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Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

и
Вестникът се разпространява безплатно. 
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През 1921 г. постано-
вление № 21 от 10 юни, 
подписано от трима вар-
ненски управници, от-
белязва: „… превръща 
града в специален, мор-
ски, курортен кът.“ По-
този начин се определя 
бъдещето и развитие на 
Варна. 

Кои са тези дално-
видни личности от об-
щинската управа – по-
литици, общественици, 
мислещи за градоустрой-
ството и бъдещето на черноморския град? 
Председател е Юрдан Пекарев – земеделски 
водач, активист и журналист. Членове са 

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

„ЧРЕЗ КУРОРТИРАНЕТО ЩЕ СЕ ПРИВЛЕЧЕ 
ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НУЖДАЮЩИ 

СЕ ОТ МОРСКО ЛЕЧЕНИЕ И ВЪЗДУХ И ВЪН 
ОТ ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ…“

д-р Наум Бочев – националлиберал и инж. 
Илия Христов – земеделец. Те обнародват 
постановлението на тържество по случай 
откриването на Летния театър в Морската 

градина. По това вре-
ме Летният театър на 
Варна се е намирал 
на мястото на днеш-
ната Астрономическа 
обсерватория и пла-
нетариум „Николай 
Коперник“.

Този акт си има 
своята предистория. 
Основната фигура в 
нея е д-р Анастасия 
Головина. Тя е автор 
на много теоретични 
разработки за здраво-

Да, бисер рядък, неоценен при-
лично от нас, пренебрегнат дос-
коро, даже не наш. От памтивека 
– още от Аспаруха, който пръв го 
превзе от византийците, тоя бъл-
гарски град Варна, така чудесно 
кацнал на черноморския бряг, над 
зелените талази, е бил чужд град, 
с физиономия чужда, с интереси 
чужди, с душа чужда.

И българинът, който пръв път 
посещава Варна, под влиянието на 
първото впечатление ще си каже 
поразен и наскърбен:

– Това не е български град, тук 
няма българи!

Това си казах и аз в пър-
вия ден, когато излязох да се 
поразходя из Варна, след като 
оставих чантата си в хотел 
„Росия“. Тоя хотел, въпреки 
името си, нямаше нищо ру-
ско, ни славянско, ни българ-
ско. Домакинът е маджарин 
и булката е също, което й се 
прощаваше за вкусните яс-
тиета, що готвеше; слугите 
гърци, келнерицата немкиня, 
гостите на трапезата гърци и 
италианци!

Реших най-напред да по-
сетя тъй хвалената морска 
градина. Улицата, магазини-
те, дюкяните имаха българ-
ски надписи, но когато по-

ИВАН ВАЗОВ

ЕДИН НАШ ЧЕРНОМОРСКИ БИСЕР

питвах хората у тях за пътя 
до градината, отговаряше 
ми се на турски, на гръцки 
или на непонятен български 
език, като ми сочеха посока-
та, из която да вървя.

Забърквам я скоро и про-
дължавам към едно кафене, 
което има надпис на вратата: 
Неутрално кафене! Питам 
пак за приморската градина 
дебелия почтен кафеджия, 
който седи на пейка до вра-
тата, гологлав в едно поло-
жение неутрално, тоест ни 
буден, ни заспал.

– Приморска градина? 

Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа

на Фонд “Култура”
на Община Варна

***
През 1927 г. сп „Морски сговор”, 

официален печатен орган на дружество 
„Български морски сговор” – Варна, съ-
общава: „Обявява се конкурс за написване 
цикъл от няколко стихотворения-песни, 
които да имат за съдържание морето, стре-
межа и любовта към него, живота на моря-
ците и сроден сюжет. Песните 
трябва да бъдат куплетирани и 
да имат строго ритмична фор-
ма. Желателно е едната от тях 
да има формата на марш или 
химн. В конкурса може да взе-
ме участие всеки българин.”

През м. април 1928 г. 
Журито на литературния кон-
курс с председател проф. д-р 
Янаки Арнаудов оценява до-
стойнствата на творбите на 46 
участника и единодушно огла-
сява решението си: „Премията 
5,000 лева от нашия конкурс 
за написване на цикъл от мор-
ски песни е определена еди-
нодушно от журито на: Г-жа 
Елисавета Белчева-Багряна“.

Следват и аргументите: „Най-издържан 
е цикълът с мото „Чайка III”, състоящ се 
от песните „Морето”, „Моряшка песен” и 
„Рибарска песен”, тъй като в него се чув-
ства най-силно могъществото на морето, 
пленило душата на поета. В песните има 
възторг и бунт, умиление и жажда, резиг-
нация и примирение с онова, което чове-

ВАРНА В ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО 
НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА 

кът на морето има. Песните на „Чайка III” 
са най-издържаните по ритъм, рима, пау-
за. Със стегнатия си и чист стих, те заемат 
ПЪРВО МЯСТО и заслужават най-много 
наградата. И затова журито я присъжда на 
г-жа ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА!”

***
Любопитен е фактът, че година пре-

ди този конкурс Елисавета 
Багряна издава своята първа 
стихосбирка „Вечната и свя-
тата” (18 декември 1927 г.), 
съдържаща и цикъл от стихо-
ве, посветени на морето. През 
м. януари 1928 г. културната 
общественост във Варна ор-
ганизира литературна вечер с 
участието на поетесата. Във 
вестник „Варненски новини” 
от 24 януари 1928 г. литерато-
рът Васил Ставрев съобщава: 
„Пристигнала е в града ни 
и утре вечер ще чете собст-
вени стихове нашата голяма 
поетеса Елисавета Багряна… 
Ще видите как непринудено 

и с каква необикновена поетична красота 
се разкриват пред нас глъбините на жен-
ската душа; вслушайте се във външната и 
вътрешна музика, която звучи от тях… и 
ще се убедите, че тук се касае за едно нео-
бикновено явление в развитието на нашата 
поезия. Без да преувеличаваме ще кажем, 
че Елисавета Багряна е засега нашата 

На стр. 3
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словното влияние на морските и 
слънчеви бани, внася и необходи-
мата научна  конкретика. През по-
следните години на XIX в. създава 
със свои средства плаж за бедни и 
за болни деца. 

В началото на ХХ в. – през 
1908 г. във Варна идват първите 
организирани туристи от Франция: 
при французите плажната култура 
е с традиции. 

За да може да се осъществи 
определена курортната дейност са 
необходими съответните даденос-
ти. Основен е климатът: варнен-
ският е умерено континентален, 

което означава, че топлото лято 
е сравнително умерено топло и 
силните горещини не са толкова 
типични. Есента е много благодат-
на и красива и заедно със зимата 
синоптиците ги определят като 
меки. Пролетта е хладна и не така 
изразена както във вътрешността 
на страната. Най-характерна си 
остава циркулацията на бриз, коя-
то през нощта е насочена от брега 
към морето, а през деня – обратно. 
През есента бризът отслабва. Най-
важната особеност на бриза е на-
ситеността му с морски дъх като 
естествената инхалация, като ле-

чебно вдишване и прочистване на 
дихателните пътища. Коприненият 
дъх на морския бриз меко гали 
коси, тела, дрехи... Този нежен до-
пир успокоява, настройва роман-
тично и навява мекота. А в такива 
вечери как без поезия, музика и 
танци?...

Тази тема има и друг елемент 
– релефът на района. Градът е 
разположен в равнина, затворена 
между Франгенските възвишения 
и Авренското (Момино) плато. На 
юг се опира във варненското езе-
ро. В тази част са двата ръкава на 
канала Варненски залив – Девня. 
Цялата източна част е по протеже-

нието н4а морето. Представлява 
висок и стръмен скат и почти ця-
лото му протежение е превърнато 
в градина – Варненската морска 
градина. Тя е самостоятелен обект, 
неразривна част от плажната иви-
ца и специфичен преход към гра-
да. Зеленина и синева се събират 
в една притегателна хармония. 
Приморският парк е всепризнато 
произведение на парковото изку-
ство, творчески реализирано от 
Антон Новак. Този известен ланд-
шафтен архитект е с актива си от 
парковете Белведере и Шонбрун 
във Виена. 35 години от своя живот 

Антон Новак посвещава на идеята 
Варна да бъде още по-зелено и 
още по-красиво място за живеене. 
А варненци му се отблагодаряват 
с уважение и с обич, и го наричат 
„зеления вълшебник“.

Историческите и природни 
забележителности в самия град и 
околностите му са също от голямо 
значение. А те за любопитния ку-
рортист са в изобилие.

Въпреки тези дадености, тряб-
ва да се отбележи, че плажните 
бани са сезонни т.е. ограничени 
по време. Но има една природна 
даденост във Варна, която не се 
влияе от сезоните и е целогодиш-
на. Това е лечебната кал. Нейните 
свойства и приложението на кало-
лечението д-р Параскев Стоянов 
изучава детайлно. Изводите, които 
прави, както и опитът, натрупан в 
морелечението, описва в книгата 
си „Калолечението в България и 
Балчишката Тузла“. Изданието е 
от 1911 г. 

Всички тези възможности за 
града варненските управници об-
общават и с далновидността си 
прогнозират: „Чрез курортиране-
то ще се привлече вниманието на 
всички нуждающи се от морско 
лечение и въздух и вън от преде-
лите на България …“ – думи на Ю. 
Пекарев при официалното откри-
ване на „банския сезон” на 19 юни 
1921 г.

Царският указ за утвържда-
ване на този варненски акт идва 
четири години по-късно – през 
1925 г. Това е жизнено важно за 
Общината, защото тя получава 
определени права: може да събира 
курортни такси от летовниците, 
може да сключва целеви банкови 
заеми за курортното дело.

През тези четири години 
кметовете управлявали Варна 
са: Теодоси Атанасов, Златан 
Бръчков, Господин Ангелов и 
Христо Мирски. Общото между 
тях е, че се придържат и дораз-
виват идеята на далновидното, 
морско трио – Пекарев, Бочев, 
Христов. След направеното от тях 
и зелената светлина на държавно 
ниво кметът Петър Стоянов при-
оритетно създава екип за изграж-
дане на морски бани. Неговите съ-
ратници Богдан Елефтеров и Иван 
Върбанов от своя страна привли-
чат изтъкнати професионалисти: 
арх. Дабко Дабков, инженерите 
Янко Мустаков и Йосиф Стоянов. 
Морските бани се изграждат за 
една година – със студена част и с 
топла част.

Паралелно с това д-р Ст. Т. 
Попов написва книжката „Курорт-
на Варна“ – излиза на 29 юни 1925 
г. В нея компетентно се описват ле-
чебните свойства и преимущества-
та на варненския курорт. Това той 
прави безвъзмездно, а Варненското 
градско общинско управление я 
издава почти веднага. 

През същата 1925 г. кметът 
П. Стоянов е сред създателите на 
Лигата за курорта Варна. Не на 
последно място подпомага и ор-
ганизирането на занаятчийските 
изложби във Варна.

Курортистите се нуждаят от 

културни и спортни прояви. Днес 
ММФ  „Варненско лято“ е извес-
тен в целия свят. Талантите, разпе-
рели морски криле от това творче-
ско „гнездо“ са много. И неговата 
история започва в началото на м. 
февруари 1926 г. с основаването на 
Културно-просветно читалищно 
дружество – Варна. През същата 
година – от 23 юли до 1 август се 
провеждат Първите български на-
родни музикални тържества. И не 
случайно в деня на закриването 
на тържествата се откриват офи-
циално морските бани. В своята 
реч кметът на Варна П. Стоянов 
отбелязва: „Нека с общи усилия 

направим Варна да бъде истински 
курортен пункт, който да дарява 
здраве и живот”.

Удобствата, забавленията и 
плажуването неминуемо влизат 
в конфликт с морала на времето 
и местните обществени нрави. 
Много статии, дискусии и кара-
ници предизвикват разделението 
на мъжки и женски плажни зони. 
Особено хумористично е положе-
нието от днешна гледна точка на 
пазещия полицай с пушка на рамо 
между двата плажа. Но все пак за 
шест години стъпка по стъпка и с 
голяма инициативност от страна 
на жените, проблемът се преодо-
лява.

Истински вулкан избухва с 
идеята за избор на „Царица на пла-
жа“. Предлагат я чешки летовни-
ци в традициите на европейските 
плажове. Това предизвиква меж-
дународен скандал. Полицията на-
стоява чехите да напуснат Варна. 
Трудно, но все пак Общинските 
власти с такт и дипломатичност 
успяват да потушат страстите. 
Връх антиплажната проява дости-
га през 1929 г., когато православ-
ните братства, благотворителните 

„ЧРЕЗ КУРОРТИРАНЕТО ЩЕ СЕ ПРИВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НУЖДАЮЩИ СЕ 
ОТ МОРСКО ЛЕЧЕНИЕ И ВЪЗДУХ И ВЪН ОТ ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ…“

От стр. 1 дружества, стопански организа-
ции, между които и Стоковата 
борса изготвят и подписват „Позив 
по избора на красавица от Варна“. 
Двадесетте и пет формации остро 
заклеймяват организаторите и са-
мата проява. Все пак първият кон-
курс се провежда през 1934 г., но 
в него не участват местни краса-
вици. Повече от ясно е, че такива 
не липсват. Варненка взема титла-
та „Царица на плажа“ пет години 
по-късно.   

Естествено и логично е все-
ки курорт да има и икономически 
цели. Инфраструктурата, елек-
трификацията и водоснабдяване-

то, развитието на търговията са 
основни елементи в дейността на 
общинските власти. Пазенето на 
здравето и живота също не е пре-
небрегнато. През 1928 г. се създава 
Водно спасителната служба. 

Четиридесетте години на от-
миналия век се считат за времето 
на поетапно разширение на ку-
рортната зона по оста север – юг. 
Това са комплексите „Златни пясъ-
ци“, „Св. Св. Константин и Елена“, 
„Албена“, устието на река Камчия 
и т.н. И в по-ново време да спече-
лят престижния приз „Син флаг“. 

За варненеца проявите свър-
зани с отбелязването на столетие 
курортна дейност във Варна е ва-
жна и емоционална. Може да се 
каже, че има и силен носталгичен 
елемент. Още повече, че идеята 
за „курортност“ на града е свър-
зана с цялата история на самото 
селище. За варненеца, всеки който 
поне веднъж се е окъпал във вар-
ненското море, е приел отпечатъка 
му завинаги. Така малко или пове-
че, или много повече, този човек е 
приел приятелството на морето, на 
града, на неговите жители. 

юни 2021 г.
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От стр. 1
Бу сокак тут! – и ми сочи тясната 
улица. Познавам, гагаузин.

Най-после излизам при мо-
рето и за да не падна в ново раз-
очарование, питам вече един тур-
чин, хамалин, по турски за гради-
ната. Той ми отговаря на същия 
език: „Иди там! Там е онова, дето 
дириш!“

По насочването му спирам 
се пред жълтия стобор, който 
загражда една широка шуместа 
градина до морето. Но вратата не 
видя.

Питам един дрипав хлапак 
там, пак по турски:

– Отде се влиза в градината?
– Там завий зад ъгъла и ще 

видиш отворена врата – отговаря 
ми по същия език и ме изглежда 
с любопитство, като познава в 
мене чужденец.

Полюбопитствувах и аз да 
знам арменче ли е, гърче ли, или 
гагаузче и му зададох въпроса си 
на турски.

– Булгар! – отговаря той.
Признавам си, че от тоя от-

говор аз тъй се зарадвах, както 
бих се зарадвал, ако го чуех в 
Нагасаки или в Рио де-Янейро.

И неволно го попитах по бъл-
гарски:

– Тогава защо ми не говориш 
по български?

– Ами, ти защо ми говориш 
по турски? – отговори той, ухи-
лен лукаво.

Аз му дадох двадесет стотин-
ки да му благодаря, че е бълга-
рин.

***
Приморската градина е на-

истина едно възхитително място 
въз високия бряг. Добре утъпка-
ни, чисти, сенчести алеи лъка-
тушат из зеления шумак на ака-
циите. Морето на изток, широко, 

равно, светло се синее с бръчка-
вата си повърхност и се дели от 
небето чрез една права сребриста 
черта в кръгозора. То ми праща 
своя прохладен лъх, а аз мои-
те възхитени поздрави, на него, 
българското Черно море, което 
лиже българския бряг, което пръв 
път съзирах, пленен, като пред 
вълшебно видение... Сядам на 
кьошка, надвиснал на стръмния 
бряг и пия с наслада кафето си, 
донесено от бюфета, като пиех с 
очи морската картина.

Долу под мене са морски-
те бани, които нямат още къпа-
чи – къпалния сезон не е дошел 
още. Вълните там са прозрачни 
като кристал и в дъното се видят 
ясно морските камъчета и тъм-
ните водорасли; брегът на север, 
във вид на горист полукръг, се 
изкроява в морето и свършва с 
шумест нос, дето в зеленината се 
гуши, невиден оттук, разкошния 
Евксиноград. На юг полукръгът, 
поразширен, се свършва с друг 
нос, гол, в морето: Галата. Една 
залутана в синия шир лодка стои 
неподвижна с бялото си платно, 
прилична на голяма белоснежна 
птица... Но морето, колко е то ху-
баво! Това море е красотата, сла-
вата, величието на Варна. Гледаш 
и не можеш да се нагледаш на 
тия светли преливи на шаровете, 
нежните им неуловими тонове, 
хармоничният простор и пълнота 
на тайната стихия, тихият радос-
тен лазур, размесен със смара-
гдови пояси и лъскаво-сребристи 
реки от светлина, гледка, която 
би внушила Байрону най-възтор-
жените песни, що е извлякло от 
лирата му елинското море.

