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То е там някъде – срещу мо-
рето. С висока закръглена ко-
рона. Зеленее, развява клони в 
синхрон с вълните, които ту се 
приближават към брега, ту бягат 
от него.

Дървото е вперило взар към 
безбрежната морска шир. Зове ли 
някого? Може би чайките? Или 
се вслушва в печалния грач на 
гларусите? Чака ли някого с тре-
пет? Може би оня кораб на рейд 
в далечината? Какво търси това 

дърво самотно близо до брега? 
Сякаш се чуди дали пеят или пла-
чат морските вълни.

Не прилича ли то на моряш-
ка жена, която стои край брега и 
очаква единствения кораб?... Не е 
оня, далечният. Той се мержелее 
като силует, но е закотвен.

Жената протяга ръце-клони, 
припява с плача си на вълните, 
отнесли кораба с нейния моряк. 
Ще дойде ли той скоро, ще го 
види ли отново?

Зелената корона на дървото 
протяга своите тъжни клони като 
ръцете на жената, която шепне:

-Чакам те, обичам те!
Къде ли е той сега? Дали не се 

бори със страховит щорм? Или 
танцува с южняшки красавици?!

Снагата на жената тръпне, 
както тръпне и стволът на самот-
ното дърво, разлюляно от мор-
ския бриз. Едно дърво с разпе-
рени клони или моряшка жена с 
разпилени коси?

КАТЯ БАКЪРДЖИЕВА

САМОТНОТО ДЪРВО

Ръководството на „Фама 
Сердика” ЕАД, съвместно със 
Сдруженията на писателите в гр. 
Варна и Добрич организираха 
безплатна школа за талантливи 
деца „Творим с РОСА”. 

Школата работи в три на-
правления – фотография, изоб-
разително изкуство и литера-
турно творчество. Децата, които 
бяха избрани чрез конкурс, по-
лучават седем месеца безплатно 
обучение, възможност за срещи с 
изтъкнати творци в съответната 
област, възможност за творчески 
изяви – изложби, литературни 
четения, публикации на страни-
ците на вестник „КИЛ”, участия 
в специализирани предавания на 
ТВ Варна, радио „Добруджа” и др.

На 1 ноември – Денят на на-
родните будители, Сдружението 
на писателите, „Фама Сердика” 
ЕАД и Детска школа РОСА ор-
ганизираха празник на четенето 
във Варна. Мястото – входът на 
Морската градина. Времето беше 

с нас и слънцето се усмихваше 
над стотиците участници. Целта 
бе  да съберем четящите хора на 
Варна.

Водещ бе едно от най-извест-
ните лица на града ни – Деси До-

НОВА ШКОЛА ЗА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА
брева, която пътува специално до 
Варна за събитието. 

Областният управител, г-н 
Данчо Симеонов стана патрон на 
инициативата и даде старт на че-
тенето. 

В празника се включиха и 
детски музикални и танцови със-
тави от варненските училища, 
които се бяха подготвили специ-
ално за това тържество.

Сдружението на писателите 
изказва специална благодарност 
на ръководството на „Фама Сер-
дика” ЕАД, за прекрасната идея 
за създаването на Школа РОСА и 
най-вече за финансовото ù обез-
печаване. 

Искрено се надяваме, че все 
по-често българския бизнес ще 
обръща внимание на дейците на 
културата и на работата с децата, 
защото децата са нашето бъдеще 
и утре те ще изграждат култур-
ния облик на страната ни.

Всеки има право на уважение 
и шанс.

Емануил Попгенчев, автопортрет

ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ

ХОРА, ЕХ...

Хора, ех...
Огорчиха ме тежко.
Сякаш вбиха в сърцето ми трън.
Нараниха ме тежко.
За какво?
Просто тъй – по човешки.
Замълчах. И излязох навън.

А навън едно слънце огряло,
едно синьо небе засиняло,
едни чудни цветенца наболи
по рътлини и припеци голи –
светът станал тъй хубав и чист,
че извадих тетрадка и молив
и заплаках над белия лист.

АНТОЛОГИЯ „МАНУСКРИПТ-КИЛ”

За пръв чух името на Петер 
Юхас като студент българска 
филология в Софийския уни-
верситет. В курса ни следваше и 
синът му Дьордь Юхас, с когото 
станахме приятели, а после той 
присъстваше на сватбата ми в Бу-
дапеща. 

ГЕОРГИ МИХАЛКОВ 

     Проф. ПЕТЕР ЮХАС на 80 години

ТВОРЕЦЪТ НА ДУХОВНИ МОСТОВЕ
Постепенно започнах по-от-

близо да се запознавам с твор-
чеството на Петер Юхас и колко-
то повече навлизах в богатия му 
творчески свят, толкова повече 
оставах учуден и поразен от ма-
щабите на неговата преводаческа 
и научно-изследователска дей-

ност, посветена на българска-
та литература, наука и култура. 
Струва ми се, че няма друг чуж-
дестранен българист с такъв го-
лям и значителен принос за пред-
ставянето на българската духов-
ност в чужбина. В продължение 
на десетки години Петер Юхас 

изгражда непоклатими духовни 
мостове между българската и ун-
гарската култура. Мисля си, че, за 
да се посветиш изцяло на култу-
рата на една страна и да я пред-
ставиш по най-достоен начин на 
родния си език и на сънародни-
ците си, трябва много силно и 

дълбоко да обичаш тази страна. 
Петер Юхас е започнал жи-

тейския си път от малко унгарско 
село в Голямата унгарска пуста в 
семейството на земеделци. Баща 
му, трудолюбив и грижлив ун-

На стр. 4

РОЖДЕСТВЕНСКИ САЛОН
НА ИЗКУСТВАТА

1 – 29 ДЕКЕМВРИ 2010
с покровителството на кмета на Варна  г-н Кирил Йорданов

и с благословията на Негово Високопреосвещенство Варненския
и Великопреславски Митрополит д-р Кирил

На стр. 7
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Известният в цял свят изкуст-
вовед проф. Даниеле Донде обича 
да казва, че ключът, който отваря 
вратата, разделяща обикновения 
човек от известната личност, е из-
куството. Затова се старае да на-
прави “висшето” изкуство достъп-
но до повече хора като “произвеж-
да” фалшификати. Съвсем законно 
и регламентирано. И успешно. 
На изложбата, която бе открита 
в грандхотел “Димят” през м. ок-
томври любителите на живописта 
имаха възможност да се сдобият с 
картини на големите световни май-
стори като Ван Гог, Дега, Леонар-
до, Модилиани и др. Най-скъпото 
от всички копия, произведени в 
работилницата на проф. Донде ( 
в която се трудят и български ху-
дожници) е “Ръченицата” на Мър-
квичка., която се предлага за 2600 
евро. Казват, че доста варненци са 
успели да се сдобията с гениали 
фалшификати и то на прилични 
цени. Но най-интересното в случая 
е, че съдружник на сеньор Донде е  
българинът д-р Койчо Белчев. Той 
е наследник на една от най-големи-
те български тютюневи компании 
в Европа и на цигарената фабри-
ка “Слънце”, основана през 1880 
г. и национализирана през 1950 г. 
Фамилията му служи за прототип 
на писателя Димитър Димов при 
написването на романа “Тютюн”. 
От висотата на своите 88 години 
и днес, в Швейцария, г-н Белчев се 
занимава с финанси и управление 
на фондове, както и движи съдру-
жието с г-н Донде. – Това ми пома-
га да подържам у себе си любовта 
към изкуството. – заявява енергич-
ният българин. Но той има и още 
една любов – филантропията и бла-
готворителността. Помага на над 
100 талантливи българчета да учат 
на пълна или частична стипендия 
в  престижни учебни заведения в 
САЩ и Европа.  Невероятният му 
дух не се спира пред нищо. Решил 
е на 100 години да напише своите  
мемоари, защото смята, че живо-
тът е една прекрасна авантюра. А 
в  България – допълва – само аван-
тюра.

***
Седем изтъкнати български 

учени бяха удостонени с високи 
държавни отличия от президента 
Георги Първанов. Едно от отличи-

ята  долетя до Варна. С орден “Св.
св. Кирил и Методзий” бе удостоен 
проф. Кальо Донев за безспорни 
заслуги към науката и просветно-
то дело като ректор на Икономи-
ческия университет в морската ни  
столица.

***
Перуанският писател Марио 

Варгас Льоса – един от най-ува-
жаваните автори в испаноговоря-
щия свят,  грабна Нобела за 2010 
г. Написал е повече от 30 книги –
романи, пиеси, есета. Божествено 
талантлив, неговото творчество 
докосва читателя. Е, и ние си има-
ме автори с по 30, че и повече за-
главия, но все още нямаме Нобел. 
Дали защото Марио Варгас Льоса 
го получи заради “неговата картог-
рафия на структурите на властта и 
изразителните образи на човешка-
та устойчивост, поражение и бунт”, 
а нашите автори все избягват по-
добни теми. Знае ли човек.

***
„Следеният човек” е номини-

ран за Европейска книга  за 2010 г. 
Нейн автор е Веселин Бранев – сце-
нарист и режисьор на редица доку-
ментали и игрални филми между 
който “Записки по българските 
въстания” (1976 – 1981), “Хотел 
“Централ”, “Най-дългата нощ “ и 
др.

Веселин Бранев е високо инте-
лигентен и надарен човек с чувство 
за гражданска отговорност. Тези му 
качества особено силно се чувстват 
в номинираната книга. “Следени-
ят човек” е автобиографичен ро-
ман, който поразява, отбелязва в-к 
LIBERATION. Това е едно болез-
нено самонаблюдение, поставящо 
въпроса: защо човек трябва да се 
противопоставя на тоталитарната 
държава, а отговорът е прост: за да 
не погуби душата си.

“Следеният човек” е издаден 
на български, френски и испански. 
Френското издание е в превод на 
Цветан Тодоров – литературовед 
със световна известност. В своя 
предговор той заявява: “Днес тота-
литарните режими са мъртви или 
на умиране, но опитът на хората, 
живели при тях, продължава да 
бъде актуален. Той позволява да 
разберем по-добре заобикалящия 
ни свят и да се съпротивляваме 

на тоталитарните практики, възн-
викващи и в самите демокрации”. 
Талантливият разказ на Веселин 
Бранев за злото, което причиняват 
тоталитарните режими не само на 
страната, но и на личноста, обясня-
ва интереса на читателите от раз-
лични страни към заглавието.

“Следеният човек” е сред осем-
те номинирани заглавия за прес-
тижната европейска награда тази 
година. В конкурса участват автори 
от всички страни членки на Съ-
юза. До предварителната селекция 
са допуснати 52 книги от 23 стра-
ни. Наградата “Европейска книга” 
се провежда от 2007 г. До сега за 
нея са били номинирани следните 
български автори: Жанина Драго-
стинова („Моята история”), Алек 
Попов (”Мисия Лондон”),  Миха-
ил Вешим („Английският съсед”), 
Здравка Евтимова  (”Арката”), Кап-
ка Касабова (”Улица без име”)

***
На 12 ноември се проведе 

отчетно-изборното събрание на 
Сдружението на писателите-Ва-
рна. Ванилин Гавраилов, временно 
изпълняващ длъжността предсе-
дател на сдружението, отчете дей-
ността на писателската организа-
ция в продължение на две години 
– от възстановяване дейността на 
Сдружението през есента на 2008 г. 
През този период съюзният живот 
на писателите бе изразен в десетки 
изяви, издадени книги, възстано-
вен вестник „КИЛ” (излизащ всеки 
месец), широко пропагандиране 
присъствието на Сдружението в 
културния живот на Варна и още 
много други форми на културно 
участие в живота на града ни. Ка-
тегоричната оценка за цялостната 
дейност на Сдружението бе пове-
че от добра, за което говори дори 
и фактът, че съставът се увеличи и 
вече сме два пъти повече в сравне-
ние с датата на възстановяването 
му. Бе избран и нов Управителен 
съвет – вече не от 5, а от 7 членове: 
Ванилин Гавраилов – председател, 
Марица Гърдева – зам. председа-
тел, Иван Овчаров – гл. редактор 
на в-к „КИЛ”, както и членовете 
Кирил Георгиев, Петър Стойков, 
Ангел Дюлгеров и Владимир Русев-
Мичмана.

КИЛ

КУЛТУРЕН КАЛЕЙДОСКОП

Петъчната вечер на 29 октом-
ври в Дома на писателя във Варна 
бе посветена на творчеството на 
Петър Доков, член на Сдружението 
на писателите в морската столица. 
В препълнената зала на ул.”Крали 
Марко”№11 Красимир Машев на-
прави обзор на цялостното твор-
чество на писателя. 

Петър Доков е роден на 9 март 

ВЕЧЕР НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТЪР ДОКОВ ВЪВ ВАРНА
1944 г. в с. Дълбок 
дол, Троянско. За-
вършва филосо-
фия и социология 
в Софийския уни-
верситет, работи 
като универси-
тетски препода-
вател и журна-
лист. През 1978г. 
емигрира в Па-
риж, а от там – в 
САЩ, прехранва 
се като чистач и 
електротехник, а 
по-късно е назна-
чен за журналист 
в Радио “Гласът 

на Америка” във Вашингтон. По 
време на работата си в Радио “Сво-
бодна Европа” живее в Ню Йорк и 
Мюнхен. Падането на Берлинската 
стена го заварва в Германия. За-
връща се в България през 1993г., 
живее във Варна. Като гражданин 
на САЩ публикува открито писмо 
до Бил Клинтън по време на офи-
циалната му визита в София, в кое-

то изразява несъгласие с неговата 
външна политика.

В емигрантство писателят Пе-
тър Доков издава „България днес 
– социална структура и полити-
ческо управление” (Париж, 1978), 
а след завръщането си в България 
през 1993г. издава книгите „Кола-
жи” (2005), „Блудна родина” (2007), 
„Медената гилотина” (2008), „Из-
кривени времена” (2009) и „А жа-
дувахме феникс” (2010).

Иван Соколов, член на сдруже-
нието, прочете неизвестно досега 
писмо до Петър Доков от покойния 
писател Атанас Липчев, доскоро-
шен председател на Сдружението 
на писателите във Варна. В него 
Атанас Липчев изразява възхище-
нието си от прочита на книгата му 
„Медената гилотина”. За творчест-
вото на Петър Доков говориха и 
други присъстващи, а фотографът 
Гаро Кешишян изненада писателя 
с фотографии, за чието съществу-
ване той не бе предполагал. Много 
бяха и чакащите за автограф от пи-
сателя след официалната част.