--------------------------------
Надвечер алеите се пълнят с 

върволица кавалери и модно на-

кичени дами. Красният пол тук е 
действително красен. Какви чер-
ни очи, изразителни физиономии 
и страстност в движенията си 
имат тия гагаузки! Аз познах по-
томките на ония куманки, които 
упленяваха ума на нашите царе 
и стаяха български царици... А 
може би те са гъркини?

***
За да видиш българската 

Варна, новата Варна, трябва да се 
отдалечиш от морето и да се изка-
чиш на гърба на ръта, който дели 
морето от Девненското езеро. По 
тоя рът са българските махали с 
новите трикатни, хубави къщи, с 
огромното здание на девическата 
гимназия, със съборната черкова 
в руско-германски стил, с кокет-
ния военен клуб, с библиотеката, 
с държавни учреждения, с прави 
улици и широки мегдани, с една 
малка, но уредена градска гра-
дина. Две прекрасни, постлани с 
камъни улици, обточени с добри 

плочници, турят Варна по-високо 
в това отношение от столицата. 
Но всичко това има още печа-
та на началото си, на недостро-
еност: доста пусти пространства 
стоят още.

Чаршията, душата на тър-
говска Варна, е в чужди ръце. 
Гърци, гагаузи, арменци, евреи 
са заловили спекулата – на бъл-
гарите е останала канцеларията.

Сега се строи пристанището, 
в него е върховната надежда на 
бъдещата българска Марсилия. 
Брегът е претрупан с вагони, 
машини с разни приспособле-
ния, с работници. В новия порт 
плуват цяла флотилия лодки и 
две параходчета по службата на 
постройката. Един от предпри-
емачите, г. Грозев, има любез-
ността да ме заведе на лодка до 
самите работи. Аз се качих на 
драгът – колосалната машина за 
чистене морето, и гледах как тя 
ринеше със заглушителен шум 
в железни кошове, посредством 
огромни колела, пясъка и тинята 
на дъното на морето, тласкаше 
ги в една дебела желязна тръба, 
която на триста метра далеко на-
сипваше с тях ниската мочурлива 
ивица земя, която дели морето от 
Девненското езеро. Изплувахме 
на вълноломите, каменни зидо-
ве, потопени във вълните, кои-
то запазват от бесния им напор 
пристанището, сега винаги тихо. 
Студени талази ни заливат с гнев-
ните си пръски, сякаш морето, 
мъчейки се да отвоевае отнетата 
му част, в яростен и безсилен бяс 
се спущаше на предприемача...

Аз дваж споменах 
Девненското езеро. То е пре-
красно, синьо, швейцарско езе-
ро, отишло много километри 
навътре в сушата, заобиколено 

от зелени рътове. Бреговете му 
са обточени с висока тръстика. 
Представям си бъдещето, кога-
то Девненско езеро, съединено 
с пристанището, ще бъде браз-
дено от параходи, и виждам пу-
щинака на тия брегове заместен 
от засмени вили, от градини и 
зелени алеи, когато културата, 
разцъфтяла чрез търговията, ще 
направи чудеса край тия светли 
води. Защото Варна, ако не може 
да се гордее с миналото, може да 
се хвали с бъдещето – нейното 
честито местоположение ми каза 
това.

Дай боже – на дявол му кур-
шум в ушите.

1890 г.

В този пътепис (написан през 
1890 г., поместен тук със съкра-
щения) писателят Иван Вазов из-
разява възхищението си от при-
родните красоти на най-големия 
български черноморски град. 
Тогава Вазов отсяда в някогаш-
ния Гранд хотел „Русия“ на ул. 
„Преслав“. Творбата е отпечата-
на на 1-ви септември 1901 годи-
на в софийския вестник „Мир“. В 
него патриархът на българската 
литература разкрива вълнения-
та си и описва как се опитва да 
намери Морската градина, която 
силно го впечатлява. Година след 
смъртта на Вазов – през 1922-та 
по случай 50 годишната му твор-
ческа дейност, варненци издигат 
паметник на поета в Морската 
градина, отправил взор и днес 
към Галата и Черно море.

ЕДИН НАШ ЧЕРНОМОРСКИ БИСЕР

ВАРНА В ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА 
най-голяма поетеса. Най-голяма 
не само между жените, а и между 
мъжете. Прочетете стиховете й, 
за да се убедите.”

***
Друг момент от живота и 

творческия път на Багряна, свър-
зан с Варна и морето, е съдбов-
ната й среща с големия сръбски 
поет и журналист Раде Драйнац. 
Именно тази среща провоки-
ра поетесата да напише цикъла 
„Зовът на морето”. Целият цикъл 
носи настроения и преживявания 
от дните, прекарани с Драйнац 
във Варна. Поетесата споделя: 
„Но с него имахме толкова много 
общи теми за разговор, интерес-
но ни бе, когато сме заедно. Той 
бе поклонник на френската ли-
тература и аз също. Можехме да 
говорим за Аполинер, Сандрор. 
И той, и аз се познавахме лично 
с Тристан Цара и си споделяхме 
спомени.”

През м. юни 1930 г. Драйнац 
пуска статия за Багряна. Нарича 
я „най-великата българска пое-
теса“, а поезията й – „метеорна 
искра”, „гейзер“ и „най-неспо-
койният нерв“ на съвременната 
лирика.

От стр. 1 ***
Елисавета Багряна с удо-

волствие изнася сказки в „ху-
бавата Варна” по покана на 
Варненското културно-просвет-
но читалищно дружество. Освен 
това всяко лято тя прекарва 
почивката си на морския бряг. 
Известната българска фолкло-
ристка Елена Огнянова е близка 
приятелка с поетесата. В спомена 
„Незабравимата моя Елисавета 
Багряна”, отпечатан в сборника 
„Нестинарска съдба” (1995 г.), ав-
торката разказва как в продълже-
ние на 20 години двете са прекар-
вали заедно в почивната станция 
на писателите във Варна.

Според Елена Огнянова пое-
тесата обичала да си спомня вре-
мето, когато „Златни пясъци” са 
били пусто, обрасло с магарешки 
тръни морско крайбрежие и тук-
там из лозята е имало малки къ-
щички. Спомняла си как в такава 
„къщица” едно лято прекарали 
почти три месеца с Дора Габе. 
Разказвала колко спокойно е било 
тогава, как хората ги посрещали 
любезно, доставяли им пресни 
плодове и зеленчуци, риба и мля-
ко, много вкусен хляб. Капитан 
Георги Славянов бил техен прия-

тел и често ги вземал със себе си 
на плавания с парахода. Пътували 
дори до Истанбул и Кюстенджа. 
Точно тогава, в онова далечно 
лято в началото на 30-те години, 
започнала да пише стиховете за 
„Звезда на моряка.” (1931 г.)

***
През 1982 г. варненското кни-

гоиздателство „Георги Бакалов” 
издава поетичната книга на 
Багряна „Избрани стихотворе-
ния” в новата библиотека „Слово 
и звук”. Амбициите на издател-
ството са всяка година да бъдат 
представени двама съвременни 
наши поети, чието творчество 
е оставило ярка следа в българ-
ската духовна култура. Първите 
книги са на двете големи поетеси 

Дора Габе и Елисавета Багряна.
Книгата е оформена ориги-

нално – съдържа стихотворения, 
подбрани лично от поетесата, 
нейна фотография, факсимиле на 
едно стихотворение, автограф и 
малка грамофонна плоча с автор-
ски рецитал.

***
Близостта на Багряна с Варна 

и морето започва още през мла-
дежките й години и продължава 
през целия й живот. Тази силна 
връзка най-ярко е изразена в сти-
хотворението

ЗОВЪТ НА МОРЕТО

Ти биваше безбурно, светло, 
бисерно – когато

през утрините на това далечно 
лято,

събудена от крясъка на чайките, 
по покривите кацащи –

от уличните продавачи
или пък от сирената провлачена
на параход, пристигнал в тихото 

пристанище –
очи отварях и те гледах, без да 

стана,
като картина, в правоъгълника на 

прозореца ми прикована.

Обичах въздуха ти, влажен, остър 
и солен,

със мириса на риба и на водорасли 
напоен.

Лежах на пясъка под слънцето, 
додето

червени кръгове пред погледа ми 
заиграваха.

Не мислех. Не желаех нищо 
повече, но ето –

на хоризонта малък дим от 
параход минаващ

разкъса сънното спокойствие 
веднъж

и вниза първия кинжал в сърцето 
ми –

копнежа за далечните морета,
за пътищата, режещи нашир 

земята и надлъж,
за материците и островите – за 

света –
прашинка пред вселената и 

вечността,
но вечност непостижна и вселена 

тук, за мене.
О, тези утрини! И тези сънища, и 

тази жажда
да бъдеш вечно млад, безгрижен 

и свободен,
които слънцето, водата, въздуха 

ти, Черноморие, пораждат
и като бели пари над света 

разнася вятърът безроден…
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АЛИСИЯ МИНЯРЕС, Мексико

САМО ЛЮБОВТА ЩЕ 
НАДДЕЛЕЕ

На моя мил М. Б. с любов

Само любовта ще надделее
Когато не остане нищо
Когато паметта избледнява
Като разпръснат прах
На вятъра.

Само думите ми ще говорят
За тази любов
Оставяйки отпечатък
В тишина
На потомството...
За други времена.
Когато обикновеното ми име
бъде изтрито с времето
И думите останат
Върху изсъхнали листа.

Само любовта ми към теб ще 
надделее
В твоята кожа от стихове
В кожата ти от рими
В прозата на твоята кожа...
Отвъд границите на вечността.

СИНИ ШЕПОТИ

Замръзващи дъждовни капки
Валят като припряни гласове
Върху тялото ми
оставяйки след себе си
Фрагментирани недовършени мигове
В гъстата нощ на моите листа.
Кехлибарени светлини кристализират
Мокри павета.
Слаб вятър пулсира с осезаеми думи
В амброзията на устните ти.

Вятърът подтиква
Сред клоните си
Изгубени – намерени копнежи
Вътре в индиговото мастило на твоя 

поглед
Докато тихият непрозрачен блясък 

примигва
И разгръща гънките на блестящата вода
която тече по бузите ми.
Дали да чуя бризът да произнася 

името ти?
Синьото напява с ясен шепот
песни на камъните.
Пробитите прозрачности разтварят 

желанията
Както се топи камък с огъня
И морето на хоризонта.

ЧИСТА  СЪВЕСТ 

Днес запазвам мълчание
За да не объркам
Тишината
С пустота.

Погълната, се възхищавам на очите 

АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ (АСЕПИ – 
СЕПИ, ВАРНА): ПОЕТИ С ТВОРБИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, УЧАСТНИЦИ И В VII МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА „ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ – ПЛОВДИВ 2021 (28, 29 МАЙ)

ти,
ясно съзнание, което стопява моя баланс.
Преминава бариерата на мълчанието,
играейки забранена игра.

Съзвездията
Не могат да говорят,
Вселената
Може да се разпадне днес.
Следва заветът да обърне
Моя свят с главата надолу.

Но точно в този момент
Твоят син поглед
Е всичко, което имам.

превод от английски: Наталия 
Александрова

БЕАТА ДЕЖА, Великобритания

„НЕ СИ ... СЕГА“

Чакането е просто
илюзия на бъдещето

минута или седмица
няма значение

казва толкова много
липсата на твоето присъствие

търсиш обещания
също и тяхната сянка

сега не си
всъщност присъстващ

но някъде помежду 
вчера и утре се случва

размиваш се във времето
мислейки тъй логично

и като нищо тук и сега
се случваш 

превод от полски: Розалия 
Александрова

КЛАУДИЯ ПИЧИНО, Италия

АЗ СЪМ ПЕПЕРУДА

Няма да ти задам въпроси,
Които очакваш.
Слагам думите ти в ъгъла.
Не искам да се намесвам в 
съмненията ти.
Достатъчно ми бяха моите.
От насекомите предпочитам

Гъсеницата и размаха на крилата, 
които никой не си представя,
когато се подготвя в пашкула да 
мигрира.
Аз съм пеперуда.
Имам лекотата на настоящето.
Не вярвай, че
мога да огранича бъдещето, или да 
омаловажа миналото ти.
Аз съм пеперуда и само един ден ми е 
достатъчен 
да обичам.

превод от английски: Наталия 
Александрова

МАРИЕЛА КОРДЕРО, Венецуела

ТВОЕТО ТЯЛО
ИЛИ ДАЛЕЧНА СТРАНА

Картите като крехко примирие
са направени от разпръснати атоми.
За да стигнеш до  границите си и да 
докоснеш кожата си
Трябва да открия
Горещите зони и преките пътища на 
случайността.

Смазващият компас ще ме изгони
до центъра
на помазаната война на любовта.

Ще пристигна за да се загубя между 
светостта и вихъра.
Древната спирала на желанието
все още поглъща пулсации.

Сърцето е стрела и мишена.
                Твоето тяло е далечна 
страна.

БЯЛ КАТО СНЕГА

Паметта не може да съдържа
                                              
абсолютното
не можеш да побереш в легена 
на ръцете си цялото море заедно
надделяват само обичните капки
целият огън не оцелява
остава само една искра.

Паметта изтрива
каквото не е необходимо
голите спомени са потопени
в най-дълбокото нищо
те потъват
през нощта без връщане.
Царството на миналото царува.

Забравата
Това е пейзаж
                    бял
като снега.

превод от английски: Наталия 
Александрова
 

МАРИЕТА ШАТРО РРАПАЙ, 
Албания

ИЗГУБЕНИ ДУШИ

Залез на душите в райската градина
оставя без думи като сянка в тъмното.
Как ритмично се чува вятърът в небето 
само като общ език на правописа
в красивата мелодия на любовен танц.
И в света на невинността има 
мистерия и магия,
в прегръщане на телата, когато 
сърцата бият силно,
и в мечти, които се скитат в море от 
спомени.
Като есенни листа в далечни гори.

ПОЛЕТ

Летиш свободно към рая
и аз следвам твоето поклонничество.
Не се страхувам от далечните брегове,
достатъчно е да бъда с теб, моя душа.
И двете продължаваме полета
към височини, без да се обръщаме,
мъглите и мълниите не ни плашат.
Докосваме живота опиянени и 

радостно се смеем.
Нашите мисли се разхождат свободно,
не се страхуват от черните облаци,
нито от празни дни, нито от тъмни 

нощи.
Пъпки на щастието изпълват 
красивите мечти.

превод от  английски: Наталия 
Александрова

МАРИОН ДЕ ФОС-ХУКСТРА, 
Нидерландия

ЛЯТО

Целувка от перо
на летен бриз
по голите ми ръце
изпълва сърцето ми
с нежност,
събуждайки внезапна топлина.
Преодоляна от съзнание – 
никоя душа не може да ми навреди.
Силата на този фин жест
създава безмълвен чар,
и е всичко, от което се нуждаеш да си 

щастлив – 
приближаващото се осъзнаване.
Чудото на докосването от природата
е само тръпка по твоята кожа.

На стр. 11

ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ 
ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ – НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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През есента на 1918 г. България 

приключва участието си в Първата 
световна война с поредната национал-
на катастрофа. Почти цяла Македо-
ния, заради която се водят три войни 
в периода 1912 – 1918 г., окончателно 
попада под чужда (сръбска и гръцка) 
власт. Търсейки спасение от насилия-
та и условия за по-нормално същест-
вуване, в страната пристигат десетки 
хиляди нови бежанци от областите, 
останали извън българските държавни 
граници – Македония, Тракия, Добру-
джа и Западните покрайнини. 

По това време Варна, въпреки 
географската си отдалеченост от Ма-
кедония, вече се е утвърдила като при-
тегателен център за македонските бъл-
гари – основно поради разностранните 
възможности, които градът предоставя 
за стопанска реализация. Концентра-
цията на многохилядна бежанска маса 
довежда до ново равнище на организи-
раност. Възраждат се, но вече в много 
по-големи мащаби, традиционните от 
предходния период бежански брат-
ства. През 1919 г. във Варна е създа-
дено Македонското благотворително 
братство „Вардар”, което обединява 
по-голямата част от македонските 
българи в града. Заедно с това въз-
никва и необходимостта от собствена 
сграда (дом), която да се превърне в 
център на организационния живот на 
емиграцията. В началото на 20-те г. на 
XX в. инициативата за изграждане на 
Македонски културен дом е поета от 
братството „Вардар”. Идеята придоби-
ва организиран вид от 1923 г., а малко 
по-късно са предприети и конкретни 
постъпки пред варнен-
ските общински власти 
за нейното реализиране. 

След близо двегоди-
шен период усилията на 
варненската македонска 
емиграция дават резул-
тат. През 1925 г. излиза 
дългоочакваното реше-
ние, с което Градският 
общински съвет дарява 
площ за строителството 
на сградата. Междувре-
менно македонското културно-про-
светно братство „Вардар” приема име-
то на водача на ВМРО Тодор Алексан-
дров, станал жертва на междуособици-
те в революционната организация през 
лятото на 1924 г.