КОНКУРС ЗА КРИМИНАЛЕН 
РОМАН ИЛИ РАЗКАЗ

По случай 120-ия юбилей на Агата 
Кристи издателство ЕРА и сай-

тът за книги „Аз чета“ учредяват 
награда на името на великата 

писателка и обявяват национален 
конкурс за криминален роман 

или разказ „По стъпките на Агата 
Кристи” 

За да участвате, изпратете твор-
бите си на имейл era@erabooks.

net или на адрес София, 1000, ул. 
„Граф Игнатиев” 19, ет.1, Изда-

телство ЕРА. 
Крайният срок е 31.12.2010 г. 

Резултатите ще бъдат обявени 
през февруари 2011 г. 

Моля, посочвайте точни данни 
за обратна връзка – име, адрес, 

телефон.

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА 
ПОЕЗИЯ „ИВАН НИКОЛОВ”

За 16-и път Издателство „Жанет 
45” – Пловдив ще връчи годишна-
та Национална награда за поезия 

„Иван Николов”.  
В конкурса участват книги с пое-

зия (първо издание, не антологич-
ни), издадени в периода 01 октом-

ври 2009 – 30 септември 2010 г.
Книгите се изпращат в 3 (три) 

екземпляра, с кратка биобибли-
ографска справка за автора и теле-

фон за контакти на адрес: 
4004 Пловдив 

бул. „Александър Стамболийски” 9 
Издателство „Жанет 45” 

На 6.11. в артсалон „Ракур-
си”, в сградата на Националната 
гимназия за хуманитарни науки 
и изкуства „К. Преславски”, вар-
ненските хуманитари представиха 
своя летен проект: Научна експе-
диция „Аспарухово 2010 – бъдеще 
за фолклорния свят”. Пред очите 
на роднини и приятели, ученици-
те, на възраст между 12 и 17 годи-
ни, демонстрираха знания преда-
дени им от ченгени (жителите на 
с.Аспарухово). 

По стара българска традиция 
децата посрещнаха своите гости 
с атрактивна хореография, хляб и 
шарена сол. „Превърнахме се в „не-
щотърсачи” и направихме първа-
та решителна крачка - назад към 
миналото.” С тези думи започна 
същинската част от презентация-
та, наречена „Жива вода”.

Вдъхновени от двете седмици, 
прекарани в с.Аспарухово, малки-
те изследователи показаха изклю-
чителни умения в провеждането 
на интервю, а едно от момичетата 
бе преобразено  в истинска чен-
генка с характерна за селото носия, 
Прожектираха видеоразходка из 
Аспарухово, а чрез битови предме-

ЗА КОНКУРСА
Краен срок: 26 ноември 2010 г. 
(важи датата на пощенското 

клеймо). 
 Награда: Плакет от художника 

Христо Гочев, придружен от парич-
на премия в размер на 10 000 лв. 

Ще бъдат номинирани 6 участни-
ци, от които само един ще бъде 

обявен за носител на Национална-
та награда „Иван Николов” за 2010 

година.
 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН 
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

„БИНЬО ИВАНОВ“

Националният литературен кон-
курс за поезия “Биньо Иванов” е 

ежегоден и се провежда през месец 
май, под патронажа на кмета на 

Община Кюстендил.  
Целта на конкурса е да продължи 
ярката литературна традиция на 

гр. Кюстендил, за чието обогатява-
не и развитие има безспорен при-

нос творчеството на Биньо Иванов 
– поетът, свързал трайно съдбата 

си с този град. 
Координатор: Благой Ранов. 

В конкурса могат да участват ав-
тори от цялата страна. Творбите /

до три непубликувани стихотворе-
ния, в четири екземпляра/ трябва 
да бъдат изпратени най-късно до 

20 април 2011 г. 
Адрес: 2500 гр. Кюстендил, ул. 
„Отец Паисий“ 11, Читалище „ 

Братство“ (за литературния кон-
курс) .

ти пресъздадоха и една от уникал-
ните легенди за Чудните скали. И 
всичко това на фона на характерни 
ченгенски народни песни. 

Ръководителите на проекта 
Елеонора Николова (автор) и Ад-
реяна Янкова, преподаватели в 
Хуманитарна гимназия, изразиха 
гордостта и обичта си към малките 
ентусиасти. По време на летните си 
занятия децата работиха и с Росица 
Бърдарска, драматург, и португале-
ца Нарсизо Антунеш, член на Ев-
ропейската доброволческа служба. 
Презентацията бе уважена както от 
г-жа Валентина Крачунова, дирек-
тор на гимназията, така и от едни от 
най-важните информатори в селото. 

За пореден път беше засегнат 
и проблемът за затварянето на ас-
паруховското училище „Христо 
Патрев”, като учениците предста-
виха своята идея то да се превърне 
в специализирано училище по из-
куства, фолклор или екология. 

Призивът на хуманитарите 
към варненската общност бе: Да 
съхраним знанията си за минало-
то, за да изградим едно красиво 
бъдеще.

КИЛ

НОВИ ЛИТЕРАТУРНИ КОНКУРСИ
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НЕВЕНЧАНИ
МИГОВЕ

Ставрев, Иван. Продължение 
в отвъдното. Изд. МС ООД. Ва-
рна, 2010.

Драматично сгъстен е по-
следният автопортрет на Иван 
Ставрев в новата му книга “Про-
дължение в отвъдното”: “От мене 
тръгват и при мене се завръщат 
всички пътища. Пресрещат се и се 
кръстосват в мен посоките. Прос-
транствата във мене се затварят. 
Без мен не съществува красота-
та. Хармонията е безсмислена без 
мен. До мен и Любовта не бе по-
зната.”

“Продължение в отвъдното” 
на Иван Ставрев навлиза в Обе-
тованата земя на поезията извън 
литературните щампи за есенно 
себепостигане, зрялост на таланта 
или други подобни щатни измис-
лици. Застанал пред “огледалото” 
Иван Ставрев асоциативно раз-
пръсква житейски епизоди, завои, 
изненади, които провокират и с 
неочакваните обрати на мисълта, 
и с умението си да преоткриват 
по свой начин отдавна познатите 
жестове на нашите малки, зле ор-
ганизирани или поч ти забравени 
революции. Това е присъдата на 
всеки прогледнал – да носи вината 
за безименни грехове. Едно “вре-
ме под линия” на което малцина 
днес обръщат внимание. Но зад 
образцовата и завършена моно-
литност на биографичния цитат 
при Иван Ставрев не спират да 
ни стряскат срутващите се “висо-
ки клади” на “всички грешници”, 
осмелили се зад “размътените 
потоци на мислите”, през “люти-
те, солени, размазани образи” на 
очите да ни завещаят неказаните 
си думи, “събирани по дългите и 
стръмни друми”. Доколко ще раз-
шифроваме тази поезия, зависи 
от способността ни “да четем из-
губените кодове на Времето”, да 
съживим мъртвия език на роман-
тиците, по който ще потекат пос-
ланията, идващи от тази поезия 
– послания-свят “на пожертвано 
за други поколения”.

Философски обобщена и из-
чистена от съмнения и раздиращи 
противоречия, поезията на Иван 
Ставрев преминава през нежната, 
звънтяща от чистота образност 
на стиха. Макар и в последните 
години все по-често да пристига 
до заветния бряг, там където ча-
кат душите ни – уморени от дел-
ничност, нетърпеливи за обич и 
празник, готови да приютят пти-
ците на поредното поетично ято, 
словото на Иван Ставрев остава 
вярно на надеждата, че ще ни има 
тук, на земята, при всяко пролет-
но завръщане на птиците.

Иван Ставрев умее чрез думи 
да стъкне огън в ледения мраз на 
настоящето, да изброди без жа-
лост дълголетните спомени, за да 
ни внуши, че нищо не си е отишло 
и трябва само малко надежда, с 
която да разжарим почернелите 
въглени. Страшна е безкомпро-
мисната съвест и колкото и да я 
извърта, да блъска и да я унижава 
днешното ни време, тя винаги ще 
търси заледените пътеки към не-
угасващото слънце на човешките 
мечти. 

Изградил своята малка пое-
тическа Вселена в необятния свят, 
в необозримия Космос на бъл-
гарската литература, Иван Став-
рев продължава да проповядва 
и в най-новата си книга своето 
верую, че ние сме осъдени да се 
търсим, да търсим щастието, да 
постигаме другия до себе си, да се 
обичаме сега и тук, защото отвъд 
няма друг живот, защото дори и 
да има, там ние вече няма да бъ-
дем същите. 

Поезията на Иван Ставрев е 
набор от висо ките и силни гла-
сове на миналото, тя е още и не-
престанно подновима, допълвана, 
пренареждана и преразглеждана 
съкро вищница от послания и же-
лания, добили ръст в своя нестих-
ващ диалог с настоя щето и устрем 
в онзи “ранен фантастичен влак”, 
“последен шанс и спасение” преди 
Лагуната на приюти ръждясалите 
кораби на илюзиите. Прозрял ис-
торията като мяс то на множество 
капризи и непонятни интриги на 
Дър жавното Съображение, осъз-
нал колко коварна е голямата ма-
шина на света, терзана от злочин-
ствата на Случая, слухът на Поета 
все по-ясно долавя проскърцва-
нето на границите, “наследство от 
съдбите ни прегазени, ограбени, 
разнищени...” Кога ще доживеем 
да няма граници в душите ни в 
това време, когато сякаш телурич-
ната щерка Прозерпина е поела 
кормилото, отпращайки в изгна-
ние вярата, “разпната между кла-
дата и олтаря”?

Какво ни трябва – не смире-
ние, а помирение, не големи уста 
– а големи сърца, не богатство, а 
братство – за да не забравяме пи-
яни от Свободата, че лек за про-
дадени съвестни не съществува! 
Трептейки между прагматиката 
на момента и повторителност-
та на вечността, между живота и 
фикцията, между единично дос-
товерното и обобщено символ-
ното, текстовете на Иван Ставрев 
от “Продължение в отвъдното” 
придобиват двойното битие да са 
едновременно и любов и мъдро 
доверие към човека, и съзвучни 
с нашите съвременни тревоги и 
проблеми. Така от патината на 
времето оживяват топосите на 
сгушеното детство с дъх на слън-
це и коне, топлите и весели вечер-
ни хлябове, свитата самотно пред 
пещника-олтар майка. Великият 
човек иска да бъде виновен, той 
поема върху себе си великия сблъ-
сък. Тежкият, натежал със съдбов-
ност слог на поета бавно се спуска 
към разпадналото се битие, дос-
коро спасявано и превъзмогвано, 
за да снеме без илюзии в себе си 
двата екзистенциални полюса на 
националното съвремие – светло 
и тъмно, лице и опако, ези и тура.

Поетическото усилие у Иван 
Ставрев няма за цел да прокара 
“път през селвата” или да търси 
другост отвъд конвенциите на 
езика; изповедите на поета напом-
нят онова набоковско вни мание 
към най-човешкото у човека, кое-
то ни кара никога да не забравя-
ме, че в дните на изпитания няма 
мярка за много и малко. 

Незавършеният разговор на 
съвременника днес със себе си 
горчи, както звънките, гузни мо-
нети, пуснати от страх на везната 

на празните зъзнещи длани. Оказ-
ва се, че не някъде “отвъд”, а тук 
е Адът – “един живот като изпус-
нато хвърчило”. Защо се затварят 
пространствата и шумовете на 
пълноводието заглъхват, все още 
непреплувани? 

Детето отдавна порасна и раз-
бра, че животът не свършва на 
Коледа и всички ритуали между 
първото бяло кокиче и послед-
ния син минзухар са били просто 
театър. И мечтите да изпече хляб 
за всеки гладен, да облече всички 
голи, да построи покрив за всеки, 
да помогне на ближния да намери 
своята половинка все още светят, 
но някак студено и неприласкава-
що.

Поезията на Иван Ставрев е 
населена от много достойни хора, 
свидни образи, които вълната е 
заличила от житейския пясък, 
случки, събития; понякога фее-
рията на поетическото въображе-
ние гради непознати контури на 
мечтаното и сънуваното. Но над 
всичко, като че ли се налага об-
разът на онези „утрини от мъжки 
рамена” (перифразирам заглавие-
то на един поетически сборник), 
в които човекът е градил себе си, 
другите, родината. 

Иван Ставрев превръща 
своите въпроси в хипертема, в 
старателно изграждана автомито-
логия. Може би и затова последна-
та му книга е озаглавена “Продъл-
жение в отвъдното”. Изисква се 
воля да признаеш, че след толко-
ва години все още не си намерил 
отговор на много въпроси в този 
ад на съвестта и стиховете (Иван 
Динков). Подобно на своя съвре-
менник Иван Динков, Ставрев е 
“от поетите, носталгично настро-
ени към времената на открити-
те схватки, на героичната смърт, 
която откроява истинното живее-
не”. През 1980 година, в книгата си 
„Почит към литературата» Иван 
Динков пише: «Раждайки се в оп-
ределено историческо време и от 
същото време, поезията трябва 
да има и силата на епос за него.» 
Защо историята да не е възмож-
на и като “бутилка приятелство”, 
която в дните на “голямото пъл-
новодие” (“Аз умирам без тези 
води...”) ще отключи духа на Сми-
съла да живеем – с изгревите и за-
лезите, с красотите на този свят, с 
приятелите, които обичаме:

    
Планини бяха мойте приятели!
Силно пиеха, пишеха, любеха.
И се къпехме в тази река

от приятелство вечно пияни.
(“Жажда”)

Отдавна Иван Ставрев е кон-
струирал за себе си Аристотело-
вата машина, с която да вижда 
посредством думите, опазил се е 
страданието и страстта да не го 
разкъсат, подобно историята за 
бика на Фаларис (поезията като 
мъчение), покорил е отдавна чи-
тателите си с чистотата на чувст-
вото, посредством което разказва 
своя живот... Оставил ни е като че 
ли една-единствена енигма, която 
трябва все още да разчетем - кое 
свързва вре мената с обич и сто-
пява разстоянията, кое изгражда 
мосто вете между минало, настоя-
ще и бъдеще, за да не забравяме до 
мига, когато жеравното ято бавно 
изтегли златния цип на листопада.

ЗА ЕДИН
ОТ ВЕЛИКИТЕ 

МЪЖЕ НА ВАРНА
Стойнова, Кирилка. Д-р 

Стойко Юрданов – поборник и 
просветител. Изд. “Колор Принт”. 
Варна. 2010, 152 с. 