Интересен момент е, че маке-
донското братство получава терен за 
строеж на свой „приютен дом за бе-
жанците” едновременно с тракийско-
то дружество в града. В мотивите на 
утвърдителното решение на общината 
е изтъкнато, че „местата, които са не-
обходими за казаните дружества, не 
само трябва да бъдат по-големи, за да 
може свободно да се застроят някол-
ко приютни помещения, но трябва да 
бъдат на улици, гдето да се създаде 
известен приход, като се застроят в 
парцела доходни помещения”. На ма-
кедонското братство „Вардар”/„Тодор 
Александров” Общинският съвет ре-
шава да отпусне общо пространство от 
1250 кв. м. Предоставените общински 
места, както на македонското, така и 
на тракийското дружество, са придру-
жени от изричното условие да бъдат 
застроени в срок до три години, защо-
то „в противен случай местата остават 
общински”. 

Още след получаването на терена 
започва масова кампания за набира-
не на парични средства. Усилията на 
инициаторите са насочени към бежа-
нците от всички социални слоеве, но 
напълно естествено очакванията към 
по-имотните варненски граждани с 
македонски корен са много по-големи. 
От средите на братството „Тодор Алек-
сандров” е избран Управителен коми-
тет, чиито функции са да осъществява, 
координира и контролира събирането 
на постъпващите средства. Освен това 
е излъчен и Строителен комитет от 30 
души за ръководство и надзор над ця-
лостните строителни работи. В коми-

ДОЦ. Д-Р СЛАВИ СЛАВОВ - ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
МАКЕДОНСКИЯ ДОМ ВЪВ ВАРНА

тета влизат състоятелни и уважавани 
граждани, ползващи се с висок об-
ществен кредит на доверие. Повечето 
от личностите, които влизат в състава 
на Строителния комитет, са представи-
тели на стопанския и интелектуалния 

елит на Варна.
Строителството на 

Македонския дом във 
Варна протича по пред-
варително изготвен ме-
ханизъм, който съчетава 
в себе си ентусиазма и 
градивната енергия, на-
следена от епохата на 
Възраждането, с праг-
матизма и предприем-
чивостта на следосво-
божденския българин. 

От самото начало е заложено играж-
дането на дома да се извърши поетап-
но. Строителството е съобразено с 
реалните възможности на бежанците, 
които, въпреки че излъчват от своите 
среди немалък брой заможни търговци 
и индустриалци, в преобладаващата си 
част се намират в не особено добро ма-
териално положение. 

Поетапното строителство пре-
доставя възможност за събиране на 
финансови средства не като еднокра-
тен акт, а постепенно, в рамките на 
няколкогодишна перманентна дари-
телска кампания. Предвижда се пър-
воначалното изграждане на магазини 
(разположени на първия етаж), които, 
веднага след като бъдат отдадени под 
наем, да финансират по-нататъшното 
строителство на дома. Последвалите 
години категорично показват реал-
ната полза от подобен модел. Прихо-
дите, постъпващи от отдаваните под 
наем търговски помещения, заемат 
внушителен дял от общите средства, 
вложени за цялостното изграждане и 
завършване на Македонския дом. На 
един по-късен етап, за привличане на 
допълнителен финансов ресурс, ръко-
водството на братството прибягва и до 
разиграването на специална лотария 
„Македонски дом”. Въпреки че събра-
ните чрез нея средства са по-скромни 
от предвидените (лотарията е обявена 
за 1 000 000 лв.), те все пак допринасят 
значително за построяването на дома. 

Изграждането на Македонския 
дом във Варна се извършва с лич-
ните дарения на стотици бежанци, 
представители на всички социални, 
политически и обществени слоеве. 
До март 1939 г., когато строителните 
работи окончателно привършват, об-
щата сума, събрана за дома, възлиза 
на 2 611 917 лв. Според направения от 
Управителния комитет баланс 816 287 

лв. от тези средства са постъпили от 
наеми на отдаваните търговски поме-
щения. Внушителен дял имат дарени-
ята – 658 456 лв. Сумата, получена от 
разиграната лотария, е 254 367 лв. 

Събраните парични средства са 
красноречиво свидетелство за соли-
дарността и за способността на маке-
донските българи да се консолидират 
около общественозначими инициати-
ви. Общият списък на дарителите съ-
държа 349 имена. Размерът на дадени-
те за построяването на дома средства 
варира от няколко десетки до няколко 
десетки хиляди лева. Най-големи суми 
отпускат едрите търговци, предприе-
мачи и индустриалци – В. Кузов, Ил. 
Шотов, Н. Лабаков, Т. Костов, Бл. Фа-
нев, Г. Серафимов, Й. Салтиров, Д. 
Розов, Ал. Василев и др. От огромно, 
а на моменти и определящо значение 
са отпуснатите за целта заеми. За от-
белязване е фактът, че ръководството 
на братството „Тодор Александров” 
не прибягва до услугите на банки или 
други кредитни институции. Сумите са 
предоставени изключително от частни 
лица – заможните представители на 
варненската македонска емиграция, 
които същевременно са активни чле-
нове на братството и влизат в състава 
на Управителния и Строителния коми-
тет. Заемите са отпускани безлихвено. 
Водещ при отпускането на средствата 
е стремежът да се подпомогне родолю-
бивата кауза. Общата сума на получе-
ните чрез заемите средства, отразена в 
счетоводната документация, надхвър-
ля половин милион лева. Двама от пре-
доставилите заеми за построяването 
на Македонския дом варненски граж-
дани (В. Кузов и Бл. Фанев) дават суми 
от по над 100 000 лв. Общият размер 
на заетите от тях средства възлиза на 
около една десета от крайната сума на 
разходите по построяването на Маке-
донския дом.

Своя дял за изграждането на дома 
внасят и по-бедните бежанци. Трогате-
лен е примерът, който дават членовете 
на варненското дружество „Илинден” 
(клон на Илинденската организация, 
обединяваща бившите участници в 
македоно-одринското революционно 
движение). По-голямата част от тях, 
вече на почетна възраст, се намират в 
незавидно материално положение, но 
успяват да отделят от скромните си 
средства за построяването на сградата 
или участват непосредствено в строи-
телните дейности. Както става ясно от 
съхранената документация, имената на 
много от тези най-бедни илинденци са 
записани като дарители въз основа на 
дадените от тях трудодни. 

Въпреки че стро-
ителните работи в 
основната си част са 
приключени в края на 
20-те – нач. на 30-те 
години, официалното 
откриване на Македон-
ския дом във Варна се 
забавя с няколко годи-
ни. Част от причините 
нямат технически, а 
по-скоро политически 
характер и се отнасят 
преди всичко до взаи-
моотношенията вътре 
в македонското движе-
ние. Мотивите, с които 
години по-късно ръко-
водството на Македон-
ския научен институт 
в София обяснява за-
бавянето на строител-
ството на софийския 
Македонски дом, спо-
койно могат да бъдат 
отнесени и за дома във 

Варна: „Появилото се разногласие и 
рацепление в редовете на ВМРО през 
втората половина на 1928 г. и послед-
валите след това печални македон-
ски убийства смутиха емиграцията и 
трябваше да се изчака нормализира-
нето на положението, което за жалост 
не идваше”. Варненското братство 
„Тодор Александров” също изживява 
процесите на разединение. Част от не-
говите членове се отделят  и започват 
самостоятелен организационен жи-
вот. Конфликтите неизбежно засягат 
и Строителния комитет, занимаващ се 
с изграждането на Македонския дом. 
Като цяло във Варна протогеровистко-
то крило (привържениците на убития 
през 1928 г. ген. Александър Протоге-
ров) запазват по-силни позиции. В те-
хни ръце се намира и сградата на дома. 
В София и страната обаче видимо над-
мощие имат привържениците на нало-
жилия се като основен лидер на ВМРО 
Иван Михайлов. Тази особеност усил-
ва изолираността на варненската ма-
кедонска емиграция по отношение на 
останалите бежанци и ръководните 
структури на техните организации в 
столицата. 

Независимо от посочените по-го-
ре неблагоприятни условия, години 
преди официалното си откриване Ма-
кедонският дом вече се е превърнал в 
неделима част от организационния жи-
вот на варненските бежанци. Сградата 
и нейната най-атрактивна част – сало-
нът, се използват за изнасяне на вече-
ринки, сказки, театрални представле-
ния. Наличието на собствена сграда и 
провежданите в нея чествания и други 
колективни прояви оказват консолиди-
ращо въздействие върху емиграцията и 
смекчават процесите на разделение, от 
които хронично страда македонското 
освободително движение. 

Всички бежански организации 
на македонските българи във Варна 
участват  в тържественото (макар и 
позабавило се) откриване на Маке-
донския дом през януари 1938 г. Ос-
вещаването, придружено от снимка на 
новата сграда, е отразено в обширна 
статия на излизащото в София списа-
ние „Илюстрация Илинден” – орган 
на Илинденската организация. Офи-
циалното откриване на Македонския 
дом придава нова тържественост на 
традиционните чествания на бележити 
годишнини. През лятото на 1938 г. във 
Варна се отбелязва 35-годишнината от 
Илинденско-Преображенското въста-
ние. След панихидата в катедралния 
храм „Св. Успение Богородично” и 
последвалите официални слова, част 
от множеството се отправя към Ма-

кедонския дом. В обширния салон се 
провежда възпоменателно събрание, 
посветено на юбилейната годишнина. 
Един от известните македонски дейци 
в града изнася сказка на тема „Борби 
за политическа свобода на българите в 
Македония”, рецитират се „Хайдушки 
песни” от Пейо Яворов, посветени на 
Гоце Делчев. 

Изграждането на собствен култу-
рен дом от македонските бежанци във 
Варна има паралели единствено със 
сродната инициатива, която започват 
техните събратя в София. Идеята за 
изграждане на Македонски дом във 
Варна и в София възниква (макар и с 
известно закъснение в столицата) при-
близително по едно и също време. Ос-
вещаването на Македонските домове в 
двата града също става почти едновре-
менно – през януари 1938 г. Очевидно 
има някаква съгласуваност, въпреки че 
документалната база не дава катего-
рични сведения за това.

През 1939 г. ръководството на вар-
ненското благотворително братство 
„Тодор Александров” подема инициа-
тивата да учреди фондация „Македон-
ски дом”. Основната цел на фондация-
та е формулирана така: „Да създаде от 
своя дом едно духовно огнище за маке-
донските българи, в което да се култи-
вира дух на народно единство, братска 
обич, привързаност към родната земя и 
просвета”.  Мотивите, които са подтик-
нали инициаторите към учредяване на 
фондацията, са посочени твърде ясно в 
братственото изложение от пролетта на 
същата година: „Домът, учреден като 
фондация, става отделен жив органи-
зъм, независим от братството „Тодор 
Александров” – юридическа личност. 
Съдбата на братството, незнайна дори 
за утрешния ден, не засяга вече дома, а 
тъй както е днес, разтурянето на брат-
ството носи неминуемо и конфискация 
на дома, както стана с политическите 
партии и техните имоти”.   

Проектът за учредяване на фон-
дация „Македонски дом” през 1939 
г. остава неосъществен. Вероятно 
липсата на разбирателство в редовете 
на емиграцията твърде бързо блоки-
ра успешно започнатия процес. Във 
вътрешнополитически план причини-
те следва да се търсят и в ограничените 
възможности за братствен живот (вкл. 
и за свикване на Общо събрание, което 
да гласува това решение). Започналата 
малко по-късно Втора световна война, 
последвалото допълнително огранича-
ване на гражданските и обществените 
свободи и бурните вътрешнополитиче-
ски събития през следващите години 
окончателно слагат край на тази ини-
циатива.  

 Възможно е част от членовете 
на братството „Тодор Александров” 
да са имали мрачни предчувствия за 
съдбата на бежанската организация и 
на нейната сграда. Едва ли обаче ня-
кой от дейците е предвиждал дейст-
вителните мащаби на изпитанията, на 
които македонските бежанци ще бъдат 
подложени вследствие на драстичните 
държавнополитически промени в Бъл-
гария след 1944 г.   

Македонският дом във Варна е 
първата значима сграда от този тип, 
построена в България. Макар и въз-
никнала приблизително по едно и 
също време, инициативата на варнен-
ската емиграция се реализира няколко 
години преди тази в София. Варнен-
ското македонско братство „Тодор 
Александров” успява умело да концен-
трира усилията на бежанските органи-
зации в града, успешно преодолявайки 
трудностите, породени от недостига 
на финансови средства, от разделение-
то в македонското движение, както и 
сложната и като цяло неблагоприятна 
политическа конюнктура в страната. 
Материален израз на духовната сила 
на македонските българи, варненски-
ят Македонски дом се превръща не 
само в културно-просветен център на 
бежанския живот, но и в ярък пазител 
на родолюбивите български традиции.
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Стотиците хиляди бежанци от 
Македония, които идват в свободна 
България след Берлинския конгрес,  
който в 1878 г. оставя  голяма част от 
българската етническа територия  в 
пределите на Турция и новите бежан-
ски вълни след въстанията и войните 
за обединение  на Отечеството  са 
най-голямото доказателство за тяхна-
та българско самосъзнание и само-
определение. Те не търсят спасение в 
някоя друга съседна или  по-далечна  
държава, а бягат към България - към  
своята  майка родина и това е безспор-
но потвърждение за самоопределе-
нието им  като българи.

Няколко са големите бежански 
вълни, които принуждават македон-
ските българи да напускат родните си 
места и да бягат в България. Бунтовете 
и борбите на българи в Македония  
за освобождение, останали  извън 
пределите на България,  пораждат 
първите големи бежански вълни към 
българската държава. Те продължават 
след Кресненско-Разложкото (1878) и  
Горно-Джумайското (1902) въстание, 
след   Винишката и Валандовката афе-
ри и атентатите на „Солунските геми-
джии”, но най-вече  след потушаване-
то на Илинденско-Преображенското 
въстание  през 1903 г., когато над 
70 000 македонски българи търсят 
спасение като бежанци в пределите на 
България.

Изселванията от Македония към 
България не спират и след  заявеното 
от Високата порта под външен натиск 
обещание, че ще гарантира  известни 
права на подвластното й християнско 
население в тази част на империята. 
Изселванията и бягствата  на бъл-
гарите от Македония  се засилват  в 
резултат на репресиите от страна на 
войската и на турските военни фор-
мирования  над населението след 
всяка  негова бунтовна проява, след 
всяка разкрита афера или появила се 
революционна чета. За изселническия 
процес по това време   допринася и ак-
тивирането  на гръцката и сръбската 
пропаганди и изпращаните от тях на  
въоръжени чети за терор над българ-
ското население в Македония. 

Голямото  Илинденско-
Преображенско въстание  бе показа-
ло на света българския характер на 
Македония, усвояването на която бе 
залегнало в националните доктрини 
на гръцката и на сръбската държава. 
Изненадани от неговия обхват и сил-
но загрижени  за успеха на своите 
планове  относно  Македония  след 
бъдещия крах на Османската империя 
и оттеглянето й от Балканите, те за-
почват да  организират и да изпращат 
там  въоръжени чети за упражняване 
на терор над българското население с 
цел да го принудят да потиска  своята 
национална изява, да го заставят  да се 
изселва или  откаже  окончателно от 
българска си народност.

Освен терорът  и гоненията от 
страна на властите, съществен фак-
тор  за напускане на родните огнища 
и бягството към България на македон-
ските българи се явява и закриването 
на българските училища и български-
те черкви в Македония, както и забра-
ната да  учат децата си на майчиния 
им  български език, което е още едно 
доказателство за тяхното българско 
самосъзнание и самоопределение.  
Българският търговки агент в Битоля 
през 1904 г. напр., изготвя и изпраща 
до министерството на вътрешните 
работи дълги списъци на селата в ця-
лата област, в които не се разрешава 
да бъдат открити български училища 
или се затварят  съществуващи таки-
ва, както и за прогонване  на българ-
ските учители и свещеници, на които 
не се позволява от местните власти да 

СТОЯН РАЙЧЕВСКИ

БЕЖАНЦИ ОТ МАКЕДОНИЯ  СЕ САМООПРЕДЕЛЯТ КАТО БЪЛГАРИ
изпълняват длъжността си. 

Политика на потискане на 
българската национална изява в 
Македония проличва и по време на 
Междусъюзническата война (1913). 
Насилията над цивилното българско 
население в Македония от страна на 
гръцката и сръбската войски още

по време на  война пораждат по-
редната бежанска вълна от Македония  
към България. Нови бежански кер-
вани, идващи от Македония заливат  

България и след втората национална 
катастрофа в резултат на  Първата све-
товна война,  в която страната  бе дала  
хиляди  жертви за освобождението и  
обединение на българите, останали по 
волята на великите сили вън от преде-
лите на майката родина.  

Навлезлите в пределите на 
българската държава  бежанци от 
Македония след Първата световна 
война се изчисляват на около 106 800 
души, мъже, жени и деца,  20 323 
от които пристигат от  Вардарска 
Македония и 86 572  от Егейска 
Македония. Тези данни са неокон-
чателни. Действителният брой на 
бежанците в България от Македония  
все още е въпрос на допълнително 
прецизиране. В изготвения през 1919 
г. от Изпълнителния комитет на маке-
донските братства Мемоар до пред-
седателя на Парижката конференция 
за мир се споменава за „200-хилядна 
македонска емиграция” в България”.  
Българската делегация на преговори-
те за мир в Париж през същата година  
съобщава че общият брой на потър-
силите убежище с страната бежанци 
е 500 000, по-голямата част от които 
– 300 000 са от Македония.