Похвално е решението на Ди-
рекция “Култура” на Община Ва-
рна да подкрепя финансово книги, 
които съхраняват спомена за лич-
ности, допринесли за изграждане-
то на европейския образ на Варна. 
Историческата книга на Кирилка 
Стойнова “Д-р Стойко Юрданов – 
поборник и просветител” намира 
смисъл в трудно осъществявания 
досега стремеж да се възкреси спо-
мена за видни общественици, доп-
ринесли за развитието на града, 
със свой принос в строителството 
на следосвобожденска България. 
Основан на разнообразни исто-
рически свидетелства и архивни 
документи, разказът на авторката 
използва широко похватите, раз-
работени от историците, филоло-
зите, социолозите, философите в 
течение на столетие. Въпросното 
заимстване не е случайно. Напро-
тив, то отразява обективната общ-
ност на цели, задачи и методи при 
изучаването на историята като 
мост от миналото към бъдещето. 
Не са избегнати и спорни въпроси, 
като тези за двете биографии на 
д-р Стойко Юрданов, приноса на 
котленеца за развитието на бъл-
гарската медицина след Освобож-
дението и пр.

Макар да е ясно, че в истори-
ята трудно можеш да се наречеш 
“откривател”, все пак в книгата на 
Кирилка Стойнова има внушения 
и концепции, които по свой специ-
фичен, оригинален начин търсят 
мястото на д-р Стойко Юрданов 
в различните му професионални 
превъплъщения – като лекар в Ру-
мъния, участник в Сръбско-тур-
ската война и в боевете за осво-
бождението на България, депутат 
в Учредителното народно събра-
ние, губернски лекар във Варна...

Великолепното познаване на 

изобразената епоха позволява 
на авторката да направи не само 
точен подбор на фактологиче-
ския материал, но и при синтеза 
на фактите да издири причинно-
следствената връзка между тях. 
„Наблюдението“ на архивните 
първоизточници, неговото типо-
логизиране превръща художестве-
но-историческата интерпретация 
в интелектуално свидетелство за 
честността и себеотрицателността 
на един от най-страстните радете-
ли за съвременна медицинска  на-
ука и образование след Освобож-
дението.

„Народ без минало е народ 
без бъдеще” гласи една народна 
мъдрост. В това вижда и дълга си 
изследователката, поемайки отго-
ворността да пренесе историята 
на един бляскав народополезен 
живот от миналото в настоящето 
с единствената цел – да превърне 
бивалото в модератор на перспек-
тивите за бъдещето.

В хода на биографичния раз-
каз са изяснени понятия и явле-
ния, представени са основни съ-
бития и личности, имащи пряко 
отношение към дейността на д-р 
Стойто Юрданов като един от 
инициаторите са създаването на 
Българското медицинско друже-
ство, Червения кръст, авторското 
му участие в медицинската пери-
одика след Освобождението и пр. 
С цел да се допълни и обогати ин-
формацията в историческите оч-
ерци са включени подробни спра-
вочници за научните публикации 
и литературното наследство на 
д-р Стойко Юрданов, подробна 
библиографска справка, както и 
впечатляваща възстановка на ро-
дословното му дърво.

Книгата на Кирилка Стой-
нова “Д-р Стойко Юрданов – по-
борник и просветител” поставя и 
още един актуален въпрос - Какво 
значи да си историк в началото на 
XXI век? Как и защо се пише исто-
рия през последните години? Кой 
и защо чете история? И отговаря с 
най-достойния за случая отговор: 
бъдещето е достъпно само за оне-
зи, които носят миналото в сърце-
то си.

АНГЕЛ ДЮЛГЕРОВ – ПОГЛЕД КЪМ ДВЕ КНИГИ

Тодор Игнатов, автопортрет
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гарски стопанин, е бил единстве-
ният в селото, който се е грижил 
за образованието на децата си. В 
послеслова към стихосбирката 
на Ищван Шинка  “Под безми-
лостните звезди” Петер Юхас си 
спомня: “Баща ми сам обработва-
ше двадесет и пет холда земя от 
чифлика в Котпуста на господаря 
от Вестьо, Габор Варга. Отглежда-
ше красиви буйни коне и кротки, 
даващи мляко в изобилие, крави, 
свинете отглеждаше със стадата. 
Той беше единственият земеде-
лец от Котпуста, който се беше 
абонирал за списанието на Зол-
тан Тилди и купуваше книги на 
децата си. Винаги си набавяше 
броя на “Кинчеш календариум”, 
защото старият евреин, амбу-
лантният търговец, който може 
би дори и на оня свят щеше да 

обикаля къщи и паланки, го про-
даваше на половин цена.”

В родното си село Петер 
Юхас за пръв път усеща силното 
влечение към книгата и писмено-
то слово, но тогава още не е ми-
слил, че след години ще посвети 
живота си на литературата и по-
точно на преводната литература, 
ще превежда от български на ун-
гарски. 

В продължение на повече от 
половин век Юхас е превел над 
40 тома българска литература, 
написал е и е публикувал над 400 
статии и научни съобщения. Със-
тавител и редактор е на девет ан-
тологии на българската поезия и 
проза, издадени в Унгария. 

За мен той е достоен гражда-
нин на две държави: на Унгария 
и на България. Не знам в коя от 
двете страни има повече при-

ятели, но в едно свое интервю 
казва, че е радостен и горд, че 
е имал възможността да общу-
ва с такива изтъкнати българи 
като Атанас Далчев, Константин 
Константинов, Чудомир, Георги 
Цанев, Иван Пейчев, Петър Али-
пиев… Това общуване, тези сре-
щи и разговори са били полезни 
и необходими не само за прево-
дите, направени от него, но и за 
него самия като човек и личност, 
защото те са го обогатили и са му 
помогнали по-дълбоко да вникне 
в българската душевност, в та-
ланта на тези талантливи българ-
ски творци. 

В продължение на някол-
ко години живях и творих в ун-
гарската столица и разбрах, че 
колкото и близки да се чувстват 
двата народа: българският и ун-
гарският, между тях се изправя 

Все по-рядко пътувам до Со-
фия. Но винаги, когато отида, се 
обаждам на Марко Ганчев. А от 
няколко години започнах да звъ-
ня и на Петер Юхас. И той вече 
сигурно е започнал да си мисли, 
че го правя заради младата му 
съпруга и за да проверя дали  не 
е заминал в Унгария. Де да беше. 
Търсил съм го единствено за тек-
стове за Петър Алипиев, а и да 
чуя неговите остроумни, духови-
ти и мъдри анекдоти за себе си и 
други български писатели. Май-
стор е. Ненадминат.

Уморен от пътуването и ше-
мета на ежедневната софийска 
въртележка, вече се унасях в сън, 
когато късно вечерта ми се обади 
Юхас, за да ме покани на скромно 
празненство за неговия рожден 
ден.

- Нали не те събудих – каза с 
ирония и с типичния си насмеш-
лив акцент. – Ти си още млад чо-
век и не спиш по това време.

Така си беше. В тази късна ве-
чер точно по това време не спях.

Но на следващия ден извадих 
двоен късмет. Видях го без жена 
му и то не къде да е, а на импро-
визирано тържество в приятел-
ска компания броени дни след 
неговата 80 годишнина, която 
тържествено се отпразнува на 
17 октомври в Унгарския култу-
рен център в София, и на която 
е посветен специален брой на 
вестник “Литературен форум”. 
Не е трудно човек да се досети, че 
организатор на празничния сле-
добед е Марин Георгиев. Когато 
влязохме в малката трапезария 
на един голям магазин в “Люлин”, 
(заради опасност уж неволно 
умишлено да направя скрита, т.е. 
платена само на мен реклама, не 
го назовавам) организаторът М. 
Георгиев разчекваше в огромна 
тава сварени и леко препечени 
пилета, беше приготвил гулаш, 
боб-яхния, салати, мезета, две-
три петлитрови туби от минарал-
на вода дежуряха  наблизо, пълни 
с дъхав мавруд и  канички с пивка 
ракия, блага, кехлибарена и теж-
ко лееща се като зехтин. Еликсир, 
който така и не опитах. В такива 
моменти най-мразя медицината, 
нейните хронични реформи и 
личния си лекар. За клиничните 
пътеки да не говорим, че знам 
къде водят.

По молба на Петер Юхас, 

която си бе категорически импе-
ратив :”Да доведеш комуниста!”, 
пристигнахме с Петър Стойков 
на уреченото място.

Преди нас бяха пристигна-
ли поетът и издателят Пламен 
Анакиев, поетът, преводачът и 
университетски преподавател 
по латиноамериканска литера-
тура Румен Стоянов. Вежливият 
и преливащ от кротост и добър 
домакин Васил Лазаров; и той 
поет и ценител на изящната сло-
весност, с приветливо усмихната  
и любезна негова съпруга се ста-
раеха да угодят на пристигащите 
гости. Нищо, че всичко си беше 
наред. Но все пак е имало защо. 
Защото в рамката на вратата из-
никна като портрет, каквито сме 
гледали с вдигнати глави по за-
мъците и дворците на техните 
предишни обитатели със синя 
кръв. Беше облечен като за дуел. 
След него, сякаш се бяха нагова-
ряли, в същата рамка едва смо-
гна да се побере внушителната 
фигура на един от най-добрите 
приятели на Юхас – иженарица-
емият Николай Колев – Босия. С 
развяти от устрема му коса и бра-
да, оставени да растат безгриж-
но във всички посоки, отначало 
ми заприлича на Карл Маркс, но 
след като запя с охранения си 
школуван глас “На многая лета!”, 
струваше ми се, че той е някакво 
превъплъщение на поп Андрей. 
После пя и други ектений от по-
ново време – “Партизан за бой се 
стяга”, “Ей, ухнем…”, “Ти постой, 
постой, красавица моя…” (После 
дори разясни на присъстващите 
защо се пее “партизан”, а не “пар-
тизанин” и сам  отговори: “Защо-
то само се стяга за бой”.)

И очарователната и работли-
ва внучка на Юхас беше, и други 
гости и съседи на юбиляра има-
ше, но може ли в такъв момент 
човек всичко да види, че и да го 
запомни. Нека и други да пишат 
за този наистина незабравим 
празник. Веселието често се пре-
късваше от Петер Юхас, който с 
чаша вино изглеждаше по-добре 

и по-жизнерадостен от диагнози-
те си. И разказваше някоя и друга 
шеговита история, преливаща от 
искряща духовитост, щедрост на 
духа и мъдрост. Дори когато Ма-
рин Георгиев се опита да подчер-
тае, че той е причината двамата 
да отидат в Охрид, Петер Юхас 
стана с чаша в ръка и каза:

- Знаете ли защо Охридско-
то езеро ни се видя толкова пре-
красно? Защото вече сме го загу-
били…

И седна.
- Това е стихотворение. Това е 

поезия – обади се някой.
- Ами напишете го. Тук пове-

чето сте поети – каза Юхас.
Затова реших да взема от ня-

кои от присъстващите кратичко 
имправизирано интервю за слу-
чая, преди още да са им набъбна-
ли езиците. И ето какво се полу-
чи.

Като организатор на търже-
ството слагам първом Марин Ге-
оргиев:

- Точната дата, когато се е ро-
дил Петер Юхас е 20 октомври 
1930 година. На 17 ноември т. г. 
в Унгарския културен център в 
София ще бъде официално чест-
ван юбилея му и на тържеството 
ще бъде представен специалният 
брой на вестник “Литературен 
форум”, посветен на Юхас.

На 70-годишия му юбилей 
пак аз организирах тържество-
то, казано нескромно, но и унга-
рците са малко като българите – 
не се обичат много помежду си. И 
тогава Унгарския културен цен-
тър се правеше, че не съществува 
такъв човек. Тогава присъстваха 
такива писатели като Йордан Ра-
дичков (Бог да го прости!), Генчо 
Стоев (И него Бог да го прости и 
всичките починали след него!), 
Любен Дилов-баща, Божидар Бо-
жилов, Вътьо Раковски, Николай 
Хайтов дойде два месеца преди да 
почине, за да почете Юхас, Матей 
Шопкин… И Марко Ганчев беше, 
за радост все още е жив…

И сега пак се чувствам прину-
ден да направя същото, защото, 

ако перифразирам библейското 
“По делата им ще ги познаете”  на 
“По текстовете им ще ги познае-
те” и ако прочетем текстовете на 
Юхас, ще видим, че той две трети 
е българин.

Николай Колев - Босия:
- Много се радвам, че моят 

приятел Петер Юхас празнува 
такъв сериозен юбилей. Смятам, 
че той е от хората, които са по-
стигнали за България повече, от-
колкото целият писателски съюз. 
Вярно, пристрастен съм, но и  той 
е пристрастен към България. Той 
е написал това, което нито един 
български автор навремето не е 
написал. Дай, Боже, да има пове-
че такива хора!

Васил Лазаров:
- В неговата среда е много 

приятно, защото той е много ос-
троумен, има страхотно чувство 
за хумор. И има моменти, в кои-
то веднага отреагирва и улучва 
десетката, което е удоволствие 
за тези, които общуват с него. И 
това създава една много ведра ат-
мосфера.

Пламен Анакиев:
- Заради неговия афорис-

тичен много ярък филисофски 
начин на говорене и писане, аз 
отдавна го споменавам пред при-
ятели. Блажени сме, че  в това си 
настояще споделяме неговото 
безсмъртие. И пак казвам, благо-
даря му за това блаженство и го 
пожелавам на всички.

Христо Троански:
- Петер Юхас е явление в 

българския литературен живот. 
Колкото и странно да звучи тази 
фраза. Той е вътре в българската 
литература, нейн съпричастник 
и участник. И най-накрая един 
от най-добрите български публи-
цисти. Това е човек, който изуча-
ва развитието на процесите в ли-
тературата, а и не само в литера-
турата, а и всичко, което е свър-
зано с изследването на литерату-
рата преди двеста, преди триста 
години и дори от времето на све-
тите братя Кирил и Методий. Той 
се появява в нашия литературен 

живот не за да измества, да завла-
дява парче нива или литературен 
парцел, а по-скоро  повикан от 
едно вътрешно чувство и дълбо-
ко разбиране за онази драма, коя-
то българският народ и по-скоро 
българската история изживя; на-
пълно аналогична на това, което 
изживя унгарската нация. Бог му 
е дал едно великолепно иронично 
и самоиронично чувство, което 
му дава  възможност да се вглеж-
да много свободно в историята и 
процесите, които ни заобикалят.

Румен Стоянов:
- Петер Юхас е една възлова 

личност в българо-унгарските 
културни отношения, т. е. него-
вото дело не се ограничава само 
в литературата, макар че там е 
съсродоточено по значимост. Той 
е един принос във взаимодаване-
то между българи и маджари. И 
аз смятам, че Петер Юхас е две 
трети унгарец и две трети бълга-
рин…

След тези импровизации, по-
исках от Юхас и той да каже как 
се чувства стъпил и с двата крака 
на прага на своята патриаршеска 
възраст, макар да знаех отговора. 
Отговори ми, че всичко е казал в 
интервю за “Литературен форум”. 
Настоях и казах, че и във Варна 
има вестник за Култура, Изку-
ство и Литература, дори и той 
отвреме-навреме печата на стра-
ниците му, и го провокирах със 
заглавието на една от книгите му 
“Смъртта не алиби”.