Бежанското население в 
България, само това, което е било  
признато за такова, съгласно „Закона 
за  заселването на бежанците  и обез-
печаване на поминъка им”, т.е. само 
земеделското население,  е наброява-
ло до учредяването на Главната ди-
рекция за настаняването на бежанците 
в края на 1926 г.  55 780 домакинства 
или 252 370 души.  Само тази кате-
гория бежанци от Македония  в края 
на 1926 г надвишава  по брой всички 
останали групи бежанци в България, 
тези от Източна и Западна Тракия, 
Добруджа и  Западните покрайнини.  
А сред македонските бежанци, както 
е известно, тогава е  имало и не малко 
на брой градско  занаятчийско насе-
ление, което не  се отчитало  по реда 
на селскостопанското настаняване и 
оземляване.

Нови десетки хиляди бежа-
нци идват от Егейска и Вардарска 

Македония да търсят убежище в 
България  между Първата и Втората 
световни войни в резултата на гоне-
ния и тормоз с цел ограничаване на 
българската им национална изява. 
Броят на македонските бежанци в 
България до Втората световна война  
се изчисляват на около четвърт ми-
лион души. Действителният им брой 
обаче ще се окаже още  по-голям. Той 
трудно може да се установи с точност, 
защото официалните статистики не 

продължават да пазят любовта си и 
към своите родни места. Създават 
свои бежански организации, т.н. „бе-
жански братства”, в които поддържат 
живи своите традиции, фолклор и па-
зят паметта за своите герои и участват 
активно в изграждането на съвремен-
ната българска държава.

Големият брой на възникналите  и 
активно действащи  на територията на 
България македонски бежански брат-
ства достатъчно красноречиво говори 
за тяхната многочисленост, както и за 
мястото и участието им в стопанския 
и обществения живот на страната. 
Появата и дейността на бежанските 
македонски благотворителни и кул-
турно-просветни братства в България 
е предмет на  научно изследване, в  
който представям  82  от македонски-
те бежански братства  със сведения за 
учредяването им по селища, с данни 
за техния състав, за ръководствата им, 
за местопроизхода на бежанците, ос-
новната им дейности и др. 

Сдруженията на  бежанските 
братства се развиват и преминават в 
дружества, фондации, ефории, сиро-
питалища, дори банки и институти. 
Чрез тях македонските бежанците 
участват  като активни членове на 
гражданското общество и поддър-
жат традициите, родовите си връзки 
и  пазят жив спомена и любовта си 
към родовите местата, останали  по 
волята на съдбата извън пределите на 
Българската държава. 

Kато организационна форма на 
македонските българи  македонските 
бежански братства в България  въз-

род.”
На 3 август 1903 г. по инициати-

ва на Александър Протогеров, Ефтим 
Спространов и Никола Филипчев 
се провежда съвместно събрание на  
Охридската и Ресенската колонии в 
София,  на което се взима решение 
от живеещите в София изселници и 
бежанци от Македония и Одринска 
Тракия,  да се избере една комисия, 
която да представлява интересите 
на  българския народ оттатък Рила и 
Родопите, за да действа под разпоред-
бите на  Задграничното представител-
ство на ВМОРО.  Първите протоколи 
на комисията  са посветени на подго-
товката на голям митинг-демонстра-
ция в София на бежанците и емигран-
тите от Македония и Одринско, както 
и на искането на някои от  братствата 
за по твърда политика от страна на 
българската държава спрямо Турция 
за облекчаване на положението на 
българите в Македония.  Взема се  
решение  да се проведе грандиозно 
траурно шествие. Подобни прояви 
се подготвят и в редица  градове на 
България, където има заселени бе-
жанци от Македония, организирани 
в македонски културно-просветни и 
благотворителни  братства.

От изготвената  статистика  за 
членския състав на  македонските бе-
жански организации в България  не-
посредствено през   1934 г. се вижда, 
че в цялата страната по това  време 
има  540 структури с редовни чле-
нове в тях на  50 634 души,  което 
предполага наличието в пределите 
на България към тази дата на повече 
от 200 000 организирани бежанци  от 
Македония.

След временното присъединя-
ването през 1941 г. към България 
на  Вардарска  и част от Егейска 
Македония в рамките на двете нови 
административни области Скопска, 
Битолска  възобновените македон-
ските бежански братства в България 
активизират своята дейност, изра-
зена във възстановяване връзките с 
родните места и подкрепят усилията 
на правителството в решаването на  
редица образователни, културни, ад-
министративни и други задачи. В на-
чалото на  май 1941 г. Управителният 
съвет на  Съюзът на македонските 
културно-просветни и благотворител-
ни братства в България  откликва на 
предложение от министерството на 
външните работи да изготви списъци 
на македонски бежанци, които жела-
ят да заемат служби в Македония. За  
тази цел Управителният  съвет изпра-
ща писма с инструкции до председа-
телите на братствата да представят 
хора „честни, компетентни и с добро 
име в обществото.” В края на май с. 
г. Управителния съвет уведомява бе-
жанските братствата, че  Македония 
вече е свободна и приобщена към 
Родината. Препоръката към  братства-
та е, те да влязат във връзка с видни  
местни българи, с  които да създадат 
и в Македония такива братства или 
други сдружения с културна с култур-
но-просветна или благотворителна 
цел. По отношение бъдещето на маке-
донските братства  се нарежда: „те и 
занапред да се запазят и да останат да 
съществуват само  като културно-про-
светни и благотворителни български  
огнища, разсадници на родолюбие, но 
без каквито и да е политически цели.”

Историята на македонските брат-
ства  в България и на тяхната родолю-
бива дейност е важно доказателство 
за самоопределението на стотиците 
хиляди бежанци, от Македония кои-
то са дошли при събратята си, за да 
с спасят от гоненията и да съхранят  
своята българска национална иден-
тичност. 

могат да преброят всичките пристиг-
нали от Македония и намерили убе-
жище в България бежанци, поради 
това, че мнозина от тях по различни 
причини и съображение не се  ре-
гистрират като  бежанци, особено в 
първите години и десетилетия  след 
Освобождението. До навечерието на 
Втората световна война в различните 
източници се говори за няколко сто-
тин хиляди бежанци от Вардарска и 
Егейска Македония. 

Дошли в свободна България те 

никват в периода 1896 – 1898 г. През 
1900 г. в столицата София има вече 
14 такива благотворителни братства. 
Бежанските братства си поставят 
благотворителни и културно-про-
светни задачи.  На 11 май  1903 г. 
Благодетелното дружество се обръща 
със специален позив към благотвори-
телните дружества в страната, коми-
сии и отделни граждани, в който ги 
приканя да съдействат за събиране на 
помощи, „тъй като назряват най-съд-
боносни събития за българския на-
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Темата за Македония днес е 
особено актуална. Македонските 
бежанци в България, които са 
бягали от гоненията и установя-
вали в България, са най-доброто 
доказателство, като какви са се 
самоопределяли те. Потомците 
им в България са стотици хиляди, 
много са и във Варна и те трябва 
да познават съдбата на предците 
си. Бежанците от Варна и райо-
на образуват едни от първите 
дружества в страната и винаги 
имат собствено мнение по всич-
ки въпроси. Те изграждат първия 
собствен Македонски дом в стра-
ната /1926-1936 г./. В културния 
живот на гр. Варна бежанците 
приемат и отдават най-доброто от 
своето светоусещане. Синхронът, 
осъществен между хора от раз-
лични географски области-Ми-
зия, Тракия и Македония, опре-
деля и голямото разнообразие, 
колорита в багри, звуци и реч 
на българската култура. В тази 
връзка имаме дълг към хилядите 
хора, наследници на бежанците, 
които водят своето потекло от 
Македония и Одринска Тракия, 
преселили се от тези български 
територии в града и района. 

Дискусията по темата бе про-
дължена с проектът „Македон-
ските бежанци в България и тях-
ното самоопределяне“. Целта на 
проекта е да създаде условия за 
активен диалог между общин-
ския и неправителствения сектор 
в сферата на културата и изку-
ството, на културното сътрудни-
чество и обмен. 

Една тема с продължение 
от минали проекти, подкрепе-
на и осъществена от дейците на 
читалище „Македония - 2005“ – 
Варна и финансовата подкрепа 
на Фонд „Култура“ на Община 
Варна.

В контекста на изложеното, 
на 11 юни, в зала „Огледална“, 
в Македонски дом – Варна се 
представи книгата „Бежанците 
от Македония и техните братства 

ПРОСЛЕДЯВАТ ДЕЙНОСТТА НА МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО – 
БЛАГОТВОРИТЕЛНО БРАТСТВО „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ ВЪВ ВАРНА

в България“, чийто автор е Стоян 
Райчевски. 

Книгата продължава темата 
за прокудените македонски бъл-
гари от поредицата „Бежанци“ на 
издателство „Захари Стоянов“.

Тя поднася много нови доку-
менти и свидетелства за съдбата 
на македонските бежанци, пре-
живяли и участвали в големите 
исторически събития в начало-
то на ХХ век, които преначер-
тават политическата карта на 
Югоизточна Европа и оставят 
стотици хиляди от тях извън пре-
делите на българската държава.

Специално място в книга-
та е отредено за дейността на 
македонското културно – бла-
готворително братство „Тодор 
Александров“ във Варна, което 
подържа жив спомена и връзката 
със сънародниците  в оставените 
бащини огнища в Македония. То 
подължава традицията на съз-
даденото в този град скоро след 
Освобождението Македонско 
благотворително братство „Вар-
дар“. На 14 декември 1924 го-
дина е проведено редовно общо 
заседание под председателството 

на Иван Сапунаров. На 
събранието се разглежда 
една единствена точка в 
дневния ред, предвиж-
даща промени в устава и 
взима решение /Протокол 
№ 84/14.12.1924 г., това 
Общо събрание да се 
превърне в Учредително 
и братството, съществу-
вало досега без утвърден 
устав, да промени името 
си от Македонско бла-
готворително братство 
„Вардар“, на Македонско 
к ул т у р н о - бл а го т в о -
рително братство 
„Тодор Александров“‘.
Предложението за про-
менитев устава и за но-
вото име на братството 
са приети с пълно еди-

нодушие от всички записали 
се като учредители на новата 
организация стари членове на 
братство „Вардар“. Според но-
воприетият устав, правото на 
членство в братството имат 
„Българите емигранти и бежа-
нци от Македония, както и тех-
ните наследници, без разлика на 
пол и политически убеждения, 
се организират в Македонско 
благотворително братство 
Тодор Александров  - гр. Варна“, 
с основна цел да създаде от своя 
страна едно духовно огнище на 
македонските българи, в което да 
се култивира духът на народно 
единство, братска обич и привър-
заност към родния край.

Стефка Петрова
НЧ „Македония - 2005“, 

гр. Варна

В годините след Илинденско-
Преображенското въстание във Варна 
трайно се установяват някои от видните 
ръководители на Вътрешната македо-
но-одринска революционна организа-
ция (ВМОРО) – Христо Попкоцев, как-
то и водачи на въстанието в Костурско 
– войводата Михаил Николов и др.

Същевременно Варна дава и ви-
дни личности, които се включват и 
дори достигат до ръководни позиции 
в македоно-одринското революционно 
движение. Слабо известен е фактът, че 
писателят Антон Страшимиров, роден 
във Варна, в един особен, мистичен и 
твърде живописен квартал – гагауз-
кия, е тясно ангажиран с Македоно-
одринската организация в България и 
с ВМОРО.

„Лозарската част на Варна беше 
изцяло гагаузка. Турската власт не 
беше успяла да се наложи на волните 
гагаузи, които ходеха с големи ножове 
на пояса, пиеха много и вършеха безум-
ства. Бащината ми къща, построена 
от самия него, беше в дъното на сля-
па уличка. Около нас се живееше като 
в малка тъмна република.” Средата, 

АНТОН СТРАШИМИРОВ И МАКЕДОНО-
ОДРИНСКОТО РЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ

в която живее и израства 
Антон Страшимиров още от 
ранно детство оказва сериоз-
но влияние за изграждането 
на неговия мироглед.

Известно време 
Страшимиров е редактор 
на вестник „Реформи” – пе-
чатен орган на Върховния 
македоно-одрински комитет. 
За кратко бъдещият известен писател 
е участник в четата на войводата Яне 
Сандански. След илинденския период 
А. Страшимиров е привърженик на 
реформаторското крило (т.нар. левица) 
във ВМОРО и дори е един от воде-
щите идеолози на това течение. Най-
тесни връзки поддържа с дейците от 
Струмишки революционен окръг наче-
ло с Христо Чернопеев.

Интересен момент е фактът, че 
след убийството в София на задгра-
ничните представители Иван Гарванов 
и Борис Сарафов (извършено през 
ноември 1907 г. по заповед на Яне 
Сандански), Антон Страшимиров е 
подложен на репресии от официални-
те власти. Депутатският му имунитет 

е свален по подозрение в съ-
участие с двойната екзекуция 
и макар и за кратко, писателят 
попада в следствения арест. 
След установяването на мла-
дотурския режим през 1908 
г. Антон Страшимиров се 
установява в главния град на 
Македония – Солун, където 
редактира различни перио-

дични списания, близки идейно до сан-
данистите.

И като депутат в Народното съ-
брание Антон Страшимиров често 
повдига Македонския въпрос – по-спе-
циално проблемите около отношенията 
между правителствата в България и 
Вътрешната организация. В характер-
ния за него остър и безкомпромисен 
тон, писателят изтъква отговорността 
на управляващите и необходимостта те 
да се намесят, за да се преодолее разце-
плението в македоно-одринското рево-
люционно движение.

Използвани материали от 
„Бежанците от Македония във 
Варна”, В. 2009 и „Из детството”, 
Антон Страшимиров.
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Йорданка Гецова е родена в гр. Сли-
вен. Автор е на стихосбирката „Симбиоза” 
(2011) г. Печата в периодич-
ния печат, в сборници с ли-
рика и в издания с учител-
ско творчество („Булвест 
2000”, ИК „Анубис”, изд. 
МУ – Пловдив и др.). Ней-
ни творби са преведени на 
полски език и включени 
в сборниците  „Bulgarska 
poezja kwantowa” на Grupa 
artystyczna KaMPe Лондон 
(2015 г.) и „Nasi bulgarscy 
przyjatele”  на Grupa arty-
styczna KaMPe Лондон (2016 г.) Носител е 
на награди от конкурси за поезия: „Искри 

над Бяла” 2007 г.; „Магията любов” , Ка-
занлък, 2008 г.; „Кулски поетичен панаир”, 

2008 г.;
„Кулски поетичен па-

наир”, 2009 г.; „Пролет 
моя“ – Н.Ч, „Никола Вап-
царов 1922“, София, 2017 г.; 
„Вяра“ – Н.Ч. „Никола Вап-
царов 1922“, София, 2018 г.;

„Любовта е пиянство 
или пиянство от любов“, Си-
листра, 2018 г.; „Доброглед“ 
– Димово 2020 г.; „Любовта 
е пиянство или пиянство от 
любов“, Силистра, 2021 г.

Член е на Дружеството на писателите 
– Пловдив.

ЙОРДАНКА ГЕЦОВА

СЪРЦЕТО МИ СИ ПОЖЕЛА

Внезапна мълния разпра 
света ми 
на добра и зла половина 
и отражението ми се взря 
в очите ми, 
а там не беше синьо. 
На пиксели се разпиля 
дъхът ми – 
възелчета в мрежа... 
и трябваше да избера 
между Windows и копнежа,  
почукал по стъклото с капки дъжд. 

В крилете 
на прозореца разплакан, 
прегърнах май: 
уханен липов чай, 
дъга 
и многогласието птиче 
сломиха крепостта от безразличие. 
Последното кристалче лед 
в душата ми, по януарски свита, 
отрони се.
Узря 
сърцето ми и пожела 
живот 
без заместители.

БЕЗСМЪРТНИЧЕ

На Стефи
Оцеляла в космичния прах, 
през крилете на вятърни мелници – 
тънка нишка сребро – как успях 
да я вържа тъй здраво за себе си!? 
И прехвърлям през твойте ръце 
над брега на пенливото време 
пеперудено тънко крилце. 
Колко точно светът ще ни вземе 
за да имаме право на пет –  
пет минутки забравена младост, 
после аз ще ги скрия за теб, 
ти ще скриеш за мен... 
Да откраднем!
Пак земята под нас ще върти 
сред звездите изящна спирала, 
но в прегръдка една аз и ти 
ще събираме времето спряло.
И спасени от скучния град
на смалените зимни недели,  
в стръкче цвете безсмъртниче пак 
сред листенцата да се намерим.

ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК

Не, не искам 
да спираш пясъка, 
методично изтичащ. 
Имам собствена гравитация – 
безусловно се вричам 
и сърцето ти ми е наблизо: 
сам за мен планини пренасяш. 
Да гладя яката на ризата ти 
е лесно – 
с дъха си. 
Лято дишам, 
какво че в паважа 
се разбиват узрели кестени... 
Как обичам? –  
да ти покажа, 

сняг в косите докато разресвам.
Не проправяй пъртина към залеза,
зората ти стъквам!

На спестена сълза порязвам се – 
песъчинка отвътре.

ЗНАК

В браздите от топящия се сняг,
прегазили през локви до колене,
засяваме надеждите си – знак, 
че и калта е временно явление:

додето лъхне порив непознат, 
(човек не може вечно да отрича) 
на прошката с най-нежния печат, 
заключен във сълзичка на кокиче.

ЮНИ

Дрезгаво-натрапчиви камбани 
ми дълбаят старата вина: 
камък върху друг да е останал, 
трябва да се върна! Удома!

Гладки пътища, предначертани – 
имам ли кураж да отклоня, 
да прегазя грешки и забрани, 
път обратен да строя сама?
 