- Смъртта и за мен няма да 
е алиби. Но ти понеже си от Ва-
рна и ще ти кажа нещо. Искрено 
съжалявам, че Варна не е столи-
ца на България. През последните 
години Варна е вече по-красива 
от София. Разбирам. Варна през 
два-три месеца в годината има 
пари. И това си личи. Когато си 
преставях за столица на България 
Бургас, то е защото все пак Бургас 
е по-далече от Евксиноград.

Когато донесе във Варнен-
ското издателство буквалните 
преводи от унгарски на българ-
ски на стихотворения от Шандор 
Петьофи беше 1987 година.

“А сякаш всичко беше, вчера, 
вчера…”, както го е казал в своя-
та “Лирика” техният преводач 
Петър Алипиев, който си остана 
един от големите български при-
ятели на българския унгарец и 
унгарския българин Юхас.

КРАСИМИР МАШЕВ Проф. ПЕТЕР ЮХАС на 80 години

ВИНАГИ СЕРИОЗНО
ЩЕ НИ СЕ НАДСМИВА

една огромна и трудно преодо-
лима стена – езикът. Тази стена 
и до ден днешен продължава да 
пречи за опознаването и сбли-
жаването на българи и унгарци, 
но  Петер Юхас е успял с много 
усилия, постоянство и любов да 
отвори широк прозорец в тази 
стена. Благодарение на него-
вите талантливи преводи днес 
унгарските читатели познават 
творчеството на най-големите 
български автори от Софроний 
Врачански до Емилиян Станев и 
на много поети и писатели, кои-
то продължават да творят и днес. 
Но преводачът и ученият Петер 
Юхас има и друг принос за на-
шата литература. В продължение 
на години той е направил много 
подсрочници, с които е помогнал 
на български поети да преведат 
творби на унгарски поети. Забе-
лежително е сътрудничеството 

между него и поета Марин Геор-
гиев. Бих искал да спомена само 
стихосбирката на Ищван Шинка 
“Под безмилостните звезди”. Ако 
не беше Петер Юхас, ако той не 
беше обърнал внимание на Ма-
рин Георгиев към този талантлив 
и самобитен унгарски поет, бъл-
гарските читатели може би нико-
га нямаше да се докоснат до въл-
шебния поетичен свят на Ищван 
Шинка. Марин Георгиев е превел 
неговите стихотворения на бъл-
гарски изключително талантливо 
и проникновено и така ни е пред-
ставил още една страница от бо-
гатата унгарска литература. 

Със своята неуморна пре-
водаческа и научна дейност Пе-
тер Юхас се нарежда в редицата 
на най-достойните и заслужили 
българисти и затова българската 
култура трябва да му е благодар-
на и дълбоко признателна. 

ТВОРЕЦЪТ НА ДУХОВНИ МОСТОВЕ
От стр. 1
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На морската буна бяхме пети-
ма риболовци – четирима местни 
и аз като приходящ. Познавахме се 
по малки имена или чрез псевдони-
ми. Повече от час мълчаливо очак-
вахме да удари някоя хубава риба, 
но нея никаква я нямаше. Това  об-
стоятелство ме караше вътрешно 
да кипя от яд.

- Наслука, момчета! – поздра-
ви ни жизнерадостно незнайно от 
къде появил се старец и някак от 
само себе си, свойски се присъеди-
ни към групата ни като наблюдател.

Не че бяхме младежи (най-мла-
дия между нас беше 55-годишен), 
но възрастният мъж определено 
клонеше към 80-те. Дори изглежда-
ше по-стар – имаше дълга, гъста 
брада, снежнобяла коса и набраз-
дено от безбройно много бръчки 
лице. Беше облечен в износени, но 
запазени, чисти дрехи. Само гипси-
раната до рамото му лява ръка пра-
веше впечатление от пръв поглед. 
Не го познавах и по безразличните 
реакции на останалите към него 
разбрах, че и те също не го позна-
ват.

- Как е днес? Как е?... Има ли 
удар? – продължи да любопитства 
старецът и веднага ни стана несим-
патичен.

- Още няма! – въздъхна един 
от местните, който наричахме бай 
Ефи, защото името му беше едно 
такова, особено – Евангелифиста-
фи.

- Сигурно, снощи си объркал 
нещо игрите, бай Ефи? – подкачи 
го Даскала (така му викаха всички), 
който беше заредил две въдици до 
моята и весело ми намигна – Я, ба-
бата… Я, комшийката…

- Де, тоя късмет! – намръщи 
се бай Ефи и неопределено махна с 
ръка – От известно време изобщо 
не ми върви…

Даскалът продължи да го драз-
ни:

- И на мен сутрин ми се повди-
га от ракията. 

- Не е от ракията! – върза му 
се Евангелифистафи, но след като 
го погледна, разбра, че си прави 
майтап с него – Аз говоря съвсем 
сериозно.

- Е, нали знаеш оная песен – 
“Има дни, в които не върви”?

- И на мен от време на време ми 

се случва... – подкрепих Даскала, 
искайки да успокоя бай Ефи – От 
два дена съм тук и една риба още не 
съм хванал.

- Нещо не ме разбирате... – въз-
дъхна Евангелифистафи и протег-
на костеливата си ръка към мен 
– Я, дай една цигара, че и те пущи-
ните свършиха!

Извадих цигарите си и конста-
тирах на ум, че до обед няма да ми 
стигнат. Този факт допълнително 
ме подразни. На глас обаче казах:

- Само не ме карай да ставам и 
да ти ги нося!

- Няма! Няма! – пъргаво скочи 
от рибарското си столче бай Ефи и 
бързо тръгна към мен.

Деляха ни един-два метра кога-
то кракът му се закачи за едно ста-
ро, ръждясало, стърчащо от бетона 
желязо и той се спъна в него. Пос-
ледва тежко падане и силен вик:

- Олеле-е-е, убих се!
Двамата с Даскала  се озовахме 

за секунди при него, опитвайки се 
да му помогнем с нещо. Към нас се 
присъединиха и останалите. 

- Ох, кракът ми... – пъшкаше 
жално бай Ефи, опитвайки се да 
стане от земята, но явно изпитваше 
силни болки. 

- Пешо, нали имаше телефон? 
– Даскала беше поел командването 
– Я, звъни на Бърза помощ, защото 
кракът му е много зле! Може и да е 
счупен…

- Олеле-е-е! – развика се още 
по-силно контузения. 

- Сега… сега... – засуети се 
Пешо, докато бъркаше в един от 
вътрешните си джобове. 

От бързането ли, от създалото 
се напрежение ли, но малкият мо-
билен апарат някак си се изплъзна 
от ръката му и зловещо изтрака по 
бетона. 

- Хайде-е-е, стана тя, каквато 
стана! – отчаяно изрева поредната 
жертва на следващите едно след 
друго нещастия, вдигайки от земя-
та разполовилият се, безнадеждно 
счупен телефон – Довечера дъще-
рята ще ми убие…

- Направете му някаква шина! 
– чу се гласът на стареца с гипси-
раната ръка– Кракът му трябва да 
остане неподвижен.

- Даскале, удря ти… удря ти! 
– развика се четвъртият рибар, на 

когото викахме Боцмана.
Даскала моментално заряза 

стенещия от болки бай Ефи и се 
втурна към въдиците си. Върхът 
на едната силно се тресеше, което 
беше добър знак за нас, че все пак 
риба има.

- Ах, нейната верица... – побе-
доносно ръмжеше Даскала, дово-
лен, че е успял да засече рибата – 
Доста голяма е!

- Направо ще ти счупи сопата 
– Пешо беше забравил за собстве-
ните си неволи и със смесени чув-
ства наблюдаваше действията на 
Даскала.

- Кепче, кепче пригответе! – 
продължаваше да дава команди 
късметлията – Няма да мога да я 
извадя… Голяма е…

Действително, на около двай-
сетина метра от буната, в морето се 
запремята доста едра, закачила се 
на въдицата риба.

- Кефал е! – компетентно се 
произнесе Боцмана.

- Дайте ми един кеп! – започна 
да вика нервно Даскала, концен-
трирал цялото си внимание в бор-
бата.

- Аз нямам! – някак виновно 
изстена Боцмана.

- И аз... – подкрепи го с мъка 
в гласа Пешо, стискайки в шепите 
си останките на счупения мобилен 
телефон.

- Не я отпускай! – обади се и 
непознатият старец – Внимавай, 
защото в ляво има скала! Отиде ли 
там…

Суматохата по изваждането на 
голямата риба бързо събра мно-
гобройна публика. Имаше летов-
ници, имаше и местни. Дори една 
майка с количка, тласкана от чисто 
женско любопитство, побърза да 
се присъедини към обхванатите от 
риболовна страст хора.

 - Не мога да я извадя-я-я... – 
почти плачеше Даскала – Къде е 
кепа-а.а?

- Издърпай я силно! Ох-х-х… – 
присъедини се към глъчката и бай 

Ефи – Като дойде на един метър… 
дърпа-а-а-й!

- Ето я! Ето я! – развълнува се 
тълпата преди да се направи реши-
телния опит по изваждането.

- А-а-а... – напъна се Даскала, 
издигайки над водата бясно мята-
щото се тяло на рибата.

Изведнъж огъналата се до кра-
ен предел карбонова въдица изтре-
щя като прекършен сух клон и счу-
пилата ù се горна част мигом беше 
погълната от морето. За минута-
две на буната се възцари зловещо 
мълчание.

- Поне я видяхме! – окуражи-
телно подвикна някой от зяпачите 
– Наистина беше голяма.

Даскала съкрушено гледаше 
останките на счупената си въдица.

- Нали макарата е здрава? – 
опита се да го успокои Пешо, но в 
този момент се чу рева на Боцмана:

- Гадове-е-е, ще ви убия-я!
- Какво става? Какво става? – 

сепна се Даскала, сякаш пробуден 
от някакъв лош сън.

- Колелото… Колелото ми от-
краднаха! – мяташе се като разярен 
бик Боцмана – Само да го пипна 
този гад…

- Да знаеш, днес при нас има 
някой голям кърък. Сигурно е оня 
дядка с гипсираната ръка... – дове-
ри ми се Даскала, търсейки с очи 
стареца.

Него, обаче го нямаше.
- Кърък ли? – невинно повдиг-

нах вежди.
- Ти, какво? Не си ли чувал тази 

дума? – разпали се Даскала, приби-
райки остатъците от счупената си 
въдица.

Без да дочака отговора ми, той 
продължи:

 – Кърък на турски означава 
счупен. В българския разговорен 
език обаче, под кърък се разбира 
някой човек, на когото изобщо не 
върви в живота или предизвик-
ва разрушения около себе си. То е 
нещо като вродена болест, която 
може да бъде заразна… Аз напри-
мер често разказвам на учениците 
в часовете по професионално обу-
чение следната история за къръка: 

“Имало двама приятели от де-
тинство, които се срещнали след 
дълги години раздяла. Единият 
бил станал много богат бизнесмен, 

„Яворов – литературни и биогра-
фични сюжети” (сборник). Съста-
вители: Маринели Димитрова, Пла-
мен Антов, Свилен Каролев. Инсти-
тут за литература, БАН. Изд.център 
„Боян Пенев, С., 2009 г. 
Книгата съдържа материали от 
юбилейната научна конференция  
по случай 130 годишнината на П.К. 
Яворов. Автори на текстовете са 
видни интелектуалци, обществени-
ци, преподаватели във ВУЗ и научни 
сътрудници от ИЛ – БАН. Чети-
вата са предназначени не само за 
специалисти, но и за всички  почи-
татели на Яворовото творчест-
во. Сборникът е финансиран от 

а другия – пълен кърък. Такъв не-
удачник, че хората бягали от него 
и никой не го вземал на работа. С 
каквото и  да се захванел или го по-
вреждал, или го чупел. Живеел ден 
за ден и едва свързвал двата края. 
Покрай него и многодетното му се-
мейство тънело в немотия.

Богаташът решил да помогне 
на къръка така, че да не го обиди. 
Подарил му една замразена пуйка, 
в която бил скрил найлонов плик с 
много пари и изпратил свой човек 
да го следи. Къръкът взел пуйка-
та, но по пътя за вкъщи решил, че 
няма да може да нахрани всичките 
си деца и я разменил при кундур-
джията за един чифт налъми… А 
оня, който го наблюдавал, взел че 
се спънал като бай Ефи и си счупил 
единия крак.

Богаташът опитал втори път да 
помогне на приятеля си. Наредил 
на своя човек да проследи от къде 
минава неудачникът и да остави на 
пътя му торба с пари. Така и стана-
ло. Съгледвачът куцайки устано-
вил, че къръка минава всеки ден по 
едно мостче и там оставил парите. 
На сутринта обаче, сиромахът ре-
шил да мине със затворени очи 
по мостчето, защото никога преди 
това не го бил правил. Така отново 
подминал късмета си… Човекът, 
който го следял пък, взел че се под-
хлъзнал и си счупил ръката.

Богаташът не издържал и из-
викал неудачника да отидат в един 
огромен склад пълен със стоки. Дал 
му едно желязно гюле и го накарал 
да го хвърли. В който участък на 
склада паднело, всичките стоки 
щели да бъдат за него. Къръкът с 
такава сила метнал гюлето, че то 
рикоширало в таванската греда, 
върнало се обратно и му счупило 
главата. На това отгоре и полови-
ната покрив се срутил върху скъпа-
та стока…”

- Ха! – кратко, ясно и вежливо 
изразих мнението си по чутото.

- За това мисля, че дядката с 
гипсираната ръка ни довлече днеш-
ните неприятности.

- Сигурно! – побързах да се съ-
глася с предположението му, защо-
то фамилията ми беше Къръков и 
когато съм ядосан от нещо, около 
мен се случват купища неприятно-
сти.

Столична община. В него могат да 
се видят части от новооткрит бе-
лежник на поета и други любопитни 
документи. 

Списание „Огнище” (годишно изда-
ние за литература и изкуство на ОНЧ 
„Н.Й. Вапцаров” – Благоевград и Ли-
тературен клуб „Огнище”). Благоев-
град, 2010 г. 
Броят от 2010 година съдържа есе-
та, критически и краеведски ста-
тии, поезия, художествена проза; 
материали за музика, театър, фолк-
лор; наградените творби от конкур-
са „Какво ще ни дадеш, историйо”; 
информация за нови книги и др. Гла-
вен редактор: Красимира Кацарска. 

Лъчезар Селяшки. „В поетичния 
свят на Атанас Далчев (студия)”. 
Изд. „Български писател”.С., 2010 г.
Основните акценти в книгата са 
„Архетипност и художественост 
като смисъл и знакова система” и 
„Архетипите път, дом и предмети 
– философско-психологическо и ес-
тетическо значение и функциите им 
в поезията на Далчев”. Студията е 
богато илюстрирана с Далчеви тек-
стове.  Рецензент: проф д-р Цветан 
Ракьовски. 

Лъчезар Селяшки. „Шепа думи” 
(избрана лирика, ІІ изд.). Изд. „Фа-
бер”, В.Търново, 2010 г. 
Лъчезар Селяшки е учител по българ-
ски език и литература, член на СБП, 
преводач от полски език.  Издал е ре-
дица книги с поезия и проза. В „Шепа 
думи „ са включени избрани творби 
– стихотворения и хайку.

Вървим и чезнем –
две химери –
аз от този,
ти – от другия бряг…
Защо са ни думите?
Щом съмне, слънцето
ще ги намери –
мъртви врани
върху твърдия сняг.

„Ветрилото на дъгата” (сборник сти-
хове, разкази, есета). ИК „Анубис”, 
„Булвест 2000”, в. „Сега”. С., 2010 г. 
Сборникът съдържа текстовете  на 
наградените от Втори национален 
конкурс за учители-творци. Съста-
вители на изданието са Боян Биол-
чев, Бойко Ламбовски и Николай Та-
баков. През тази година награждава-
нето се състоя в гр. Варна. По време 
на тържествения концерт за Деня 
на народните будители на сцената 
на  Театрално-музикален продуцент-
ски център Държавен театър „Сто-
ян Бъчваров” авторите от Варна и  
Варненска област  Величка Ангелова, 
Виолета Аръкова, Диана Костади-
нова,  Димитрина Димитрова, Женя 
Димитрова, Красимир Бачков,  Мар-
та Радева, Нели Никова, Станка 
Димитрова, Цветелина Георгиева и 
Яна Кузманова получиха своите гра-
моти и подаръци от ръцете на  зам. 
министъра на просветата Милена 
Дамянова и кмета на града г-н Кирил 
Йорданов.

ЙОРДАН ГАЙДАРОВ

КЪРЪКЪТ

КНИГОПИС
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ИВАН ОВЧАРОВ

***
„Вот я вновь посетил
эту местность любви...”

Йосиф Бродски

Вече тук не пристигаш –
само се връщаш...
Тук,
където оставил си нещо от себе си
в дума, стих и въздишка.
И навсякъде,
всъщност,
където докосваш
с дума, стих и въздишка:
няма пристигане –
само завръщане.
И животът се мери не с какво си видял
и какво си преминал,
а със всички ония неща,
към които отново се връщаш.
Другото е проблясващи мигове от 
изложба:
търсят само учудване –
не съпричастност...
Вече тук не пристигаш –
просто се връщаш:
да си припомняш за себе си –
в нещо останал...
Колкото повече има къде да се връщаш –
в дума, стих и въздишка;
в дума и стих;
в дума... –
толкова повече има какво да живееш 
нататък...
... докато и смъртта се превърне,
от страшно пристигане някъде,
в сетно завръщане –
при небето
над всички ония места,
към които все някога си се връщал:
в дума,
стих
и въздишка...

***
Мене ме мразят... Но поне да 
променят нещо...

Панко Анчев

С теб се спускаме
по наклона на същността
от понятия
между „имам” и „не ми харесва”.
И какво от това,
че нещо не достига до щастието
на окончателните истини...

Нищо не е съвършено:
нито в началото,
ни в края им!...

Само обозначенията за тях
са окончателни –
като изстраданите глътки въздух!

***
Стигаш до големите неща,
за да разбереш –
светът е малък...
И в това е чувството за цялост –
всичко е „свещена простота”...
Радостта е странно същество –
бързо със живота те споделя.
И в това е малката победа
над каквото е, че е било.
Радостта във детските очи
с цял живот до тук терзан
да сменяш –
във това е другата победа
над заблудата, че друго си.
Всеки сам за себе си пътува,
цял живот едно да разбере –
радост да раздаваш 
е море
все в което учиш се да плуваш.
И да чакаш сетния си ден
като пилигрим, прозрял накрая:
има смисъл в нещо да познаеш,
че за радост всеки е роден!

СТАНКА БОНЕВА

ЕСЕН

Тази есен е друга. Пълзи булевардът 
по следите на ятото, скрило се в юга.  
От небето - подгизнала мрачна мансарда - 
струйки влага текат на деня ми в улука. 
 
После връща се слънцето. Есента е 
двулика. 
Пали нежни пожари от скръбта на 
листата. 
Спотаява се в мен - миг преди да я викна - 
чист и свят листопад. Тишина в старо 
злато. 
 
С мойте образ и цвят тази есен жонглира: 
светлосенки, мъгла или пъстра жарава. 
И кокетно, когато тя лика ми прибира, 
рошвам рижа коса. Нищо, че остарявам.

ГОРА НА ЛЯТОТО

Зелена ниша. Бели придихания 
и няколко пътеки към небето 
между дърветата, по дланите разстлани, 
които можеха да приютят лицето ми. 
 
Сълзи - смола, роса и песъчинки 
крепят света отвън, а той се рони, 
пътува към очите на снежинките, 
които зимата ще налепи по клоните. 
 
Но има време дотогава. Стисвам лятото, 
преди да отлети като хвърчило. 
Един конец от него ще се мята 
в ръцете ми, докато имам сили.

ДЪЛЪГ ГАРВАНОВ СЪН

Сънят ми беше на цветя и точки, 
а пропастта, в която падах – на въздишки; 
натъртване последва – в рязка плоча 
и после ми затегнаха каишката 
да ме издърпат ластично на билото, 
което се оказа дълга писта.

Хм! 
Не полетях оттам. Скроих си силите 
и ги тропосах на верев - по чистото 
и с честотата на измислен сняг 
се вледених край съмнали фиорди 
да ги обгърна, да им стана бряг. 
Да бъда техният най-близък лед-
намордник: 
без мен да не заминат на небето. 
Но 
се стопи от ласката лицето ми 
и станах нелогична тъжна пара, 
която се издигна на дамги, 
която правеше дъги, далеч от бялото, 
която после образува музика 
и се понесе по спиралата на бурята, 
а бурята си нямаше око, 
та 
затова ме спусна върху урвите 
да си почина като падам под наклон, 
на водопад, на водоскок - за водосбор 
и този път не на цветя и точки, 
а на кълбета и на остри капки бях 
а 
бурята ми се превърна в страх. 
Май 
че извиках. Но не плач, а грак дочувах.  
Оказа се – не мен, аз теб сънувах.

ЛЮБОВНА ЛИРИКА

в един сборник 
те са на съседни страници

когато затвориш кнгата
стихотворенията им се целуват

ТАНЯ ТОДОРОВА

     
СОЛЕНО

Завързани, графитени (моливени) 
са думите захапали езика. 
Пломбирано е чувството, което, 
подтиква името ти да извикам. 
 
Настръхнало, лимонено докосвам 
нетърпеливите ти пръсти, 
промъкнали се във косите ми, 
              когато 
тъкмо се канех да възкръсна. 
 
Прохождам неуверено в очите ти, 
по скулите потичам и мокрея.
Солено е последното убежище, 
където до пети ще се излея.

ЗА ДА СВЪРШИ ЗИМАТА

Така конячено и топло 
по устните ти ще остана, 
сънлива декемврийска котка 
ако успееш да ми хванеш.  
 
Така кашмирено и меко 
с ръцете си ще те обвия, 
за мен ако намериш място 
под покрива си от хартия. 
 
Така ще те обичам много, 
че друго няма и да има, 
освен детето ни което 
ще дойде, за да свърши зимата.

***
Нощно и мокро събирам тъгите си 
в очните кухини. 
Всички дървета мечтаят гнезда 
за да не бъдат сами. 
 
Много посредствено спънах куплета 
в някакви храсти бодливи. 
„Спри да живееш под чужди небета“ 
-креснаха гневни коприви. 
 
Колко растително, колко зелено, 
колко разбирате всички! 
Още съм семе, още съм семе, 
жертва за гладните птички. 
 
Нощно и мокро във чужда градина, 
пясък, в очните кухини. 
Може да стане по-чисто отвътре 
ако ми прегорчи.

Венцислав Антонов, автопортрет

АНГЕЛ АТАНАСОВ

РАЗМИСЛИ

*** 
Как започва всичко? И днес не 
мога да си отговоря на този въ-
прос. Но колкото повече минава 
времето, осъзнавам, че мигът 
на Началото е бил един от най-
хубавите в живота ми. И нямам 
никакво съмение, че някога, 
дойде ли време да се преселя в 
по-добрия свят, наред с образите 
на любимите и близките ми пред 
очите ми ще застане и картината 
с онова немирно десетгодишно 
момче, което, вместо да слуша 
преподавателката си в часа по 
руски, реди на листа думичките 
на стихчето за бялата козица с 
пухкава брадица.  
 
*** 
Никога не съм разбирал сърев-
нованието, конкуренцията меж-
ду поетите. За мен поетическото 
поле в никакъв случай не може 
да се оприличи на състезателна 
писта. На него по-скоро човек е 
сам и се състезава със самия себе 
си.  
 
*** 
Понякога, докато чета някое до-
бро стихотворение, ми се случва 
да си кажа: „Тази дума не е за 
тук!”. Струва ми се, че талантли-
во събраните около авторовата 
идея думи живеят в една особена 
хармония и затова неподходя-
щите така ясно се открояват сред 
останалите.  
 
*** 
Не мога да си представя добро 
стихотворение без рими. В мо-
ите представи те са своеобразна 
преграда, съхраняваща целостта 
на стиха от враждебния външен 
свят.  
 
***  
Нещастната любов е може би 
най-благодатната почва за от-
глеждане на стихове. Макар 
твърде силна, тя бързо се изто-
щава невъзвратимо, което кара 
някои автори да прибягват до 
изкуствено наторяване.  
 
***  
С годините започвам да пиша 
все по-трудно, а времето за за-
вършването на една творба става 
все по-дълго. Когато опитвам да 
погледна в бъдещето, струва ми 
се, че там ме очаква пълно без-
различие към писането и може 
би – към самата поезия.  
 
*** 
Всяко стихотворение започва 
със сякаш дочут отнякъде стих. 
Случва ми се да го сънувам или 
да ми се яви – най-често пре-
ди заспиване или веднага след 
събуждане сутрин. Винаги ме е 
удивлявала красотата на тези ня-
колко думи! Не съм особено ре-
лигиозен или суеверен, но имам 
усещането, че те не се раждат в 
мен, а идват от другаде. 
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ЗАКОНЪТ
НА ЩЪРКЕЛИТЕ

Аз съм старият щъркел, 
           който не може
с ятото през септември да отлети.
И това е естествено, и е възможно,
след като стигнах всички мечти.

Тук ще се скрия във спомен приятен
и до пролет ще бъда сам и щастлив.
А когато пристигнат моите братя,
си пожелавам да не ме сварят жив.

СМЪРТТА НА ОРЕЛА

Много са твойте години, не може
сърцето ми толкоз да издържи.
Зная, че има неща невъзможни,
но се преструвам още на жив.

Аз достигнах също своя предел
и сега вече трудно избирам –
дали да свърша дните си като орел,
или бавно, бавно да умирам.

Новата стихосбирка на поета 
Кирил Георгиев „Закъснял отго-
вор” с избрани стихотворения е 
разделена на пет самостоятелни 
цикъла. Всеки от тях носи своя 
атмосфера, настроение и драма-
тизъм. Живите спомени за Пи-
рин парят като жарава.

Първият цикъл „Безименни-
ят връх” се състои изцяло от сти-
хотворения за родния край. Та-
кива са „Байкушева мура”, „Връх 
Тодорка”, „Планински пътеки” и 
др. Тъгата преминава през целия 
цикъл.

Вторият носи заглавието „На 
юг от сърцето”. Той е продълже-
ние на първия, допълнен с исто-
рически мотиви. Такива са стихо-
творенията „Мелник”, „Кордопу-
ловата къща”, „Град Сандански” 
и др.

Със своята иносказателност 
изпъква третият цикъл („Зако-
нът на щъркелите”). Най-ярко 
това е изразено в: „Законът на 
щъркелите”, „Дрян” и „Смъртта 
на орела”.

„Уча се да бъда сам” е озагла-
вен следващият цикъл. Усещане-
то за вътрешна борба между спо-

мена за родния край и града край 
морето продължава и до днес. 
Жив пример в това отношение е 
стихотворението „Варна”

Ти не си ми роден град
и за мене мащеха остана.
Аз дойдох неканен, непознат –
да лекувам от солта ти рани.
Раните са живи. Те не са из-

лекувани. Ще цитирам строфа от 
стихотворението „Сам”:

Знам, приятели, знам.
И мене наказа съдбата
да бъда на масата сам,
сам на земята.
Но ако не беше „сам на зе-

мята”, щеше ли да създаде такава 
силна поезия? Почти във всяко 
стихотворение болката е доми-
нираща. Тя е, която създава дра-
матизма в творчеството на Кирил 
Георгиев.

В цикъла „Уча се да бъда сам” 
и по-специално в едноименното 
стихотворение има такъв стих: 
„Научих думите на самотата”. За 

ЙОНКО ЙОНКОВ

ИМПРЕСИИ

***
Продъни се сърдитото небе
от гръм на облаци лилавосиви.
Сълзите вятърът поде
и ги разнесе в жадни ниви.

Валя, валя, наплака се и спря.
Изскочи слънцето от мрачината.
Надеждите в простора свеж огря
и продължи да движи кръговрата.

***
Някак тъжно ромоли
пъстрият листак.
Броди в сивите мъгли
вятър - единак.

Птичи крясък проехтя.
Пътници зове.
Само старата стреха 
плаче с часове.

***
За мене времето не чака
и тоз живот не е шега.
Живея винаги под знака 
на вяра, радост и тъга.

Но дебне вечната забрава.
Осмисля всеки ден дарен.
И в него винаги остава
по нещо мъничко от мен.

ЗДРАВЕЦ
НА БАЛКОНА

По високите етажи
слабо цвете не вирее.
Благой Димитров

Ех, доживяхме, Благой,

здравец да сеем в саксии...
И за здраве и за утеха
пием силна ракия –
все за чужди успехи.

Пак вървиме под небето
на отминали въпроси.
Здравец е нашето цвете,
само на живи се носи.

Здравецът, който живее
в планините на нашите песни.
И когато високо запеем,
не мислете, че ни е лесно.

мен този стих е философски син-
тез. Как се учат думите на само-
тата? От години живея с нея, но 
не можах да свикна, камо ли да 
науча нейните думи. Завиждам 
благородно на автора за прекрас-
ната мисъл.