Мога! Разпознават ме щурците, 
цял живот в очакване мълчали, 
нови струни вдяват – лековити, 
себе си разказвам отначало.

Цъфнали липи подслаждат мрака – 
къщата на баба ме дочака.

ЛИСТОПАД

Последните сълзи на есента – 
милувка сладост, късно подарена –  
преди в дъжда от скръб да изгорят, 
сънуват хоризонт от слънчогледи. 
За онова, което те мълчат, 
не могат да  разказват ветровете. 
Горчивата целувка със земята 
надмогнали, 
в мъглата светят.

ЗАЩОТО СИ ИЗМИСЛЯХ, 
ЧЕ ЛЕТЯ

Защото си измислях, че летя, 
привързаха ме с корен под земята.

Не случих на полянка сред цветя, 
поисках да съм крива и чепата.

Не ме прекъсна грубият сезал, 
не се превих под хоризонта нисък... 
Отнякъде коварен сърп изгрял 
обръщаше ми поривите в писък.

Единственият намек за небе – 
посичащи кристалчета във бяло 
с вкуса на посинели ветрове…
Но после се разлиствах отначало.

По купола на черния ни страх 
звездите са пробойни от разстрели – 
разбрах! И над гнева си избуях!  
Короната ми с птици се насели.

ХОРИЗОНТ 

Следите ми по тръпнещия пясък 
една вълна преглътна и отмина. 
Животът ми, съвсем лишен от блясък, 
побира се във крехка раковина.

Изцеждам греховете си – на капки. 
Солта е лихва, трупана с години. 
За щастие на миговете кратки, 
заслугите деля наполовина.

Платна ли са косите, пълни с вятър?
Отнасят ме в посоката, където 
преди да се разтвори в светлината, 
небето е целунало морето.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Те не знаят, няма да простят 
чудесата дето ще разкажа. 
Само ако чуваха, дъждът 
как диктува скришом на паважа...

Изворче, танцуваща вода –  
глътка за живот от ледовете. 
Побеждава твърдата земя
силата на тънко стръкче цвете.

В жилките на буковия лист 
слънцето бродира цяло лято 
щрихи от космичен тайнопис – 
който вижда, си чете съдбата:

аз си я избирах – тежък кръст. 
За вълшебства случих грешно време. 
Скривам зрънце вяра в шепа пръст –  
да не могат да ми я отнемат.

ВЕРТИКАЛНО

Само пулс, колене и посока, 
непремерена страст към високото: 
който само веднъж е опитал 
да се мери по гордост с орлите, 
до живот се наказва – с копнежа! 

На скалата суровата нежност 
влива точната доза смирение 
и прегръща – до кръв изранена. 
Но преди да помислиш: „Не мога!”, 
те подпира гласът на възторга,
камък остър в трамплин се превръща, 
рай земята под тебе разгръща, 
сякаш казва: „Заслужи награда 
с всеки метър нагоре изстрадан!”

След победния миг еуфорен 
всяка крачка е само надолу.
А растат възвишения блеснали 
над мъглата – финална завеса.

ОПИЯНЕНИЕ

Кодирана с космическите знаци
в кръвта на избуелите лози,
не е обикновена гравитация
причината, която порази
крилете ни –
един към друг да падаме,
в прегръдка докъдето се спасим:

Сърцата ни,
измолили пощада
с гласа на пощурелите ресѝ,
възторжено от вятъра разклатени,
забързани за глътка светлина.

Душите ни,
предвкусващи разплатата,
заситила презрелите зърна.

Шушукане във бъчвите разнежени –   
на любовта език неразпознат.  
Отпиваме тръпчивата надежда – 
по устните –
искрящ рубинен цвят. 

ЗА ТЕБ
                       На Стефан

Ако бях бързoструйна вода,
запреливала тебе да търси,
снеговете ти щях да крада
и да роня, поройна, брега си,
да удавя в гнева на вълна,
от рушителна страст устремена,
всеки брод: няма как да склоня
даже мост да премине над мене...
Тъмен пролом в планинската гръд
бих изровила – пряко в скалите,
сякаш дялам в сърцето ти път,
а достигам до теб лековита...
И по залеза, в мен очертан,
топъл вятър край теб да пропусна,
та за кратко загубили свян,
да разтворят цветчетата устни –
нежно ехо от полъха тих
да отрониш сълза петолистна...
Аз съм твоята мисъл във стих –
приеми ме, не ме пренаписвай!
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ДИМО СТОЯНОВ

КАТО ПТИЦА НАД ВАРНА

Всяка вечер в среднощна просъница
аз летя над любимия град,
обикалям в нощта като птица
този град – в мен до болка познат.        

На Франгата гърбът – довява хлад 
и въздух чист, и мирис на гора,
и спуска се по него полъх тих –             
ухание ни пращат дивите цветя.

Пак Галата, обвита в облак млечен,                
забулена посреща тишината.
Дъх на море ни носи бризът вечен, 
зовът на фар потулен от мъглата.

Опиянен съм вече от морето,
захласнат в отразените звезди,
през Панорама връщам се обратно
и питам се: Защо градът не спи?...

Прозорците ту светват, ту угасват,
зад всяка светлинка стоят съдби,
примамливо рекламите проблясват,
по булеварда движат се коли.                      

Не спят стотици, хиляди души!                       
Във всеки дом – как мога да 
надзърна?
Разбирам колко много ме боли,
че всички тях – не мога да прегърна.

СИЛВИЯ МИЛЕВА

ВАРНА

Сред плажове и буни с усмивка 
лъчезарна

една е до морето красавицата Варна.
Събужда тя въздишки, възторг и 

комплименти,
привличаща туристи от всички 

континенти.
Наред с купона шумен на гларусите 

бели,
те дразнещо дивят се на корабите 

спрели.
Понякога морето оказва се жестоко – 
показва пътя фарът и гледа отвисоко.
Той пази древни тайни с русалки 

дългокоси,
чудовища митични и дракони 

злокобни.
А в морската градина под пъстрата й 

сянка
на детството ми в дните изплува 

зоопарка.
Училища, театри, кина и Спортна 

зала – 
единствена в Европа и гордост е за 

Варна.
Дърветата си сменят сезонните 

бомбета.
Блести тук Катедралата с лъскави 

кубета
и църквите са бели, но с куполи от 

злато.
Хотелите са пълни, а лятото – богато.
На Делфинариума артистите – 

делфини
в басейна плуват бавно в такт като 
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балерини.
С Одесос – древно име една е под 

небето.
Обичам силно Варна – чист бисер на 

морето.
Щастлива съм и горда, че е моят 

роден град,
от слънцето огряна, радостта на стар 

и млад.

БОЖИДАР ТОДОРОВ

СТОЛИЦАТА МОРСКА

Варна е прекрасен град,
тук откриваш своя свят.
Дава той надежда, светлина
и дарява с много топлина.

Морската градина все привлича – 
райски кът e и развлича.
Погледът човешки разширява – 
с щастието вдъхновява.

Детски смях оглася всичко вън – 
приказно е като в сън.
Всички радват се на красотата,
дадена ни на земята.

Варна е прекрасен град.
И намираш своя свят.
Винаги предразполага,
а късметът е награда. 

ЛИЛИЯ МАРИНОВА

ПРЕЗ ЮЛИ НА БРЕГА

През юли животът във Варна кипи,
омайващ е морският въздух.
Шумът на морето с пенливи вълни
душите ни с вечното свързва.
И слънцето грее с магични лъчи...
Смокините сладък плод връзват.
Забързани хора към плажа вървят,
към морския хлад се привързват.
Летовници идват от целия свят,
курортите наши са перли...
И слънцето грее, лъчите трептят.
над плуващи лебеди бели.
Във Варна чудесно живее се днес – 
вълшебството сгрява душите...

Възпяват все Варна – за мене е чест.
И нощем отгоре звездите,
изпращат привет и с любов, и с 
финес...
И сбъдват на всеки мечтите.

ГЕРГАНА СЛАВОВА

НЕБЕТО НАД ВАРНА

Монети огнени и златни
над Варна топла са звездите.
И светят те с далечна необятност,   
вълнуват се, шумят вълните.

Пулсират с пулса на земята,
морето щом с небе се слива.
Повърхностна, невидима мъглата
над Варна прави тази нощ красива.

Рисуват пътища звездите
и пориви към друг изливат.
Набъбва изгревът с мечтите
града ми в утрото откриват…

И пясък – слънчева жарава
мелодия крайбрежна слуша.
Остава Варна – все остава
и звезден огън е на суша.

                                                                           
ВАРНА БЕРБЕРЯН-ГАРАБЕДЯН

ВЕЧЕРНА ПЕСЕН ЗА ВАРНА
      

на баща ми Арам Берберян – 
Датèв, композитор

Спуснала се бавно над морето,
в унес е прегърнала света,
със звезди проблясващи в небето,
песен е запяла вечерта.

И след залез нежен бриз повява, 
пори всяка къдрава вълна,
фарът златен пръстен завъртява   
в съпровод на лунна светлина.

А градът заспива в тишината,
в лятната прохлада приласкан,
моя Варна, кораб на сърцата,
сбъднат мой любим си свят, желан.

СТЕФАН САРАНДЕВ 

ВАРНЕНСКО
МОРЕ 

Стоя пред теб, от твоето спокойствие 
спокоен,

щастлив – от слънчевата ти усмивка 
сгрян.

горд с твойта гордост синеока,
мечтател – от твоята  безкрайност 

завладян.

Стоя на твоя бряг и питам –  
кога се влюбих в тебе аз?
В часа, когато те видях да хлипаш
целунато от нежната зорница?...
В онзи час или в мига, когато
залезът ме канеше на път
с онази бяла нишка, която оставя
корабът след своята кърма,
свързваща безкрайното с брега,
тъгата с вечната надежда бяла?

А може би в онази нощ, когато
отгоре облаците огнени кинжали
забиваха все в твоята снага,
за да разкъсат гордата ти вечност
и да те оковат с веригите от делници,
да те заровят в пясъците на забравата?
Ти стенеше, бучеше много силно.
Тъй стенеше и моята душа…

Море синеоко, лазурно, гордо,
замечтано, непокорно море…
С дива мощ разтърси ти снага, 
на злобата отвърна с яростта,
на своите вълни, отключили сърца
и върна си зората и деня.

Кога съм те обикнал – знам! 
В мен обичта отдавна е пулсирала…
На моите деди в кръвта.

КОСТАДИН КОРУЧЕВ

ЛЮБИМИЯТ
ГРАД ВАРНА  

Попитай ме дали познавам
бялата ти пролет?
Албума с корабите и...
люлката ти от вълни.
И пясъчното лято с чайките
в безгрижен полет,
снимките на някогашно лято
с хубави жени.
Обичам цъфналата пролет
с цветните килими.
Романа уличен с жълт липов дъх,
романса с морския копнеж,
брега скалист над дълбините
сини и незрими,
привличащи с еднаква сила
и кораби, и вятър свеж...
Познавам грижите и дните
гледащи в мен с твоя лик.
Обичам жаркото ти слънце
и повея ти морски.
Моряк бях на брега и служих с обич – 
верен бях ти аз войник:
летях над теб и пазих те – 
щастлив да си ти, Варна, всеки миг
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ВЕЛИЧКА ВЪРБАНОВА

ЛЯТНА ВАРНА

Малко лодки със платна 
в лятното море. 
Ширнала се синева – 
вятърът зове.

Гледам, гледам – красота
в синьото море. 
Бели ризи – не платна,
дрехи на въже.

Слънчевата светлина
весело блести
и над белите платна 
пръска тя лъчи.

Гларусите смело гонят 
тези бисерни зърна.
Как ли днес ще ги догонят – 
всичко е с крила?...

Варна, Варна – във картина
искам да се спре.
Да я имам цяла зима – 
с лодки и море.

СВЕТЛОЗАРА ЛАЗАРОВСКА

МОЯТ ГРАД

Варна – ти си моя град,
ти си моя свят.
Тук съм родена, тук живея.
Сутрин ме събужда 
крясъкът звънлив
на гларуса щастлив,
морските вълни шумят,
вятър гали ми косите, 
тук събуждат се мечтите.
Слънце сгрява ми душата,
Стихове се леят под ръката,
музика звънлива,
весела, щастлива
обгръща ме отвред
и се редят ред след ред.
О, мой град – 

ти си моят свят,
мойто вдъхновение – 
от бурите спасение.
Ти си пристан 
на живота ми щастлив
в теб се радвам всеки миг.

ЗОРКА ВЪЛЧЕВА

ВАРНА И МОРЕТО

Знам градове големи и красиви
с модерни сгради, скулптури, неон.
Но с мойта Варна те са несравними – 
с морето черно, с Франгенския фон.

О, Варна, моя чайка белокрила,
ти, кацнала на залива златист.
Гнездо тук с обич на морето свила,
за бриза и за щорма поривист.

Величествена, слънчева, зелена
от векове красиш ти този бряг.
Царица в Черноморската вселена
целуват те вълните в своя бяг.

Като светулка фарът Галатея
на кораби и лодки дава знак.
Аз в теб родих се, с обич в теб живея.
До своя край при теб оставам пак.

МИЛАНКА ТОДОРОВА

НАШИЯТ ГРАД 

Нашият град – красив и обичан!
Варна нашият град се нарича.
Нашият град е столица морска.
Нащият град – град черноморски.

С православната катедрала – 
много духовност тя ни е дала.
Морско пристанище, кей и аквариум,
спортни площадки и Делфинариум. 

С център културен от всеки обичан:
комплекс Фестивален той се нарича. 
Морски курорти, плаж и хотели – 
със златни пясъци и чайки бели.    

Чудна градина Варна си има:
тя е прекрасна, неповторима.
Място, желано от всеки творец.
Летен театър, спортен дворец…

Нашият град – красив и обичан:
Варна нашият град се нарича.
В нашия град щастливо живеем.
С нашия град така се гордеем!

ЕСТЕР ГАНЧЕВА

РЕГАТА В БУРНОТО
МОРЕ ПРИ ВАРНА

Кой Бог от дълбините на морето
замята днес и се гневи?
И с грохот мощните талази
разбиват се във белите скали.

А слънцето страхливо се е скрило
зад облаците в майското небе.
И чайките – уж твърдокрили,
огъват се над бурното море.

И нейде надалеко в хоризонта
като криле на пеперуди бели
проблясват ветрила на лодки,
поели през стихията тъй смело.

Безкористна възхита се надига
в сърцето пред мощта на двете – 
морето с неговата дива сила
и силата човешка над морето.

ПЕТРАНКА АЛЕКСАНДРОВA

НА МОРСКАТА
НИ ПЕРЛА ВАРНА

Кой морски кончета за мене впряга,
морето е най-висшето ни благо.
То бащински в съня си ме люлее
на белопенестите орхидеи.
Различно всеки път, необозримо,
а Варна е щастлива, че го има.
Зоват русалки с рог от раковина
летовници далечни от чужбина.
Дворецът с фестивали, морска гара
с изкуствата ги викат в надпревара
да ги опиянят с фолклорен поздрав,
да ги посрещнем и изпратим с рози.
Море и Варна, Варна и морето – 
къде ли е заровено ключето
не зная, но обичам ги и двете.
На морската ни перла хубост бяла
в подводна мида векове е зряла.
Море и град – един за друг родени
да са ни вечни тия две вселени,
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че с хубост афродитна ме привличат.
Пред теб море душата си събличам – 
навън с хастара ще я преобърна,
но гдето и да съм, ще се завърна.

НЕДЯЛКО ИЛИЕВ

МОРЕТО ВЪВ ВСЕКИ ВАРНЕНЕЦ

Човекът, когато морето е видял,
в душата си завинаги го съхранил.
На всяко ново поколение
и трепета, и обичта си е предал.
Така стихията и волята се сляли.
С усмивка блага, чиста, нежна 
Творецът
на всеки характер собствен отредил. 

Бездна, вода, гореща мисъл и сърце…
Хармонията пак е победила!

ГЕОРГИ КОВАЧЕВ

ХУБАВА ВАРНА

Хубава Варна,
за теб всеки влюбен мечтай – 
най-лъчезарна,
кътче от земния рай.
Щом слънце огрее
хълмистия, приказен бряг – 
тачен, обичан,
красив като пролетен цвят,
горе в небето
чайките бели кръжат,
там, край морето
чуден сияе градът.
Слънчева Варна – 
столице морска, Здравей!
Най-лъчезарна…
България с теб се гордей.

СТАНКА ИВАНОВА             

ВАРНА ПРЕЗ АВГУСТ

Преваля август, бавно свечерява,
небесното светило си отива,
природата от жега отмаляла
лениво се прозява и заспива.
Не спи морето и реди куплети – 
за Варна и за този летен ден,
звездите във вълните са конфети,
които ти си разпилял за мен.
Отнякъде звучи мотив „Латино“ – 
от розово небето става синьо,
сребриста рокля моят град облича,
трепти във въздуха: Обичам!
Вълшебен август, лятото танцува
в  усмивката му песен, синева,
до следващото лято ще сънувам – 
морето, Варна и брега.  
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АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ (АСЕПИ – 
СЕПИ, ВАРНА): ПОЕТИ С ТВОРБИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, УЧАСТНИЦИ И В VII МЕЖДУНАРОДЕН 

ФЕСТИВАЛ НА ПОЕЗИЯТА „ДУХОВНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ – ПЛОВДИВ 2021 (28, 29 МАЙ)

НИЕ ОБИЧАМЕ...

С твоите пръсти в косата ти
чувствата се възраждат,
сърцата бият силно.
Целувката предизвиква лимфата на 

живота,
заглушаваме тихата тишина,
преодоляваме разстояния, препятствия.
Кръвта тече като светкавица,
усещаме есенните аромати,
удавени в божествени светли сънища
и музика за душата,
очаровани един от друг! 

превод от английски: Наталия 
Александрова

МИЛЪР Х. КОЛДУЕЛ, 
Великобритания

ИТАЛИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Балдахин от зелено кадифе покрива 
яка от базалтова скала,

и закриля сухата, ронлива равнина,
назъбена от мастилено синьото 

Средиземно море.
Италия през септемри си почива
от ежегодното нападение 
на жега, туристи и коли. 

Дълбоко в провинцията, 
където тишината дава отблясък 
за отвъдния живот, петно от гласове 

се появява с поздрав, 
разбъркано в озарената от слънцето 

песъчинка.
Денят е обявен. Танцуващият 

хоризонт е разсечен 
от хидропилони, носещи енергия за 

деня 
в кухнята и домовете

на хора, познати само със своите 
усмивки.  

Наследници на гръцките завоеватели 
и римските легионери – 

те вече не бродят, а са щастливи 
да споделят хармонията си с 

природата 
и търсещите слънцето северни 

посетители. 

Дъждът, който пада през нощта, 
разбърква сънищата на оркестър от 

капещи листа, 
докато се излива върху пътеки и 

покриви,
изпълнявайки импровизирано соло на 

барабани.

Но на сутринта спокойната атмосфера 
надделява и някой случаен ромон 
е оставен да се спусне и да си 

проправи път 
от листото и клоните до 

растителността отдолу.

Сиви облаци предпазват земята 
от умиращото септемврийско слънце,
запазвайки остър горещ миг на 

пробиващи лъчи, 
когато са очаквани най-малко. 

Тогава и само тогава плувай гол 
в затворени плажове, заобиколени от 

скали и пещери,
където някога печалбата без данъци 
е процъфтявала под влиянието на 

сабята 
и превързаното око на адриатическото 

морско куче. 

Но сега това е рай за почивка на 
уморените крака 

и подслон от слънчевите лъчи, 
търсещи да изгорят всеки пигмент на 

оголената кожа. 

Краката стъпват  уморено по острия, 
движещ се пясък. 

Голият торс се бори да запази 
равновесие  на сушата още веднъж, 
докато пръска капки с морска сол 
върху очите и сухия бряг, 
оставяйки следи от момент във времето. 
Усети аромата на розмарин и мента 
в пламналите ноздри, спомнящи си 
порции от горещо печено агнешко,
докато гледаш същите зверове 
да бродят по хълмовете на Амалфи, 
несъзнаващи своето бъдеще, 
както и аз моето. 

превод от английски: Наталия 
Александрова

МОНСИФ БЕРУАЛ, Мароко

ПИША ПЕСЕН ЗА СВЕТА 

Пиша песен за света.
Мелодия на любовта се гмурка в 

душата ми,
За света пея песен,
Тя прекосява моретата, прекосява 
стените и океаните, носена от вятъра.
Дарява любов, а не война.
Вплети я в белия лист, 
за да стане линия на сърцето
Прави промяната, носи любовта,
Носи надеждата.
Дума по дума ще направи промяна.
Бъди поет, бъди художник,
Бъди послание, бъди пратеник,
Бъди химикалка, бъди мастило, 
което рисува всичко.
Заедно можем, можем да направим 

промяната.
Тъй както дъждовната капка променя 

всичко.
Бъди звезда в небето, която дава 

светлина 
и посока на безнадеждните.
Бъди молитвата, бъди самата вяра,
докато слънцето изгаря само себе си.
Бъди любовта, бъди надеждата като 

мелодия,
Заедно ще донесем любовта
В тази огромна вселена.

МОЯТА
СВЯТА МУЗА

Животът ни е като песен, написана от 
злато.

Във всяка дума
Изпълнена с радост,
Ние сме влюбени
Като пролетен сезон, изпълнен с 

красота.
Тя е моята муза,
Мастилото на любовта, което изпълва 

сърцето ми,
Дума след дума, изработена от злато
Носена от вятъра
Да шепне в ушите ми,
Да люлее сърцето ми, да разтърси 

душата ми,
И да пламне моето мастило, изгаря, 
изгаря с огъня на любовта,
Това ни изгаря.
Да танцуваме под лунна светлина,
Да стигнем до небето,
Седемте небеса,
Където няма граници за нашата 

любов.
Това е нашата безкрайна любов 
като пространство и време,
Безкрайна.
Защото тя е моята свята муза,
Моето живо стихотворение
И моят небесен дар,
който вдъхновява мастилото ми 
да пиша за тази радост.

превод от английски: Наталия 
Александрова

ВЕСКА ЯНАКИЕВА

СЕДНИ ДО ЕДИН ОТ НАЙ-ТАЛАНТЛИВИТЕ ВАРНЕНЦИ НА ПЕЙКАТА-
ПАМЕТНИК В ЦЕНТЪРА НА ЧЕРНОМОРСКИЯ ГРАД

Архитект Дабко Петров Дабков 
е роден през 1875 г. в Трявна. Скоро 
семейството му се преселва във 
Варна, записва се и учи в Мъжката 
гимназия „Фердинанд І”, следва 
архитектура в Мюнхен, Германия. 
Завръща се във Варна през 1899 г.: 
в периода 1905-1912 г. е архитект и 
окръжен инженер. Участва активно 
в усиленото строителство и благоу-
строяване на града с площади, буле-
варди, улици, обществени и жилищ-
ни сгради. Допринася за създаването 
на модерния облик на Варна въз ос-
нова на достиженията на европей-
ската архитектурна традиция. След 
1910-та Д. Дабков проектира ембле-
матични и днес варненски сгради: ки-

но-театър „Ранков“, хотел „Лондон“ 
с двустранно централно тяло, бал-
кони, фризове, орнаменти, както и 
хотел „Мусала“, здания на ул. „Княз 
Борис I“ № 27 и 53, както и къщи-
те на бул. „Мария-Луиза“ № 3 и 31. 
Арх. Д. Дабков построява Морската 
зоологическа станция с аквариум 
за живота в Черно море (днес из-
вестна като Аквариума в Морската 
градина), сградата на Софийската 
банка на ул. „Преславска“, как-
то и Средното търговско училище 
– сега Икономически универси-
тет. Съвместно с архитект Стефан 
Венедикт Попов проектира мо-
нументалната сграда на Търговско-
индустриалната камара – сега Щаб 

на Военноморските сили. Архитект 
е на повече от 350 сгради към 1941-
1942 година, в които творчески из-
ползва елементи от различни стило-
ве: неоренесанс, необарок, ал деко, 
сецесион…

Участник е в Балканските вой-
ни – в състава на Осми Приморски 
полк, по време на Първата световна 
война стига до чин капитан, получа-
ва ордени и военни отличия.

Включва се и в различни об-
ществени инициативи: участва в 
ръководството на Българското ин-
женерно-архитектурно дружество 
(БИАД) в София,  постоянен член 
и председател за един мандат е на 
Варненска техническа служба. 

За съжаление, след настъпили-
те на 9 септември 1944 г. политиче-
ски промени, животът на семейство 
Дабкови навлиза в тежък период: от-
нето е почти цялото му имущество, 
а архитект Д. Дабков е разследван 
от новата власт – обявен е за „враг 
на народа”. На 8 април 1945 г. Дабко 
Дабков умира (на 70-годишна въз-
раст) разочарован от българските 
нрави, поставили на унижение до-
стойния му живот на съзидател. 

Множество варненци изпълва 
Централните гробища за последно 
сбогом. 

Днес сянката на забвението над 
името на този бележит варненец е 
напълно избледняла.

ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ 
ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ – НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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***
Най-опасно пиратството беше 

в района на Източна Африка (от 
северния край на о-в Мадагаскар 
(12 град. S) до Ормузкия проток 
(входа  на Персийския залив) и от 
Червено море до 65 град. Е – един 
огромен район, през който минава 
най-оживеният и толкова важен 
морски път, свързващ Европа със 
страните на Близкия и Далечен 
Изток. Само за 2012 г. загубите за 
световния бизнес са били около 20 
милиарда долара! 

Именно в този район сома-
лийки пирати завладяваха, пленя-
ваха търговски кораби с техните 
екипажи и под дулата на автомати 
и хладни оръжия ги принуждава-
ха да застанат на котва в близост 
до сомалийките брегове или ги 
ползваха като Кораби – Майка за 
следващи набези върху морския 
трафик в международни води. При 
това екипажите биваха жестоко 
малтретирани и ограбвани. Така се 
оказваше натиск върху корабопри-
тежателите за по-бързо получава-
не на по-голям откуп. Методите на 
тормоз, мъчения и глад бяха плод 
на една развинтена фантазия и бо-
лни мозъци, за които човешкият 
живот няма стойност.

Съвременното пиратство на-
прави живота на всички моряци, 
плаващи в този район изключител-
но тежък и опасен. Реално застра-
шен!

***
През 2010 г. получих следва-

щото рейсово задание за нашият 
кораб – да натоварим пълен товар 
желязна руда от Тубарао (Брази-
лия) за Бахрейн (в Персийския за-
лив).

Ако погледнете картата ще ви-
дите, че пътят пресича района, об-
хванат от действията на сомалий-
ките пирати по най-дългия марш-
рут от юг на север т.е. предстояха 
ни 2 седмици плаване там с нашия 
натоварен със 155 000 т. руда, го-
лям (300 м. дълъг и 52 м. широк) 
кораб при максимална скорост от 
13 възела, която под въздействие 
на силно насрещно течение на 
места в района се очакваше да 
пада понякога под 10 възела. При 
само 5 метра висок надводен борд!

Голяма, бавно подвижна цел, 
която лесно можеше да бъде забе-
лязана и превърната в обект за на-
падения на бродещите из тези води 
сомалийски пирати. Което и се 
случи! Но ще следвам събитията… 
Търговията си е търговия. Живо-
тът нямаше как да бъде спрян.

Трябваше да защитим корабът 
ни по най-добрият начин и да за-
трудним 

***
… В един хубав ден в начало-

то на м. юли 2010 г. отплавахме с 
пълен товар желязна руда и 17.50 
м. газене от Бразилия. Очакваха ни 
30 дена преход до Бахрейн.

Всеки рейс на море сам по себе 
си е уникален. И този – най-вече 
поради факта, че половината от 
него щеше да бъде плаване в едни 
враждебни и много опасни води. 
„Високо рисков район“ според оп-
ределението на Международната 
Морска Организация (IMO).

Корабът трябваше да се пре-
върне в добре укрепена крепост 
– непревземаема за тези полуди-
ваци. Много опасни, ако успеят да 
стъпят на борда – непредсказуемо 
опасни. Без задръжки, без морал 
и със животински нрави. Сложете 

още и въздействие-
то на наркотиците, 
с които те се тъп-
чеха постоянно и 
бетелът в устата 
им, чиито следи бяха откривани 
на почти всички кораби, на които 
бяха стъпили.

Но световната общност се взе 
в ръце. Патрулиращи  бойни кора-
би, конвои, твърда дипломация… 
Както е съгласно конвенцията! 
Всичко това направи възможно от 
2019 г. зоната опасна от пиратски 
действия да бъде силно намалена. 
И доста по-безопасна! Но през 
2010 г. това не беше така! Пред нас 
стоеше задачата да укрепим и да 
направим нашия кораб една непре-
вземаема крепост.

Крепост с ЦИТАДЕЛА! Съв-
сем истинска цитадела. Имах вече 
опит от предишни прекосявания 
на тази зона. Когато видеха, че 
корабът е защитен подобаващо, а 
екипажът е готов да се защитава 
яростно и явно знае как да го прави 
– пиратите обикновено се отказва-
ха от тази цел и се насочваха към 
друга – някоя по-лесна за превзе-
мане на абордаж.

Доста бодлива цел щяхме да 
направим нашия кораб. С бодлите 
навън. При това – режещи бодли!

***
Компанията, която оперираше 

кораба след внимателен анализ на 
обстановката и със съгласието на 
застрахователите на кораба и това-
ра с цел по-надеждната им защита 
организира качването на борда на 
PVI Team. Осигурен от английска 
компания за „Защита на корабите 
в международни води“. Това в на-
шия случай бяха четирима бивши 
британски морски пехотинци с го-
лям опит в борбата с терористите. 
Всеки един от тях беше служил в 
Ирак и в Афганистан. Страхотни 
хора като характери. Изключител-
ни професионалисти. ДОКАЗАХА 
ГО С ДЕЙСТВИЯТА СИ!

Приехме ги на борда извън те-
риториалните води на Република 
Южна Африка в района на Прис-
танище Дърбан от кораб на Брего-
вата охрана.

Най-напред се качиха новите 
членове на екипажа, а после по-
лучихме на борда и въоръжението 
им. Животът на борда започна да 
става все по-сигурен. 

Четиримата британци бяха 
абсолютни професионалисти. По-
могнаха ни с много съвети на мяс-
то за подобряване на нашия план 
и повишаване на ефективността 
на защитата. Бяха много приятни 
и земни хора. Майкъл – ръково-
дителят на групата, беше страхо-
тен събеседник. С много опит в 
антитероризма, където една малка 
грешка може да ти струва живота. 
Трябва да си максимално нащрек 
и концентриран през цялото време 
на мисията. Тогавашната им мисия 
беше защитата и опазването на на-
шия кораб от пиратите по време 
на целия преход в този високо ри-
сков район до пристанището Мина 
Кабос в Оманския залив на входа 
на Персийския залив. Прекарахме 
много часове заедно. Опитвахме 
да разгадаем евентуалните дейст-
вия на пиратите при нападение на 
нашия кораб и обсъждахме как да 
направим по-невъзможно проник-
ването на борда от малка лодка във 
водата. Съвместната ни работа ни 
сближи доста. Дори чествахме на 
борда 8-я рожден ден на дъщерич-

ката му. Тогава той си „призна“, че 
е охранявал испанското имение  на 
Дейвид Бекъм и познаваше лично 
всеки един от неговото семейство. 
Намерихме и общ език по линия 
на хобита. Бяха много различни 
хобита, но хората с хоби сме раз-
лично тесто… Харесвам моите 
и им се отдавам в свободното си 
време, но и неговото беше много 
интересно… От гилзите на изстре-
ляните патрони (всеки един от тях, 
носещ на върха си  ЖИВОТ ИЛИ 
СМЪРТ) правел малки статуетки, 
които подарявал на приятели с по-
вод или без… Но я си представете 
за него какъв емоционален заряд 
носи всяка една такава статуетка! 
Висша класа адреналин, роден на 

границата между живота и смър-
тта. Зависи от коя страна на движе-
нието на куршума се намираш. Бях 
впечатлен! Много впечатлен! Дой-
доха на борда с модерни скорос-
трелни автомати с оптически мер-
ници за нощно виждане и голямо 
количество бронебойни патрони, 
които могат да пробият борда на 
една лодка и навярно безпроблем-
но да пръснат като диня главата на 
всеки пират, застрашил живота на 
някой на борда. За незапознатите – 
на търговските кораби нямаме ни-
какво оръжие на борда. Най-опас-
ни биха били ножовете на готвача, 
които разбираемо той поддържаше 
добре наточени…

Ритъмът на живот на кораба 
беше станал – 24 часово наблюде-
ние на океана около нас с всички 
възможни средства и ежедневни 
тренировки.

Краят на месец юли в Индий-
ския океан е свързан с прекрасно 
лятно време. Океанът гальовно 
милваше борда на кораба ни. Отра-
зяваше като огледало и слънчевата 
и лунната пътеки…

Прекрасно време и за пирати-
те!

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ 
ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ДОПУСНЕ 
КАЧВАНЕТО ИМ НА БОРДА! 
ТОВА МОЖЕШЕ ДА СТРУВА 
ЖИВОТА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ 
НАС…

 При непосредствена атака мо-
жеше още да се маневрира с рязка 
промяна на курса и скоростта на 
кораба, както и чрез ползване на 
корабната противопожарна систе-
ма с поставянето на шланговете 

и струйниците по 
борда… Водна 
струя с 4 атмосфе-
ри налягане може 
да събори човек 

и лесно да напълни с морска вода 
една лодка…

***
Бяхме вече на паралела на 

о-в Сокотра… Не знаете къде се 
намира този известен за моряци-
те остров?! Не ви и трябва! Не е 
туристическа дестинация! Почти 
безлюден е…

Следобедното кафе беше из-
пито и бяхме започнали планиране 
на нощните часове на наблюдение 
и защита. В тези географски шири-
ни нощта настъпва много бързо.

И тогава на екрана на радара, 
на около 15 мили от нас се появи 
една едва забележима цел… Ви-
зуално сливаща се с хоризонта 

по посока на острова. 
Слънцето бе тръгна-
ло към заник на запад. 
Тази цел се намираше 
в слънчевата пътека. 
Явно малък рибарски 
кораб. Но се движеше 
на курс на сближаване 
с нашия кораб. А това 
вече беше притеснител-
но… Обикновено таки-
ва корабчета бяха КО-
РАБ-МАЙКА, от които 
се спускаха на вода 
нападателните лодки с 
пирати на борда.

Скоро с биноклите 
видяхме двете лодки, 
които  вече препускаха 
към нас с бясна скорост! 
Препускаха в слънчева-
та пътека, което праве-
ше нещата още по-труд-
ни!