Последният цикъл е назован 
„Закъснял отговор” и е посветен 
на паметта на Ирена, съпругата 
на автора. Стихотворенията са 
изпълнени с много мъка и стра-
дания по любимата. Ще цитирам 
цялото стихотворение:

Късно е да те повикам...
Споменът в теб е заключен.
А на мъртвите труден езика
не можах да науча.
Не можах да науча.
Когато затворих последната 

страница на стихосбирката „За-
къснял отговор” на поета Кирил 
Георгиев, останах с впечатление 
за добро стихотворно майстор-
ство, за зрелостта на автора и не-
говата поезия.

СИМЕОН ИЛИЕВ

ДУМИТЕ НА САМОТАТА

01. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Иван Ставрев на 70 годи-
ни –
премиера на книгата „Про-
дължение в отвъдното“

02. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна 
Премиера на алманах 
„Света гора“ 

03.12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Среща с автограф – 
гостува Георги Константи-
нов

06. 12/ 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Литературна вечер на Ки-
рил Георгиев – 
премиера на книгата „За-
къснял отговор“

07. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Литературна вечер на Ти-
хомир Йорданов – 
премиера на книгата „Двус-
тишия“

08. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Литературна вечер на пре-
вода – 

представяне на книгата 
„Писма за доброто и
прекрасното” от академик 
Д.С.Лихачов,
преводачи Петя Димитрова 
и Росица Бърдарска

09. 12. / 17.30 – Арт салон на 
Радио Варна
Откриване на фотографска 
изложба „Слово и образ 
2010”

09. 12. / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Литературна вечер на Пан-
ко Анчев –
представяне на книгите 
„Христо Ботев като мисли-
тел” 
и „Руският разум”

10. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Среща с автограф – 
гостува Деньо Денев

11. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Литературна вечер на Иван 
Овчаров – 
премиера на книгата „И 
нищо повече от любов”

14. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна

Литературна вечер с учас-
тието на Владимир Зарев и 
Владимир Минков –
гостуване на сп. „Съвре-
менник” в гр. Варна

15. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Паметна вечер за Атанас 
Стоев 

16. 12. / 18.00 – Арт салон 
на Радио Варна
Паметна вечер за Иван 
Манолов

17. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
Литературна вечер на Ва-
нилин Гавраилов –
Представяне на книгата 
”Серенада против суета”

20. 12 / 18.00 – Арт салон на 
Радио Варна
„Кметовете на Варна от 
Освобождението до 1903 
година” –
премиера на книгата на Бо-
рислав Дряновски

21. 12 / 18.00 – Концертно 
студио на Радио Варна
Концерт на Рая Костова

22. 12 / 18.00 – Концертно 
студио на Радио Варна

Концерт руска музика
по творби на Глинка, Чай-
ковски, Бортнянски, Тру-
товски,
Лвов, Пратс, Фомин, Ду-
бянски, Алявиев -
изпълняват: Тодор Петров /
пиано/ и Адриана Грекова /
мецосопран/ 

23. 12 / 18.00 – Концертно 
студио на Радио Варна
Коледен концерт на фор-
мация „Проект Музика”

27. 12 / 18.00 – Арт студио 
на Радио Варна
Среща с автограф –
Никола Радев на 70 години

28. 12 / 18.00 - Арт студио 
на Радио Варна
Литературна вечер на пре-
вода – 
премиера на книгата „Ли-
лав мед” от Варлам Шала-
мов,
преводач Владимир Стоя-
нов

29. 12 / 18.00 – Арт студио 
на Радио Варна
Литературна вечер на Лю-
дмила Стоянова – 
премиера на книгата „Пан-
теонът на Одесос”

РОЖДЕСТВЕНСКИ САЛОН НА ИЗКУСТВАТА
1 – 29 ДЕКЕМВРИ 2010

с покровителството на кмета на Варна  г-н Кирил Йорданов
и с благословията на Негово Високопреосвещенство Варненския

и Великопреславски Митрополит д-р Кирил
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Сега неговата сянка веро-
ятно броди в долината на пра-
шасалите, слънчасали спомени, 
огряна от гуреливи слънца и 
бременни луни. И в ръка с ку-
фарче пълно с най-шантавите 
метафори на този свят. Аврам – 
едни го припознаваха за пияни-
ца, други за евреин, а някои и 
за поет. И докато в Съединени-
те щати, Япония и Финландия 
се възхищаваха на смелите му 
изненадващи метафори, благо-
дарение на сборниците с млади 
български поени излезли там, 
тук редица писари по вестници, 
списания и издателства се гну-
сяха даже да споменат името му. 
Защото кротко и мирно плетяха 
своята паяжина.. Паяци...

За първи път се срещнахме 
на една литературно четене в 
една от аудиториите на ВИНС 
през 60-те години. Той дойде с 
куфарчето, което винаги носе-
ше, и в първия момент се зачу-
дих какво ли носи в него. Про-
четох някакво стихотворение, 
от вълнение (това беше първото 
ми литературно четене) гласът 
ми една излизаше, а той рецити-
ра с апломб и хъс...

Когато една вечер, по вре-
ме на една от първите сбирки 
на Кабинета на младия литера-
турен работник, Кольо Севов 
ни каза, на мен и на Владо Лев-

АВРАМ АВРАМОВ

ПОЧТИ ЕПИТАФИЯ ЗА МЕНЕ СИ

Строя дворци от осветена пяна и от камъни кухи.
А не бях камък.
Вгледайте се в ръцете ми,
чупили и костеливи мозъци, и размразени риби лющили.
Все аз бях грешния...
И негрешния...
Но перушина никога не съм скубал за възглавници,
към залъка на мравката не съм посягал.
А не бях възглавница.
А не бях мравка.
Нощем ноктите си режех със затворени очи.
Бях по-нисък от тревата. Плаках по-силно от водата.
А не бях трева. А не бях вода.
Със змийско мляко правих си гаргара.
Скитах пиян между пегаси и лунни магарета.
А не бях змия. А не бях магаре.
... Макар да знаех,
че прииждат вече моите сватбари,
уплашен под кревата се скрих.
... И все още треперя там изоставен и сам.
И може би затова се нарекох Аврам...

КЪМ ПОТОМЪКА

Ти, който ще дойдеш след мене,
влез в моя дом, съграден от хули вилнели.
... И не питай съседите как съм живял.
Раздухай огнището, на което съм се грял
в летните нощи; в дните – измамен
от деди и приятели... но не и ограбен.
Ако в бързината съм нещо забравил,
скрий го от любопитната клюка и врява.
Ако има листа с недописани стихове,
не ги късай – това са отломки от мигове,
с които ти също трябва да спориш;
да убедиш недоверчивите хора,
че съм вярвал и в тях, и в поетия път.
Ако навън пак лястовици тревожно кръжат,
изпъди от гнездата им лошите сънища
и ще бъде опазено твоето и другото Бъдеще.
А решиш ли все пак някой ден
да напуснеш дома ми – зъл или огорчен, -
не заключвай вратата... Нека отворена зее.
... Все някой друг след време ще влезе...

ПРЕОСМИСЛЯНЕ

В този свят всичко е толкова просто –
длъжен си да живееш.
Да изгориш върху клада от устни, смъртта да разсееш.
Няма друг изход. Има милиард несъбудени траектории.
Избираш една – изпиваш отрова...
И ставаш начало на най- оптимистичната оратория.
Врати, на които си чукал, след теб се отварят.
Останалите живи приятели те забравят.
И оживяваш. И трябва отново
море да измислиш, да прегърнеш с дъха си пътека.
Да прекосиш хоризонта на бодливите мисли.
Да опазиш цвете от мълния,
за сляпата птица вълшебна вода да намериш.
Бялата лястовица със съня си да излекуваш.
От зной под дъга да трепериш.
Трябва така да живееш,
че когато изпиват „за Бог да прости” чаша вино,
да пребъдеш!

Бележка и подбор на стихотворенията СИМЕОН ИЛИЕВ

ков, че ще анализираме стихове-
те на един студент от ВИНС, не 
очаквах, че това ще е Аврам. Но 
на стъпалата на Окръжния мла-
дежки дом се появи имено той  с 
неизменното си куфарче в ръка... 
Последваха години на непрекъс-
нати литературни спорове, в кои-
то той вероятно изгради своята 
поетика. Тръгваше напред, после 
отстъпваше назад, търпеше побе-
ди и поражения навсякъде, дори 
в личния си живот. Но удържа 
до край и живя като поет. Неза-
висим. По мъжки. Независещ от 
никого и от нищо. Само от собст-
вената си поетична дума!

Идва ми на гости една сутрин. 
Няма къде да отиде. Бил е в из-
трезвителното. Но сияе. Прибра-
ли го там и след като подремнал, 
отворил куфарчето. Започнал да 
чете стихотворения. Събрали се 
не само всички задържани, но и 
надзирателите... Да го слушат... 
Дошъл и легендарният вратар на 
“Спартак” Хомича, който тогава 
беше шеф на това отделение на 
МВР...

Сега вероятно, когато се на-
блюдава отстрани и отдалече, 
отново ще си признае, че му се е 
пиело. Не толкова в материалния 
смисъл на тази дума, колкото от 
онова обаяние, което поражда ду-
мите и носи насладата, която друг 
род изкуство не познава. А Кольо 
Севов умееше да нахъсва към 
това. С унищожителна критика. С 
въпроси. С поощрение... За да ни 
накара да си повярваме сами на 
себе си и да устоим на ударите на 
съдбата... Аврам успя да направи 
това.

Помня една поредица от ня-

колко лета в края на осемдесетте 
години, когато с нетърпение оч-
аквахме да се появи в Станция-
та на писателите поетът Михаел 
Берберов. Сядахме на маса само 
тримата. С безкрайни разговори 
за Вселената и звездите, за чо-
вешката душа и прераждането, 
за мисията на поета, който тряб-
ва да е наясно, че цял живот ще 
си остане неразбран самотник. 
И Аврам, тогава не само четеше 
стихове, а и отприщваше някак-
ва река от думи. Изненадваше 
ме, кога е успял да прочете всич-
ко това...

Друг път... Пак трима на 
маса, но в Бургас...Но този път с 
Христо Фотев. Седим и мълчим. 
Десет, двадесет минути... Фоте-
то тихо ни казва:

- Наздраве!
После пак няколко минути 

мълчание.
- Когато човек мълчи, много 

нещо казва на другия... Това го 
може само поетът... Ти си поет, 
Авраме...

После, след бурната 1989 го-
дина и вестник “Демокрация”, 
който се крепеше на ентусиазма 
на Аврам и няколко души около 
него, времето ни раздалечи. Все 
по-рядко се виждахме, особено 
през последните години, когато 
той остана на улицата. Скитащ 
между хората със странните си 
метафори, но поет. Как успява-
ше да издаде всяка своя следва-
ща стихосбирка, сам си знаеше, 
но устоя на всичко...”Поетът на 
шантавите метафори”... Непо-
дражаем. Неповторим. Просто 
Аврам...

МАРИН БОЯДЖИЕВ

АВРАМ

АВРАМ АВРАМОВ е роден  
в гр. Суворово, Варненско. Учи, 
живя и работи в гр. Варна. Него-
вото творчество се дели на два 
периода. През първия пишеше 
класическа поезия, с което дока-
за своя неоспорим талант. После 
животът преобърна неговата 

съдба. От щастлив млад човек, 
той се озова на кръстопътя меж-
ду доброто и злото. Благият му 
характер не го накара да мисли за 
отмъщение, но не можа да се при-
мири със заложения му капан... 
От тук започва вторият му 
период на метафорична поезия. 

Това беше начинът да си отмъс-
ти със словото на този скапан 
живот. И той успя. Негови лири-
чески герои станаха „паяците”, 
„бременните хлебарки”, „изнаси-

леното слънце”, „пенсионираните 
прилепи” и много други... Никой 
не разбра болката му, която го 
накара да посегне към чашата... с 
алкохола. Той беше неговата уте-
ха в най-трудните му дни.

Ето и част от заглавията 
на негови книги:  „Реабилитиран 

спомен”, „Изнасилено слънце”, 
„Небесни корени” и др. Освен пое-
зия, той пишеше критика, хумор, 
беше и журналист.

Почина внезапно през 2007 г. 
от инфаркт. Варна изгуби един 
талантлив поет, когото позна-
ваше и цяла България.

ДА СИ СПОМНИМ

Михаил Коевчинов, автопортрет

***
Знам, че съвсем не съм за този свят.
Но не съм се примирил със мисълта, че евентуално може
виртуално да възкръсна.
Не съм сателит на някакъв кръговрат.
Аз кръжа около мозъците на Вселената и искам на пръстта
от сянката ми да ù втръсне.
Може и да съм никакъв, но и на мен ми писна
да фиркам и да флиртувам с мъртвородени
и балсамирани богове.
Този свят толкова самоотвержено се е вкиснал...
И не ми пука дали посред нощ ще ампутират
вътрешните ми гласове.
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ЯНИС РИЦОС

ИЗ „ПЕСЕНТА
НА СЕСТРА МИ”

Сестро моя,
чест е за мен
изправен слънцето да срещна
и  колони със стихове за теб да въздигна
в небесния простор:
усмихната да бродиш нощем
редом с Евридика
под звездния купол
на нетленното  лято.
За друго, сестро,
нямам сили.
Необятното разкъса
полирания свод
над челото ми
и се рея
в безкраен Миг ,
раздробен на отломки и неук.
Гласът ми е прегракнал
и мисълта ограбена
от последния си цъфтеж.
Самотен и ридаещ,
хълцайки припявам песента ти.
Не се осмеляват
нито скръбта, нито екстазът
с кървящи устни
името ти да мълвят.

***

Ръцете ти бели,
помазвали с миро нашите рани
сега агонизират вкопчени
в разпятието на снагата ти,
сестро моя,
като ръце на грабител.

Стройното ти тяло се увива
в изпепелената мантия на лудостта
и в очите ти –
две необитаеми стъклени кули,
кръжат бездомните
сенки на миналото.

***      
 
Сестро,
аз не съм поет,
не съм орисан да бъда поет.
Аз съм една ранена мравка -
изгубила пътят си
в безкрайната нощ.
Раздухвам пепелта
на априлската жарава
но не пламва ни една искра -
стария огън да разпаля.

***

ПОМНИШ ЛИ ?
Някога мама ти подари
розова рокля
и малко розово чадърче.
Изкачваше се по цъфтящия склон
на пролетното утро
феерична и прозрачна
като розово светлинно облаче.
Гледаше към небето,
сякаш някой те канеше отвисоко.
Само тъжните плитки
на черните ти коси
натежаваха върху крехкия гръб.