Подадох сигнал за 
тревога „Пиратско нападение“. На 
мостика останахме само аз и руле-
вият. Защитаващият ни тим в пъл-
но бойно снаряжение и боеприпа-
си зае своите места в 4-те огневите 
точки на лодъчна палуба. Две на 
левия борд, две на десния – по този 
начин осигурявахме 360 градусова 
огнева защита на кораба.

Запуснах противопожарната 
система на кораба. Той се обви 
във водна пелена. Всички остана-
ли членове на екипажа се скриха 
в Цитаделата – дълбоко в недрата 
на кораба. Комуникациите на спе-
циално уговорените УКВ канали 
бяха отворени… Това отне около 5 
минути. Тренировките дадоха ре-
зултат. Бяхме подготвени!

Пиратските лодки с по 5 чове-
ка на борда бързо се сближаваха с 
нас. Виждаше се, че има по една 
стълба във всяка. Скоро почнах да 
различавам и оръжието в ръцете 
им… 3-ма във всяка лодка държа-
ха по един стар модел автомат Ка-
лашников! Безпогрешен. 5 години 
в Морско училище такъв ми беше 
поверен като оръжие за защита от 
враговете.

На носа на едната имаше чо-
век с гранатомет! По един във вся-
ка лодка беше лодководач. Той си-
гурно беше и командир на лодката. 
Изглеждаха зли!

Те навярно не са знаели, че 
сме въоръжени. Въпреки това 
имаше много индикации, че пи-
ратите имат очи и уши в доста 
географски стратегически точки в 
района. Хора, работещи в Морски 
Агенции, шипшандри и други, от-
където са получавали работна ин-

   БОРИСЛАВ  АРНАУДОВ

СОМАЛИЙСКИ ПИРАТИ
формация… Дори – кои от някол-
кото хиляди контейнера на един 
контейнеровоз са с ценна, лесна за 
пласиране и трудна за проследява-
не стока…

Но в оня ден нападателите ни 
явно бяха готови на всичко, за да 
се качат на борда и да завладеят 
нашия кораб.

Двигателите работеха на пъл-
ни обороти и се движихме вече 
с над 15 възела скорост. Но две-
те лодки летяха с почти двойно 
по-висока от нашата скорост!

И тогава ясно се чуха преду-
предителните откоси, които мом-
чета, защитени от 12 мм. ламарина 
даваха от огневите гнезда на левия 
борд. Това  навярно  завари напа-
дателите ни неподготвени. Но бе за 
кратко… Двете лодки се раздели-
ха. Тази с гранатомета се отправи 
към средата на кораба (300 м. бя-
хме дълги), а другата – към кър-
мата. И откриха огън. Започна се 
една истинска морска битка! Имах 
чувството, че съм в центъра на Ар-
магедон!

КАНТАРЪТ НА ЖИВОТА 
НИ ПРЕТЕГЛЯШЕ!

И тогава видях лодката, която 
се изнасяше напред. И РАЗГАДАХ 
ЗАМИСЪЛА ИМ – ИСКАХА ДА 
СТРЕЛЯТ ОТ ТАМ С ГРАНАТО-
МЕТА СРЕЩУ МОСТИКА!

Успях да извикам по УКВ-
то на Майкъл (който беше огне-
во гнездо 2) – „ЛОДКАТА ОТ-
ПРЕД!!!“  Времето като че ли спря. 
Лодката започна да се развърта, за 
да може човекът с гранатомета 
да се прицели… Стана страшно! 
АКО УСПЕЕШЕ – ЗА МЕН, РУ-
ЛЕВИЯТ И КОРАБЪТ НЯМАШЕ 
НИКАКЪВ ШАНС ЗА ОЦЕЛЯ-
ВАНЕ! За няколко секунди лодката 
застана с целия си борд към нас. И 
тогава Майкъл я засече с дълъг ред 
от началото до края! 

Гъста редица от бронебойни 
куршуми нанизаха борда на лод-
ката по водолинията й от носа до 
кърмата! Първи изрева нечовешки 
пиратът с гранатомета и се стру-
поли в лодката, а гранатометът се 
свлече зад борда… Явно повечето 
куршуми бяха пробили лодката 
и бяха попаднали в телата на пи-
ратите. Лодката се наклони към 
нас и бързо започна да се пълни 
с вода… Цялата беше опръскана 
с кръв! Животът май изтичаше за 
тези в нея. Изведнъж стана някак 
си тихо! Лодката бързо се при-
плъзваше по борда и потъваше все 
повече… Скоро беше вече зад кър-
мата – оставяйки диря след себе 
си. Видях, че втората лодка беше 
достигнала до кървавото петно във 
водата зад кърмата…

ЖИВОТЪТ НИ БЕШЕ ПРE-
ТЕГЛИЛ! СЪДБАТА БЕШЕ НА-
КЛОНИЛА ВЕЗНИТЕ В НАША 
ПОЛЗА! Беше избрала за нас – 
ЖИВОТА!

Те останаха във водата и на 
акулите, които навярно вече бяха 
надушили кръвта… 

Майкъл събра всичките 96 
гилзи… 96 изстреляни патрона, се-
ещи смърт. Не знам, но ЗА НАС ТЕ 
ИЗБРАХА ЖИВОТА. Най-стран-
ното беше, че на левия борд им 
бяха останали общо само 4 патро-
на, а на десния – не бяха изстреля-
ли нито един!

Кажете ми сега: НЯМА ЛИ 
СЪДБА И КОЙ КАКВА СЪДБА 
ЗАСЛУЖАВА?! Горчивият опит е 
добър учител! 
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Винаги щом докосна стихо-
творенията на Станислав Пенев 
ме залива една сърдечна мелодия 
– неговите звучни и ритмични 
стихове ме обсебват със своята 
избистрена лиричност и непод-
правена искреност и задушев-
ност. 

Той е поет с фина чувстви-
телност и с изтънчен естетиче-
ски вкус. При него прочувства-
ните мисли бликат спонтанно 
и интензивно и са с философ-
ско-нравствена насоченост; не-
говите внезапни пориви извират 
органично от вътрешните душев-
ни състояния на човешката душа 
– както казва в „Измерение – 1”: 
„В  мен всеки ден е порив нов – // 
дъх носещ ми изгаряща вселена.” 
И всичко е обективирано с една 
поетическа прецизност, в изящна 
стихотворна реч.

И в тази стихосбирка 
„Неочаквани стихотворения (или 
Крайбрежен часослов)” – сти-
хотворения от различни години 
Станислав Пенев доказва худо-
жествена зрелост и се изявява в 
оригинално измерение; емоцио-
нално са уловени човешките въл-
нения в нашето съвремие. И тук 
лирическата мисъл се разтваря в 
мелодичен ритъм, който те пона-
ся в други духовни пространства. 
С рефлектиращо съзнание той 
безпогрешно разбира, че е част 
от материалния свят, в който би-
туваме, че е неразделен от него 
и са в хармония и единение. И 
тук морето е в неговите поетиче-
ски възприятия (да не забравяме, 
че Ст. Пенев е най-морският ни 
поет), че между него и морето 
има една интимна доверителност, 
едно органическо единство меж-
ду тях. Какво изобилие от мор-
ска образност – той я уплътнява 
и надгражда, разширява нейната 

АКАДЕМИК МАРИН КАДИЕВ

ПОЕТ НА ДУШЕВНИТЕ ПРОСТРАНСТВА
значимост: „Морето – пълното 
с мечти огнище, // привлича но-
щем, свети с лунни жички” или 
„Може ли морето – страст и блян 
// да не идва и в съня ми нощем?” 

Морето е нестихваща тема у 
поета – то пулсира в кръвта му, в 
мечтите му, то е негов постоянен 
спътник, дава му нова изострена 
сетивност, ново светоразбиране и 
оптимистичен поглед; обогатява 
и подхранва въображението му 
за нови лирически инвенции; то 
поражда невероятен цветен спек-
тър от преживявания; дава сетива 
да видим невидимата част от не-
говата безкрайна водна реалност; 
да доловим не само неговия стра-
шен рев, не само и романтичния 
плясък на вълните, а и да усетим 
неговия скрит, мистичен глас. 
Поетът внушава мисълта, че чрез 
морето човек се самоопознава, 
че то е участник в духовната му 
същност.

Поетът прекрачва границите 
на обективното време и прос-
транство и те стават негово лично 
човешко време и пространство. 
Така той е навсякъде: при старите 
копривщенски къщи, при братята 
Любен и Петко Каравелови, при 
майката на Димчо Дебелянов, 
при Бенковски и в Самоковската 
манастирска обител, в Доспат и 
Родопите; ще прескочи до Одрин, 
Истанбул и Виена с търсеща ми-
съл: „Все търся аз приятели // 
след отлив или разлив.” И защото: 
„Във времето – с пространството 
съм аз.” Тази тема най-внушител-
но и убедително е интерпретира-
на  лирично и многопластово в 
раздела „Италиански мотиви”. 
Тук с нова тоналност и завладя-

ващ поетичен език се открояват 
Венеция, Флоренция, Болоня, 
Генуа, Рим, Сиена, Комо, кулата в 
Пиза, Бергамо, Ферара, републи-
ка Сан Марино – какво безценно 
богатство от други светове. Това е 
докосване до материалните и ду-
ховните ценности на тези светов-
ни селища и поетът ги изживява 
много лично и интимно, изпада 
в душевно опиянение със силно 
подчертан реалистичен и мисло-
вен оттенък, изпитва душевен 
празник. Като световъзприемане 
и светосъзерцание той прониква 
в тяхната материална даденост и 
естетически стойности и създава 
живописни поетични картини, 
които говорят за славно ренесан-
сово минало и романтично насто-
яще. Тук изобразените пейзажи 
са живи и цветни, излъчват не-
помръкваща красота и уникални 
познания за битието. Всичко на-
рисувано е пълно със звуци, цве-
тове, аромати, с трайни усещания 
за непреходната творческа същ-
ност на човешката личност.

Станислав Пенев изявява в 
нова трактовка темата за любо-
вта: тя не е мираж, копнеж, нито 
романтичен отблясък, а е жива 

реалност, животворно начало в 
човешкото време. Да постигнеш 
хармония в любовта това значи 
пълнокръвен живот, цялостна 
душевна пълнота – без любовни 
преживявания човекът е небитие. 
Поразяват съкровените стихове, 
посветени на съпругата: „За цял 
живот една любов и теб в сърце-
то си аз пазя, а пламъкът й – нов 
и нов не гасне…” Такива откро-
вения могат само да стимулират, 
да възраждат с уникалността като 
безподобен пример за подража-
ние.

С интимност поетът си спом-
ня за майката и бащата – паметта 
за тях е жива, те не са небитие, те 
са вечност и оживяват в следов-
ниците – това е човешката при-
емственост и стиховете за тях са 
трогателни и носят познавателни 
стойности.

В тази стихосбирка Стани-
слав Пенев с изострена чувстви-
телност и реалистично въображе-
ние ни повежда в необикновени 
и съкровени човешки светове. 
Той търси душевната чистота, 
първичността на нещата, естест-
веността и истинността на чо-
вешкия глас. При него има една 
пределна съвременност като 
мисловност и поетическа рефле-
ксия, въпреки преходите от ми-
нало и настояще и динамиката на 
днешното човешко време.

Тук има нравствен патос и 
своеобразен вътрешен протест 
срещу духовната и социална де-
формация в битието ни и поетът 
надмогва тревожността и опти-
мизира човешката душевност, за-
щото: „… Пълно е сърцето ми с 
любов, // радостта шуми у мен”; 

защото у него пълнокръвно жи-
веят неугасваща надежда и вяра, 
че „Лошото – без друго ще пре-
мине. // На безчестните – не ще 
простя. // Болка ли е – скоро ще 
изстине, // че спокойна ми е съ-
вестта.” Това е верую, това е ка-
тегоричен морален императив, 
присъщ на творци с високи ду-
ховни ценности.

Стихосбирката „Неочаквани 
стихотворения (или Крайбрежен 
часослов)” на Станислав Пенев 
е философска лирика с морал-
ни послания, едно съзнателно 
самовглеждане в себе си, един 
целенасочен самоанализ и съще-
временно едно динамично пъту-
ване на поета в безкрайните ду-
шевни пространства в човешката 
душа. И всичко е изявено в една 
фина метрическа система, с един 
равновесен привличащ и мелоди-
чен ритъм на лирическия изкази 
с една вътрешна метафорична 
образност. Вътрешният човешки 
микрокосмос на поета е богат и 
многозначен и в него се оглежда-
ме и самопознаваме, достигаме 
до духовни ценности и проник-
ваме зад външната материалност 
на света във вътрешната му същ-
ност. 

Житейското задължение на 
поета е да ни внуши, че човекът е 
преди всичко морална категория, 
но със земна реалност, в която съ-
ществува пълнокръвно. И ще зая-
ви лирически и правдиво като ре-
абилитация на човека и неговата 
автентичност своята естетическа 
позиция, която внушава и като 
послание:
„Да чувствам в себе си човека 

земен
и тънката му сянка да измеря:
в едно и също тяло с духа це-
нен…
Секундите му вечни да отмеря.”

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ                

ВЕЧЕРЕН НЮАНС

Прелитат птици в здрача потопени,
към хоризонта плъзва мрак – 
дърветата напълно променени
обличат черния си фрак.

И за отминалия ден без думи
телата им изпълва кръг
от радост и беди: звънтящи струни…
Огъват се в дъга и като лък.  

И знаят: облаците крият вятър,
самите те са тъмен, свит юмрук –   
над сцената на земния театър
ще се засилят пак един към друг… 

И нищо друго няма да направят,
освен да блеснат мълнии в нощта…   
И светлината мрака ще разравя
като избухнала, невидима звезда.

15.05.2021 г.

КРЪГОВРАТ

Ще ни напусне тялото размерно…
И земният ни ръст ще се сниши…
А истината – вече неизменна
за всеки миг у нас ще отлежи…

Каквото имахме – това е всичко,
каквото можехме – това е днес…
Възможно е дори съвсем различно
да ни приемат с крайния ни жест…

Но времето е само наша спирка…
Пространството е полет на лъчи…
Животът празника е в нас… И цирка
с вълненията на безброй съдби…

… Живеем кратко. После дълго гоним
в нормалния си кръговрат света.
Сълза за всеки тръгнал ще отроним,
за да полеем стрък на свобода…

10.06.2021 г., Варна, 22.42.часа

ПОСТОЯНСТВО

Всяка нощ с радост паля звездите     
и поемам по Млечния път – 
да докосна една от мечтите     
на човека от земния кът…

Да намеря нов остров в безкрая,
да летя на небесно крило – 
на високото да опозная
космическото си потекло…

А душата – все млада и млада
прибързва с устрем да отлети:

времето земно й е награда
от неизвестните висоти.

За безсмъртие нямам аз време:
дишам днес и изцяло с мига – 
единствено с миналото в мене      
на човека съм още в света.   

ИЗМЕРЕНИЕ                                 

Мила, мамо, къде си в света тих, 
отвъден?     

И защо нежно галиш главата ми пак?     
… Устоявам на вятъра: не съм 

пропъден                                                                    
от големите бури, наситени с мрак.

Мила, мамо, отдавна аз вече не мога               
за мечтите да имам безмълвен кураж:
но преследвам ги още… И до 

изнемога…
И препълвам душата безценна с 

мираж.        

Утре рано, когато запаля свещички –           
и за теб, и за татко, и видя ви пак:
не забравяй, че внуците – с малки 

ръчички
те повтарят в света – обичта им е знак.

Мила, мамо, сънувам… Виждам те 
нощем,         

но не плача: сълзите на целия свят
са сълзите на всички, които 

среднощно
предусещат часа на живота – без бряг.

ИСКРЕНОСТ             

Звездата ми заплака с глас – 
нощта е звездна и безлунна,       
небето и земята в този час          
са заедно, прегърнати безумно.        
По своя път към теб съм, знам – 
тополите достигат до небето:      
аз чакам те отдавна сам,  
но как ще видиш някой зад пердето… 
Звездите имат силна светлина,        
но в нощ единствено безлунна – 
небето в земната си топлина
се чувства в обичта си будно.

ПРИЗНАНИЕ

… Без ноти песен – песен за любов е:
душата не понася тишина.
В душата пее все с попътен вятър
единствено и само любовта.
Как песен друга да напиша – 
до другата да стигна не успях.
Единствено разбрах, че те обичам
когато днес стиха си не допях. 
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СПАСКА ПОПОВА

ЧУДО

Вятър топъл, стар приятел, 
тича и лудува.
Пак в косите ми се крие, 
с облаче флиртува. 
Той едничък ме познава – 
аз съм жива рана.
Тайните си кротко нося 
като нощ омайна.
Залезите си обичам – 
призрачни жарави. 
В тях утеха аз намирам, 
обич и забрава. 
В залезите има милост, 
липсваща у хората. 
Там духът ми се изправя 
с утроена сила. 
Затова, когато тръгне 
Месецът в небето, 
аз с пантофки го догонвам,
скрити под сърцето. 
И  танцувам със звездите – 
пеещи искрици.
А душата ми се рее
като волна птица.

ЗВЕЗДА

Подари ми падаща звезда!
Всяка вечер гледам към небето
и си мисля за безброй неща,
разпилени или пък отнети.

Подари ми падаща звезда!
В нейната сълза ще се огледам,
после ще танцуваме така,
сякаш и за двете е последно.

Подари ми падаща звезда!
В моя път тя ярко ще ми свети
и ще ме изпрати без вина,
сгушена красиво пак в куплети.

Подари ми падаща звезда!
Време е за прошка и молитва.
Нищо, че сред дивна тишина
кротко в мен притихват стихове.

Подари ми падаща звезда!
В стъпките й бързо ще изтичам
като песен, зов или мечта...
И жена, която си обичал.

МАМА

Отдавна я няма, а сякаш е с мене.
Седи на дивана с ръце на колене.
Ту с татко се кара, ту мен гледа строго,
понеже, признавам, не я слушах много.

По нрав беше пряма, не знаеше прошка.
Бе светещ прозорец и ласка среднощна.
Дори и сега, подир двайсет години,
пустини мълчат помежду ни, пустини.

Воювахме, вместо да бъдем по-близки!
Боли ме, че есен над нас се разлисти.
Бях млада и хубава, нежна, гореща...
С дървета, цветя и треви имах среща.

Не знаех умора! След слънцето тичах,

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ

защото обичах, обичах, обичах...
А после се спънах и тъй се оплетох,
че даже и днес все ми бяга куплетът.

Прости ми, аз копие твое съм, мамо!
Не сведох глава и не гледам през рамо.
С уроците твои сина си възпитах:
той силен е, горд и живее открито.

Прости ми! Дано ти е светло там, горе...
Светът е за мене прозорец отворен
и уча се още, не бързам да зная...
И тъй ще е винаги, мамо, до края! 

ВИК

Пак догонвам последния влак
на надежди, мечти и копнежи.
С всеки сън пада сумрачен мрак
и душата ми скита безбрежна.
Хор от ангели тичат край мен,
ала демони страшни ги следват.
Като вятър е всеки мой ден – 
над върхарите стрелнат безредно.
Уж обичам красивия злак –
върху устните първа усмивка,
но за нови беди той е знак.
И за нещо, с което не свикнах:
да съм мъртво, безплодно дърво
и небе с непрозрачни воали...
Всеки мой стих е живо зърно
и победа над грозните хали.
И докато съм силна жена,
ще се смея, наместо унивам.
Ще съм горда и смела вълна,
на която плачът не отива.
През сезоните тичам без дъх
и звездите ми махат отгоре...
МОЙ ЖИВОТ, моя милост, мой връх,
как е сладък викът ти мажорен!

МЪРТВО ОБИЧАНЕ

Казват, че след раздялата 
кръстът се сваля завинаги.

Аз си го нося отдавна,
ала е време. Убиват ме
тайнствените му планетарии
с най-променливи климати,
тежките гроздове обич
в пътищата изминати.
Вече проспивам изгрева
и не се къпя в росата.
Приливите ми се оттеглиха
като бойци след разплата.
В празниците самотни
позакърняха крилете ми.
Като премръзнала котка
дремя зад сто решетки.
Няма ги лунните хребети
с тихия плач на щурците.
Вече не тичам на воля
и не се смеят дните ми.
Само чакалите нощем
в тъмното скрито притичват.
И ме прегръща без жалост
мъртвото ни обичане.

НОСТАЛГИЯ

Ти знаеш ли какво е да ти липсва 
високото дърво, зелената трева, 
къдриците на облачето сиво, 
на бръмбара неспирната свирня? 
В широката усмивка на небето, 
сред пъстроока мараня, 
как тича гущерът, 
подгонен от щурчета, 
или орел се стрелка над сърна?

И бяла като сняг, и сладка като мед 
е мисълта ми, влюбена в гората. 
Там вятърът ме търси всеки ден, 
а после се заслушва в тишината...

Ти знаеш ли какво е да си цял: 
в копнежа си и в спомена, в тъгата?
Не можеш да си тръгнеш, 
щом си дал 
завинаги сърцето и крилата си!

ПЕЕЩА ТИШИНА

Като лисиче в хралупа
утрото се засмя.
Снощи снегът пак е тичал
в пъстрите още листа.
Казват, че тайно оставил е
кош от въпроси за мен.
Нещо навярно се случва
в сумрака сънен, смутен.
Пак се надигат на пръсти
болка, възторг и копнеж,
а пък душата ми, цялата,
свети в сребристия скреж.
Пак ме прегръщат дърветата
с пееща тишина
и като цвете в ръцете ми
глухо въздъхна вина...
Как този устрем предпролетен
с първия лъч долетя?
Зима е – сива, намръщена.
А пък разпервам крила!

ПРИЧАСТИЕ

Защо почука в мене глас
като препънало се ехо?
Върхът далечен като брат
подире му въздъхна леко.
На тънки струйки сивкав дим
красива пелена разстила.
Ах, този свят е уязвим,
поиска ли да се събуди!
Защото мислите ми пак
на пръсти сякаш се надбягват.
Не съм им искала отчет,
а те край мен нагазват в мрака.
Виновно времето мълчи
и само скрито ме поглежда.
Очите ми са езера,
в които къпе се надежда.
А слънчевият обелиск
като дете разплисква мрежи.
И тайните му аз чета
усмихната и възродена.
Тъй както млади семена
в земята здраво се захващат,
душата ми е пак с крила.
Какво по-хубаво причастие!

ПОНЯКОГА СЕ ЛУТАМ

Понякога се лутам в тъмното
или внезапно се събуждам.
Там някъде тиктака времето
и се заслушва в мен безлунно.
Нагазвам в странни и забързани
места, които съм забравила.
Очите ми измива вятърът
и ме подканя пак да тръгна.

И аз душата си изправям,
пошепвам й да бъде влюбена.
Защото този свят е цвете,
което чака свойто сбъдване.
И че миражите са демони,
които зъбят се, но винаги
по-силни сме от тях, тъй както
танцуват мълниите в тъмното.

Гората знае да мълчи.
Говори даже и с въздишки.
След дъжд душата й искри,

На стр. 15
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а стъпките й дишат тежко.
Ще се облегна на бреза
и в бухала ще се заслушам.
Орел ще плесне със крила
или кълвачът ще се стрелне.
Ала животът покрай мен
разплискан пак ще се усмихне.
Защото живата съм аз,
той само пише мойте стихове.

И пак се вглеждам без тъга.
Навсякъде край мен е къща,
в която тичах и се смях,
макар горчив да бе насъщният.
Не сбъднах толкова мечти,
ала красиво се изправях.
Усмивката не ми горчи -
в прегръдка обич се разлиствах.
Душата ми е толкоз млада,
че на кокиче ми прилича.
Тя всяка пролет се накичва
с най-празничната си премяна.

Животът е красив и млад.
Нагазвам в лунните си бдения...

И като в ням и тъжен филм
отказвам да съм победена!

НА РАЗСЪМВАНЕ

Жадувам мир и див покой,
тъй както храмът ми говори.
Понякога креслив копой
сред тишината с мене спори.
Той гледа ме със зли очи,
а аз съм амфора дълбока.
Сънувам лято, шепот, звън.
И на светулките хорото.

Когато всички светлинки
Разпръснат медени ухания,
дочувам как нощта не спи
и пише свойте заклинания.
Те мъдри притчи са за мен.
Обичам ги като прегръдка.

От стр. 14 Гората ляга на хълбок,
разчела жадните ми стъпки.

И тази пролет  е така.
Танцувам в тропот от копита.
Конете тичат покрай мен,
подобно медоносни пити.
Денят надникна отдалеч,
Изсипа птичите си песни.

И в сладката му тишина,
в съня си се изгубих лесно...

НЯКОЙ ДЕН

Някой ден
ще се случи това –
детски писък
ще стрелне небето.
Ще изпъне красиво 
като млада дъга
своя празничен вик 
до сърцето.

И душата ми пак 
ще изплаче у мен.
Ще танцува, 
ликува и пее.
Като в полет на млад,
смел и силен орел
ще напише изящна поема.
В моя дом ще разцъфнат
най-ярки мечти.
Бог над него 
ще бди вдъхновено.
Пропътувах
през толкова много беди,
ала днес
ще се смея щастливо.

Някой ден
ще се случи това.
И дано 
да съм жива, о, Боже! 
Ще прегърна нозете ти
чак доземи...
И ще светя,
от теб възкресена!

30 години от-
беляза варненският 
международен му-
зикален фестивал 
„Откритие“. Негов 
създател е Доно 
Цветков – компози-
тор, музикален ме-
ниджър и журналист, 
директор на фести-
вала. От сцената на 
„Откритие“ са тръг-
нали музикалните 
кариери на мнозина 
от популярните ни 
и любими певци – 
Миро, „Ъпдаун“, 
дует „Мания“, Деси 
Добрева… На тази 
сцена са гостували 
легендата Джон Лоутън, както и 
Луминица Ангел (Румъния), Лука 
Сепе, Чикс (Италия), Елза Лила 
(Албания) и много други артисти, 

30 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ОТКРИТИЕ“

продължили творческия си път на 
големи музикални форуми като 
„Евровизия“ и „Сан Ремо“. 

30-ят рожден ден на между-

народния музикален фести-
вал „Откритие“ се отпраз-
нува с юбилеен концерт 
в градската художествена 
галерия на Варна със спе-
циалното участие на: ПЕТЯ 
БУЮКЛИЕВА, ВЕСЕЛИН 
МАРИНОВ, ВАЛДИ ТОТЕВ, 
ГРУПА „ФАНДАНГО, ДУЕТ 
„МАНИЯ“, ИСКРЕН ПЕЦОВ, 
МИХАЙ ТРАЙСТАРИУ – с 
подкрепата на фонд „Култура“ 
на Община Варна, БНР-Варна, 
Изба Варна, Mорето нет.

Доно Цветков – създа-
тел и директор на фестивала, 
отбеляза: „Щастлив съм, че 
приятели с доказани имена в 
поп§рок музиката почетоха  
годишнината на феста, отказ-

вайки се от концерни участия и 
предизборни такива, за да бъдем 
заедно, за което съм им благода-
рен от все сърце.  Надявам се след 

като отмине пандемията, когато 
свободно ще може да се пътува, да 
мога да поканя лауреатите в меж-
дународните конкурси за песен и 
изпълнител, които са от различни 

държави на 6 континенти, да се 
осигури адекватно финансиране 
и успешно да проведем 30-я поп-
фест „ОТКРИТИЕ“.

Соб.инф.
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Абонамент
До 15-то число на всеки месец на 2021 г. във всяка пощенска 
станция, можете да се абонирате за вестник „Словото днес“:

за 1 месец - 4 лв.  за 3 месеца - 12 лв. за 4 месеца - 16 лв. 
за 6 месеца - 24 лв.

Каталожен № 115

ИЗКУСТВО, ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ

„Един вик да ни спаси не може.
Да преплуваме в отвъдното – 

не става.
Душите ни са безнадеждни
и се дави в тях ранен безкрая…“ *

През месец юни 2021 БЧК 
Варна стартира проект „НЕ-
уязвими“ с цел подкрепа на хора 
от третата възраст за преодоляване 
последиците от сovid-19 – загуба 
на близки или тежко боледуване, 
социална изолация и обездвижване 
и други. В рамките на пет месеца с 
десетки възрастни хора, насочени 

от дружествата на БЧК в града, ще 
се провеждат три групи дейности 
в т.ч. обучения и практики за акти-
вен и позитивен живот, за социално 
включване и за развиване на добро-
волчеството като начин да сме ак-
тивни и полезни. 

Юнските занимания вече се 
проведоха в две части на открито в 
Морската градина с оглед безопас-
ност в пандемичната обстановка и 
ползване на градинските ресурси 
– зеленина, птичи звуци, чист въз-
дух, морски хоризонт:

- В първата част 60-те участ-
ника, групирани в три групи, 
проведоха обучение и упражне-
ния за раздвижване под умелото 
ръководство на Ж. Георгиева, А. 
Маринова (обучени специалисти) 
и Владислав Димитров (рехаби-
литатор). Проектната идея е ком-
плексът упражнения да продължи 
да се изпълнява индивидуално 
от участниците и в домашна сре-
да и при всяка следваща групова 
сбирка като стимулиращ добрата 
им физическа форма;

 - Във втората част всички 
участници от трите групи се съ-
браха заедно в лятната читалня 
на градината, където отново на 
открито се проведе уникално ли-
тературно представяне на трима 
писатели – Станислав Пенев, но-
сител на Голямата награда Варна 
за 2021 г. за изключителни худо-
жествени постижения в облас-
тта на духовността и поезията, за 
цялостната си творческа дейност 
и принос в литературата; доц. 
Гергана Славова, поетеса, автор и 
на книгата „Лекции по мотивация 
и родолюбие“ и капитан  Борислав 
Арнаудов – автор на книга с разка-
зи „Капитански бивали-небивали-

ЛИТЕРАТУРНАТА И ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ ОБЩНОСТИ ВЪВ ВАРНА – 
ЗАЕДНО В ПОДКРЕПАТА ЗА НЕУЯЗВИМОСТ 

ци“. И от тримата писатели бяха 
прочетени стихове „в съпровод“ 
на птичия летен хор пред затаили-
те дъх да разгадаят поетичните им 
послания и погалени от слънчевата 
ласка, проблясваща между листата 
на дърветата. Всеки от писателите 
сподели своето разбиране за сила-
та на духа, отстояването на цен-
ности и умението да преодоляваме 
житейските трудности с любов, 
доверие и позитивни съпреживя-
вания. Това разбиране е споделено 
и характерно за представителите 

на варненската литературна общ-
ност – Сдружение Литературно 
Общество – Варна (СЛОВ) и чер-
венокръстката общност. А среща-
та помежду им – поредна през по-
следните години, доказа това. По 
традиция червенокръстците ини-
циират проекти, в които четения 
и обсъждания на книги с авторско 
или без авторско присъствие са 
част от дейността им с оглед полз-
ването на словото като самопомощ 
и механизъм за подкрепа и духов-
но обогатяване. 

Този път Станислав Пенев 
представи и новия брой на вест-
ник „Литература и Общество“ 
(ЛИО) – брой 1/2021 г. и припом-
ни, че през 2019 г. червенокръстци 
са направили дарение за издава-
не на тогавашен брой на вестни-
ка след представяне на алманах 
„Варненска поезия“. Разказа за 
VII Международен фестивал на 
поезията „Духовност без грани-
ци“ Пловдив 2021 и за достойно-
то представяне на варненските 

поети. Грамота-благодарност за 
литературен и хуманистичен при-
нос бе предоставена за връчване 
на Величка Върбанова – поетеса, 
член на Сдружение Литературно 
Общество – Варна (СЛОВ) и на 
Асоциация на европейски писате-
ли и писатели от други континенти 
АСЕПИ – СЕПИ, дългогодишна 
доброволка на БЧК. 

Г. Славова и Ст. Пенев подари-
ха свои стихосбирки за лавица на 
споделени за четене книги, която в 
БЧК Варна поддържат и ще полз-
ват за обмен в целевата група по 
проект „НЕуязвими“. Стартът на 
този обмен бе даден също с исто-
рически и информационни мате-
риали на БЧК, както и с книги и 
списания, донесени от участници 
по проекта. Организаторите от 
БЧК връчиха на тримата гостува-
щи автори по един ваучер за книги 
по избор в знак на благодарност за 
подкрепата на червенокръстката 
кауза „Словото като самопомощ и 
подкрепа“. 

Доц. Г. Славова изрази възхи-
щението си от мъдростта на хората 
от третата възраст както и респек-
та си към БЧК за проектната му 
дейност. Тя пожела втора среща за 
обсъждане на примерите, които са 
основание да се чувстваме горди 
българи, изследвани и описани в 
нейната спомената книга. 

Борислав Арнаудов говори с 
искрено вълнение за Варна, за ней-
ния морски дух и за изкушението 
си да описва различни случки и 
морски истории от 40 годишния си 
живот на капитан на кораб: бива-
ли-небивалици. Той сподели ини-
циативата, която поддържа заедно 
със свои колеги – на варненското 
пристанище да се сложи емблема-
тичната скулптура „Старият капи-
тан“, която по подобие на тази на 
арх. Дабко Дабков да поддържа 
паметта и символизира морската 
история на града. С ръкопляскания 
участниците дадоха израз на одо-
брението си.

Срещата  приключи с поже-
ланието, отправено от името на 
организаторите от БЧК новият 
проект до постигне успешно пла-

нирания резултат – заедно и чрез 
червенокръстката общност да се 
чувстваме НЕуязвими от само-
та, страхове и други житейски 
предизвикателства. 

Обявени бяха и следващите 
дейности по проекта. През м. юли 
2021 г. предстоят четири групови 
психологически тренинга под ръ-
ководството на психолози, добро-
волци на БЧК Варна, с които ще 
продължат подкрепящите дейнос-
ти за преодоляване последиците от 
пандемичната изолация. През ав-

густ и септември предстоят обуче-
ния по първа долекарска помощ и 
превенция на воден травматизъм, 
излети сред природата, посещения 
на театрални постановки и фил-
ми от МФЧЗФ (Международния 
фестивал на червенокръстките и 

здравни филми). Паралелно ще се 
споделят добри практики на до-
броволческа работа в подкрепа на 
уязвими лица и семейства. Както е 
казал поетът **:
„Настъпи времето, в което
Все нещо може да се случи…
И зимата ще ни остави
да стигнем с лунната пътека
божествените си представи
за добротата на човека.“

Юни 2021, Варна. ИРИНА 
ХАРИЗАНОВА, експерт „СПД“ в 
БЧК Варна, ръководител проект

                     
* Гергана Славова, „Кодът е без-

крайност“, издателство „Български 
писател“, 2020, стр. 41

** Станислав Пенев, „Влюбени 
стихотворения“, издателство 
„График“, стр. 77