Срахувах се
да не пропуснеш
мига на единение
с розовия  залез.
Тогава събирах
лъскавите черупки
и многоцветните камъчета
от крайбрежния ни остров
за да видя очите ти
как се усмихват
и да обгърна сърцето ти,
пулсиращо безшумно
сред човешката скръб.
Но ти не знаеше да се усмихваш.
Превърнах сълзите ти в криле
и отлетях далече –
етерен прашец да  донеса
и да наръся безмълвието ти.
ВСИЧКО ме отрече,
всичко отрекох.
Не ме утешава  даже и мисълта.
О, всичко любимо
ми отнеха
смъртта и лудостта.
Останах сам
под небесните
руини
да броя покойници.
Ураганът заличи
от пътя  ми
белите следи на Бога.
Не мога да преоткрия смъртта.
Любимите  покойници
ме възкресиха
да страдам.
Ала
пропуканата мелница
още върти криле
над ожънатите
      ниви
в пустинята
на мрачното небе.
О, тези криле,
докосващи  миглите ми
с болното движение
на прочетени книги.
Продължавам изпълнението
на чуждата заповед
без воля, до забрава.
Нека заспят завинаги 
крилете, оформили
уморените жестове
на ранените птици
по намръщените облаци
на вековната есен.
    
        
***

Един блед облак
на будната селена
се разтапя
в синевата на утрото.
Прозорците на крайбрежието -
литании на просълзени очи,
показват отново
бледото  пресъздаване
на болезнения лунен залез.
О, тези залези -
трупащи съмнения
и за нощта,
и за деня -
ветровити и непредсказуеми.
Долу,
изпепеленото море
подозира небесното настръхване,
забавило
леките криле
на гларусите.

Сенчестите мачти
набраздили хоризонта
са безучастни
в подготовката за новото  пътуване.
За новото отплаване?
За новото завръщане?
Мъглата забулва
съгласието на слънцето.
Повторението
никога не е повторение.
Печалбата
и загубата
завещават следите си
на бледата луна
изпарена
от зората.
Отдалеко долитат гларуси,
поздравяват
акостиралите кораби
и опасват
като венец от лилии
ръждивите котви.
Сестро,
отдалечава се лъча ти.
Пътуването за издирване започва.
Една усмихната светлина се изписва
върху утринните клепачи
на небето и морето.

***

Сега се отдавам на вселената.
Светлата природа
с просторно ветрило
от финикови клони
обветря мислите
и изпарява сълзата ми.
Неритмичния вкус
на предвечното здраве
пее под небцето
и  сбръчква венците ми
като недозрял плод.
Гледайки небето
хвърлям приятелски върху пръстта
шепа семена.
Сестро,
отвъд теб и мен,
отвъд замъгления ни поглед;
отвъд мъгливата линия
на земята -
там, където е коренът на вечността,
чуй  устрема  на вълната  -
възвишена, волна,
неведомо
изваяла и дарила ни власт.
Какво можем да кажем ?
Плах и учуден
отварям портите на
на Сътворението
и заменям скръбта с екстаз,
викът с молитва.
Светлите коси на хоризонта
обгрижват
разранените ми нозе
и се изкачвам лек
и щастлив
до висините на усмивката.
Слънце, Слънце,
баща и покровител,
сега ме благослови.
Нищо не обвързва
крилете ми със земята.

И Светлината разцъфтява по-буйно,
сестро, и от любовта ти,
и от любовта ми.

Превод от гръцки
МАТЕЙНА НУЛИС

КАРЛ САНДБЪРГ

ЧЕРВЕИТЕ
И ВЯТЪРЪТ

Червеите биха предпочели да си останат 
червеи.
Разговаряй с един червей и той ще попита: 
„Кой знае какво знае един червей?”
Червеите се движат и нагоре, и надолу, и 
над, и под.
Червеите обичат тунели.
Когато червеите разговарят, те разговарят 
за техния червив свят.
Червеите обичат да са на тъмно.
Нито слънцето, нито луната интересуват 
червея.
Зигзаговидните червеи мразят кръглите 
червеи.
Дъговидните червеи на се доверяват 
никога на квадратните червеи.
Червеите знаят какво червеите искат.
Плъзгащите червеи са подозрителни към 
лазещите червеи.
Един червей пита друг: „Как се влачи 
коремът ти днес?”
Формата на извития червей задоволява 
извития червей.
Правият червей казва: „Защо да не бада 
прав.”
Червеите уморени от пълзене започват да 
се плъзгат.
Дългите червеи се плъзгат по-надалече от 
късите червеи.
Средноголемите червеи казват: „Не 
съжалявай за мен, освен
ако си бил червей и си живял на червиви 
места и си чел червиви книги.”
Когато червеите отиват на война, те първо 
се окопават, после излизат да се бият,
отново се окопават, излизат да се бият, 
отново се окопават и т.н.
Червеите под земята никога не чуват 
вятъра над земята
и понякога се питат: „Какъв е този вятър, 
който дочуваме?”

РОБЪРТ ХЕРШЪН

ВРЕМЕ

В слънчеви следобеди
бебешки колички се струпват
пред обществени перални
прането си да приберат.

В мразовити утрини
на автобусните спирки снажни мъже
като опушени тенджери
чакат да бъдат качени.

В знойни нощи
се отварят прозорци
като сънливи очи
и хора си слушат
музиките
един-други.

Превод от английски
ИВАЙЛО А. ПЕТРОВ

ГРЪЦКА ПОЕЗИЯ АМЕРИКАНСКА 
ПОЕЗИЯ
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ъ в р е м е н н и я т 
марксизъм сочи, 

че реализмът на Флобер е реци-
прочно съотношение на симво-
лизацията  и на социалното и 
политически развитие на дреб-
ната буржоазия през Втората 
империя, но не показва никога 
генезиса на тази реципрочност 
в перспектива. Не знаем нито 
защо Флобер е предпочел лите-
ратурата пред всичко останало, 
нито защо е живял като отшел-
ник, нито защо е писал тези кни-
ги , а не на Дюранти или Гонкур.  
Марксизмът определя (situe), но 
от тук нататък не открива  нищо 
повече: оставя други дисциплини 
без принципи да установят точ-
ните обстоятелства на живота и 
личността и веднага след това за-
почва да доказва, че тези схеми са 
потвърдени за сетен път: нещата 
са такива, каквито са, класовата 
борба има такава и такава форма; 
Флобер, който принадлежи към 
дребната буржоазия , трябвало да 
живее,  както е живял, и да пише, 
както е писал. Но наистина това, 
което се премълчава, е значение-
то на тези три думи „принадлежи 
на буржоазията”. Защото понача-
ло нито поземлената рента, нито 
чисто интелектуалното естество 
на неговия труд правят от Фло-
бер буржоа. Той принадлежи към 
буржоазията, защото е роден 
в нея , т.е. защото се е появил в 
средата на вече буржоазно семей-
ство, чийто глава, хирург в Руан, 
е бил увлечен от възходящото 
движение на своята класа. И 
ако разсъждава, ако се чувству-
ва като буржоа, то той го прави 
през една епоха, в която дори не 
е могъл да разбере смисъла на 
постъпките и ролите, които са 
му били налагани. Както всички 
семейства, това семейство било 
особено: майка му била сродена 
с благородничеството, баща му 
бил син на селски ветеринар, по-
големият  брат на Гюстав, на пръв 
поглед по-надарен, бил отрано 
обект на завистта му. Следовател-
но, в своеобразието на един жи-
вот, чрез собствените противо-
речия на това семейство Гюстав 
Флобер несъзнателно служил на 
класата си. Случайност няма или 
поне не както е прието: детето 
става такова и такова, защото е 
възприело универсалното като 
частно. Изживяло е в частното 
конфликта между религиозната 
помпозност на един монархиче-
ски режим, който се е стремил да 
се възроди, и неверието на своя 
баща – дребнобуржоазен инте-
лектуалец и син на Френската 
революция. Взет като цяло, този 
конфликт изразявал борбата на 
бившите поземлени собственици 
срещу купувачите на държавни 
имоти и срещу индустриалната 
буржоазия. Това противоречие, 
поначало прикрито от временно 
равновесие през Реставрацията, 
Флобер изживял сам със себе си: 
неговите аспирации към благо-
родничеството и особено към вя-
рата са били непрекъснато под-
тискани от аналитичния ум на 
бащата. Впоследствие той наста-

нил в себе си този смазващ баща, 
който не преставал дори след 
смъртта си да руши бога, своя 
главен противник, нито да свеж-
да поривите на своя син до влия-
нието на телесните сокове. Само 
че всичко това малкият Флобер 
изживявал в мрак, т.е. без да го 
осъзнава реално, налудничавост, 
бягство неразбиране и в матери-
алното положение на буржоаз-
но дете, добре нахранено, добре 
гледано, но безполено и отделено 
от света. Точно като дете той из-
живял и бъдещото си поведение 
чрез версиите, които ще му се 
предложат: неговата неприязън 
към по-големия му брат, блес-

тящ възпитаник на ме-
децинския факултет, му 
препречвала пътя към 
науките, т.е. нито е ис-
кал, нито се е осмелявал 
да остане човек от „дреб-
нобуржоазния елит”. 
Остава въпреки всичко: 
собствената му класа 
го ужасявала  в лоното 
на тези поприща, които 
подценявал; и тази пози-
ция била едновременно 
и осъзнаване, и оконча-
телно отчуждаване от 
дребната буржоазия .

Преживял също 
смъртта в едно буржо-
азно общество, тази са-
мота, която ни придру-
жава от рождение, но я е 
изживял през семейните 
структури: градината, в 
която работел със сестра 
си, съседствала с лабора-
торията, където баща му 
дисектирал мъртъвците: 
смърт, трупове, по-мал-
ката сестра, която скоро 
след това щяла да почине, наука-
та, безбожието на неговия баща 
– всичко трябвало да се съчетае 
в една комплексна и доста свое-
образна позиция . Експлозивната 
смес от наивно наукообразие и 
религия, без всичко това, което 
изгражда Флобер, и което той се 
среми да преодолее с любов към 
формалното изкуство, бихме 
могли да обясним, ако разберем 
напълно, че всичко се е случило 
с бягството, т.е. коренно различ-
но положение от положението на 
възрастния човек; всичко, което 
оформя неизбежните предразсъ-
дъци, което го кара да почувства  
в насилието инсценировката и 
смута на дресираното животно, 
както и принадлежността към 
средата като особено обстоятел-
ство (evenement singulier).

Днес едиствено психоана-
лизът позволява да се изследва 
задълбочено вървежът, с който 
детето пипнешком в мрака ще се 
стреми да изиграе без да го съз-
нава, социалната личност, нало-
жена му от възрастните; само той 
ще посочи дали се задушава в ро-
лята си, дали се стреми да избяга 
от нея, дали се асимилира изцяло 
от нея. Единствено той позволя-

ва да се откие цялостния човек 
във възрастния, т.е. не само не-
говите сегашни детерминации, а 
също и товарът на неговия жи-
вот. И бихме сгрешили напълно, 
ако си помислим, че тази дис-
циплина се противопоставя на 
диалектическия материализъм. 
Разбира се на Запад аматьори са 
строили „аналитични” теории на 
обществото или историята,  кои-
то в крайна сметка дават път на 
идеализма. Много пъти ни се е 
отдавал случай да видим как се 
психоанализира Робеспиер, без 
дори да се разбира, че противо-
речията в неговото поведение 
са обусловени от обективните 

противоречия на положението 
(situation). 

И досадно е , когато сме раз-
брали как термидорската буржо-
азия, парализирана от демокра-
тичния режим, практически е 
била принудена да се стреми към 
военна диктатура; да речем под 
перото на един психиатър как 
Наполеон бива обоснован чрез 
своето невъзпитано държание. 
Дьо Ман, белгийски социалист, 
отиваше още по-далече, когато 
обосноваваше класовите проти-
воречия с „комплекс  за малоцен-
ност на пролетариата”. Обратно, 
марксизмът, станал универсално 
знание, поиска да интегрира пси-
хоанализата в себе си, като му из-
вие врата: направи от него мърт-
ва идея, която съвсем естествено 
намери мястото си в една изсуше-
на система; това беше завършващ 
се, прикрит идеализъм, аватар на 
фетишизма на интериорността. 
Но и в единия, и в другия случай 
методът се трасформира в догма-
тизъм: философите на психоана-
лизата намират своето  оправда-
ние в „схематиците марксисти” и 
обратно. Фактически диалекти-
ческият материализъм не може 
да се лишава занапред от приви-

легированото посредничество, 
което му позволява да преодолее 
общите и абстрактни детерми-
нации на някои черти на отдел-
ния индивид. Психоанализът не 
притежава закони, не притежава 
теоретична основа: това е напъл-
но ясно – у Юнг и някои произ-
ведения на Фройд – ако се при-
дружава от една съвършено без-
защитна митология. Фактически 
това е метод, който се занимава 
преди всичко с установяването 
на начина, по-който детето из-
живява семейните си отношения 
в интериора на даденото обще-
ство. И това не ще рече, че под-
лага на съмнение приоритета на 

институциите. Точно об-
ратното, марксизмът няма 
защо да се страхува от тези 
нови методи: те просто 
възстановяват конкретни 
области от реалността и 
личните затруднения при-
емат истинския си смисъл, 
когато си припомним, че 
изразяват конкретно от-
чуждението на човека; ек-
зистенциализмът, подпо-
могнат от психоанализата, 
днес може да изучава само 
ситуации, където чове-
кът е изгубил себе си като 
обект и зависи самият от 
структурата на това отдел-
но семейство, а последното 
е само някакво обособява-
не (singularisation) на се-
мейната структура.

(...)  Семейство Флобер 
било от полуотседнал тип, 
малко изоставало от се-
мействата на индустриал-
ците, които Флобер-баща 
лекувал и често посеща-
вал. Флобер-баща, който 

се считал за оскърбяван от своя 
„работодател”(„patron”) Дюпю-
итрен, тероризирал всички със 
своето чувство за достойнство, 
своята известност, своята вол-
терианска ирония , ужасните си 
избухвания и пристъпи на ме-
ланхолия. По този начин лесно 
ще разберем, че връзката на мал-
кия Флобер с неговата майка ни-
кога не е била детерминираща: тя 
била просто отражение на ужас-
ния доктор. Следователно, става 
въпрос за доста осезаема разли-
ка, която често ще отделя Фло-
бер от неговите съвременници: 
в един век, през който брачната 
двойка е преобладаващ тип в бо-
гатата буржоазия, където Дю Кан 
и Льо Поатвен изобразяват деца, 
отдадени на patria potestas. Фло-
бер се харектиризира със „съ-
средоточаване „ в  бащата” . Ро-
ден през същата година, Бодлер, 
обратно, ще се съсредоточи през 
целия си живот върху майка си. 
И тази разлика се обяснява с раз-
ликата в средите: буржоазията на 
Флобер е недодялана, нова ( май-
ката е в далечно родство с благо-
родничеството, представя една 
класа на поземлени собственици, 
която е на път да изчезне; баща-

та произхожда пряко от село и в 
Руан още носи чудновато селско 
облекло: ярешки кожух през зи-
мата). Семейството идва от село, 
завръща се на село, понеже купу-
ва земя, доколкото му позволя-
ва замогването. Семейството на 
Бодлер, буржоазно, градско от 
много отдавна, се счита донякъде 
принадлежащо на благородни-
чеството на мантията: притежава 
акции и титли. Извсестно време 
между двама господари майката е 
изглеждала съвсем сама в блясъ-
ка на своята автономия; по-късно 
Опик умело проявява достатъчно 
твърдост; госпожа Опик , глупава 
и твърде повърхностна, но оча-
рователна и облагодетелствувана 
от епохата, никога не е престава-
ла да съществува чрез себе си .

Но да бъдем предпазливи: 
всеки изживява началните си го-
дини в разочарование или в уди-
вление,  като задълбочена и са-
мотна действителност; тук  инте-
риоризацията е установен факт. 
„Пукнатината” за малкия Бодлер 
са вдовството и повторният брак  
на една прекалено красива май-
ка, разбира се; ала това е и специ-
фичното качество на неговия жи-
вот, една неуравновесеност, едно 
нещастие, което ще го преследва 
до смъртта; „съсредоточаването” 
на Флобер върху неговия баща е 
израз на една структура на група 
и именно в това се състоят него-
вата омраза на буржоа, неговите 
„исторически кризи”, неговото 
монашеско поприще. Психоана-
лизът на интериора на една ди-
алектическа тотализация ни пре-
праща, от една старана, към ин-
териора на обективните структу-
ри, към материалните условия и, 
от друга – към въздействието на 
нашето неизбежно детство върху 
живота ни като възрастни. Оттук 
нататък става невъзможно да се 
свързва директно Мадам Бовари 
с политико-социалната струк-
тура и с развитието на дребната 
бутжоазия; трябва да отнесем 
произведението към  съвремен-
ната му действителност, такава 
каквато е изживявана от Флобер 
чрез неговото детство. В резул-
тат на това се получава всъщност 
известно изместване: в творбата 
има един вид хистерезис по от-
ношение на самата епоха, в която 
се появява; тя трябва да съчетава 
в себе си определен брой съвре-
менни значения и други, които 
изразяват едно неотдавнашно, но 
вече превъзмогнато състояние на 
обществото.Този хистерезис (...) 
характеризира на свой ред истин-
ската социална действителност 
или събитията, където разулта-
тите и съвременните действия се 
отличават с необикновено раз-
нообразие на темпоралната дъл-
бочина. Ще настъпи момент, в 
който Флобер ще се появи преж-
девременно за епохата си (време-
то на Мадам Бовари), понеже е 
закъснял за нея, защото неговата 
творба изразява под маската на 
едно поколение, отвратено от ро-
мантизма, постромантическите 
тревоги на един колежанин още 
от детството си, защото друго в 
едно общество, основано на екс-
плоатация, няма.

Превод от френски:
ГЕОРГИ ХОДЖЕВ 

ЖАН-ПОЛ САРТР

СТРАНСТВУВАНИЯТА
НА ФЛОБЕР

С

Дариа Василянска, автопортрет
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„Какво нещо е това сърцето!  
Вече толкова години,  
откакто е записало името ти  
и не иска да го изтрие  
нито сега,  
нито утре,  
нито когато и да е.” 

„Цялата стихосбирка „Си-
яние” е посветена на любовта. 
Любовта към любимия човек 
конкретно и като емоционално 
изживяване, като нравствена 
категория в цялата им сложна и 
често противоречива в сложнос-
тта си гама от събития, настрое-
ния, търсения, прозрения; било 
то спонтанни или съзнателно об-
мислени. Още в първото, въвеж-
дащото, по-точно насочващото 
към тематичната линия на книга-
та стихотворение, авторката оп-
ределя в общи линии тона, кой-
то ще преобладава в лиричните 
късове – дълбоко емоционален, 
изповеден, пастелен като обагре-
ност, сърдечно прочувствен. 

Към теб, Любов,  
с брилянтна светлина,  
прозорецът ми е отворен.  

На хоризонта ти  
търкалям слънце,  
разливам смях,  
трева разлиствам…  
По страниците на сърцето ти  
разпуквам стихове.  
В душата ти  
дърветата напъпвам…  
За теб във теб  
летя!... 

„Сияние” е скромна като 
обем поетична книга. Но като 
съдържание, житейска филосо-
фия, искреност, лирична топлота, 
хуманно послание, художествен 
изказ и не на последно място като 
завладяваща емоция, е сериоз-
на крачка напред в творческото 
развитие и израстване на нейната 
авторка. И също така необходим 
детайл, свеж детайл и в развитие-
то на съвременната българска по-
езия – според думите на академик 
Благовеста Касабова.

Стихосбирката  „Сияние“ е 
осмата поетична книга на Алтен-
ка Сапунджиева (Латинка Злат-
на). В творческата си биография е 
записала редица международни и 
национални награди от поетични 
конкурси. Нейни стихотворения 
са включени в осем международ-
ни и девет национални алмана-
ха, включително и преведени на 
чужди езици. Живее и твори в гр. 
Ловеч.

Изложбата “15 години неса-
мота”  е  биографично събитие за 
двамата автори, тъй като с него 
отбелязват времето на своето 
съвместно творческо присъствие 
във Варна. Заглавието съдържа 
едно изобретено понятие “неса-
мота”, чрез което обяснява, че са-
мотата е основно творческо със-
тояние пред статива в ателието, 
но  авторът излиза от  него и дори 
преминава в неговата противо-
положност “несамотата”, когато 
творбите му започнат да функ-
ционират като културни факти 
- експонират се в галерии пред  
публика, започнат техни разно-
посочни прочити от критици и 
медии. Следователно  “несамота-
та” съдържа в себе си авторовото 
самовглъбяване и изследването 
на творческата материя и след 
това неговата противоположност, 
включвайки изкуството в сис-
темата на отношенията – между 
двамата художници като творче-
ски дует, между тях и техните це-
нители, изследователи, приятели, 
колеги и ученици. Израз на тази 
несамота е споделеното от един 
от колекционерите на картини - 
П. Андреев, в-к. „Пари” : “Всичко 

в моята колекция е скъпоценно! 
В нея има много работи на стари 
майстори , към които съм толко-
ва силно привързан , колкото към 
почти живата картина – лилии на 
Николай Русев, художник, които 
няма още 40 години”, 

Марина Варенцова-Русева 
и Николай Русев са  от автори-
те, които добре познават своето 
съвремие. Те работят активно по 
множество творчески проекти, 
тяхното присъствие бележи арт-
събития, семинари и фестивали, 

участват в национални и между-
народни пленери. След дългото 
си отсъствие от страната и работа 
за църквите на Ватикана в Далма-
ция, резултат, от която са мону-
ментални творби  като “Тайната 
вечеря”, “Св. Георги”, “Св. Йоан” и 
др. Марина и Николай се завър-
наха във Варна. Експозицията “15 
години несамота” е първата им 
съвместна изява след изложбата 
в сградата на Парламента.  Иде-
ята на авторите е в нея да пока-
жат квинтесенцията от своето 
творчество -– в тридесет и две 
творби са представени различ-
ните техники – маслена живопис, 
графика, рисунка и различните 
жанрове – пейзаж, натюрморт, 
портрет и др., в различните тече-
ния, в които са експериментира-
ли – от класически реализъм до 
абстракционизъм. Тук могат да 
се видят някои от произведени-
ята, участвали в самостоятелни и 
техни съвместни изложби – над 
40 в централни галерии, институ-
ции и международни експозиции 
във Варна, Пловдив, София, Лон-
дон, Ню Йорк, Анкара, Будапеща, 
и др. и от представяне в изложби 
и международни форуми в Бъл-
гария, Англия, САЩ, Сърбия, 
Румъния, Хърватия, Австрия, 
Франция и др. 

“15  ГОДИНИ НЕС АМОТА”
изложба на Марина Варенцова-Русева и Николай Русев

1 ноември – 1 декември 2010 г.

Кармен с Елена Чавдарова-
Иса на 1 ноември

Ноемврийската програма на 
Държавна опера Варна започна 
с жизнерадостната и харесвана 
от публиката „Кармен”. Вероятно 
няма оперен театър по света, кой-
то да не е посягал към прочутата 
творба на Жорж Бизе. За всяко 
мецосопрано пък е мечта да се 
превъплъти в образа на огнената 
циганка. Днес изглежда неверо-
ятно, че премиерата на операта, 
състояла се на 3 март 1875 г. в 
Париж, се оказва пълен провал, 
а композиторът бива обвинен в 
безнравственост. Реабилитация-
та идва само няколко месеца по-
късно във Виена, където Бизе и 
неговата «Кармен” триумфират. 
Във Варна, на 1 ноември, под ди-
ригентството на Иван Филев, в 
ролята на Кармен се представи 

Елена Чавдарова-Иса, постоя-
нен гост-солист на Варненската 
опера. Неин партньор в ролята 
на Дон Хосе бе известният тенор 
Емил Иванов. За ролята на торе-
адора Ескамилио гостува бари-
тонът Михаил Пулиев, солист на 
Пловдивската опера, а в ролята 
на Микаела чухме солистката на 
Варненската опера Линка Сто-
янова. Останалите персонажи 
пресъздадоха: Евгений Стани-
миров, Свилен Николов, Пламен 
Долапчиев, Даниела Димова и Да-
ниела Рабчева.

Три дебюта на варненски 
артисти в „Севилският бръс-
нар” на 3 ноември

Главните образи в спектакъла 
на „Севилският бръснар” от Джо-
акино Росини, с диригент Иван 
Кожухаров, пресъздадоха само 
варненски солисти, като трима 

от тях дебютираха в централни 
роли. Тримата артист-хористи 
в Държавна опера Варна, чиито 
талант неведнъж е забелязван 
от диригенти и режисьори, вече 

са получавали солистични зада-
чи. Доктор Бартоло бе изпълнен 
от Людмил Петров, познат като 
Фери Бачи от “Царицата на чар-
даша”, Пристав в “Борис Годунов”, 

Маркиз и д-р Гренвил в “Трави-
ата” и др. В ролята на Розина за 
пръв път видяхме Галина Велико-
ва, която преди няколко години 
получи шанса да изиграе Сузана 
в операта “Сватбата на Фигаро” 
от Моцарт. Фиорело – Валентин 
Грандев, изявявал се като Мишка 
от “Царицата на чардаша”, граф 
Чепрано от “Риголето” и др. Де-
бютът на Людмил Петров, Галина 
Великова и Валентин Грандев е 
част от стратегията на артистич-
ното ръководство за солистични 
изяви на талантливи хористи и 
оркестранти. Останалите роли в 
„Севилският бръснар” изпълни-
ха солистите на Държавна опера 
Варна: Арсений Арсов (Граф Ал-
мавива), Свилен Николов (Фи-
гаро), Евгений Станимиров (Дон 
Базилио), Бойка Василева (Бер-
та).

ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

ДЪРЖАВНА ОПЕРА ВАРНА, ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР

ПОЕТИЧНАТА КНИГА “СИЯНИЕ“
НА АЛТЕНКА САПУНДЖИЕВА

ПРЕДСТАВЕНА В ГАЛЕРИЯ
“АРТ-МАРКОНИ“ НА 21 ОКТОМВРИ
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Този или 
подобен извод 
ни бе внушен 
от краткия 
текст „Циви-
Легото Вазов” 
на Митко Нов-
ков, отпечатан 
във в-к „Кул-
тура”, брой 26 
от 7.07.2000 г. 
Поводът за на-
писването му е 
отрицателният 

отзвук в обществото на предста-
влението в Народния театър „Иван 
Вазов”, по случай 150-годишнина-
та на Народния поет. Едва ли би се 
наложило да се спираме върху този 
текст, ако в него не бяха изкристали-
зирали редица от водещите „прин-
ципи” на някои нови „прочитатели” 
на Вазов, а и не само на него. За да 
не бъдем голословни,  ще цитираме 
някои по-пространни пасажи, дори 
и с риск да бъдем обвинени в ма-
нипулативно изваждане от смисъла 
на текста. Но го правим заради без-
крайното си учудване (меко казано) 
пред факта, че в български вестник 
е публикуван подобен текст с автор 
българин.

Изглежда, споменатата общест-
вена реакция е успяла да разтърси 
из основи естетическата камбана-
рия на М. Новков, защото още от 
първото изречение прокънтява, с 
категоричната  яснота на пропъл-
зяла въшка върху чело, истори-
ческото откритие: „Честването 
на разни юбилеи и тям подобни 
национални празници обслужва 
не друго, а именно националната 
идея.” Правилно! И в така нарече-
ните „бели страни” е така, защо ние 
да сме по-назад? И там има юби-
леи и, представете си, национална 
идея, границите уж са заличени, но 
не позволяват никому и никога да 
забравя своите корени. Ала, ней-
се, да продължим с цитирането: „В 
един все по-номадски свят, където 
еклектиката, синкретизмът и 
въобще мешавицата (превежда и 
на български човекът – зер, хората 
прости, даже и да четат в-к „Култу-
ра”!) на културите се объркват все 
по-нагъсто, настояванията за на-
ционални светии, за Патриарси на 
нацията, за нейни бащи и дядовци 
звучат все по-демодирано и дори 
ретроградно. Във все по-превръ-
щащата се във Вавилон планета 
всяко изискване за „език свещен”, 
„див, чутовен връх”, за България 
„драга, мила” и една „достойна за-
рад тях” са фалшиви рефрени на 
остарели доктрини. ХХ век, векът 
на национализмите, все по-овех-
тява във времето на Интернет, 
рейв-музиката и постмодерна.” 
(Аферим! Открихме я панацеята – 
зачерквай миналото, щом не можеш 
да го вместиш в удавилите се от на-
стояще сетива и душа, че е по-лесно 
и по-прибраничко някак си! Къде ти 
Вазов и рейв-музика! Я да си стои в 
кьор-сокака, че иначе, като наизва-
дим „Концепциите”, ще му сменим 
набързо наратива – експлицитно и 
аламинут! Идеали, България – бош 
лаф!). И продължават да се ръсят 

„бисерите”: „Ние сме на прага на 
едно развитие, което Жак Атали 
в своя „Речник на ХХ век” нарича 
„Циви-Лего” и което все повече ще 
праща на тавана и в килера лозун-
гите за общностна идентичност, 
за някаква колективна битийност 
и определеност, различни от инди-
видуалността и свободния избор.” 
Интересно, дали Жак Атали няма 
пръв да блъсне по главата със своя 
„Речник” М. Новков, ако разбере как 
и по какъв повод се интерпретират 
думите му, след каето изявите на 
„индивидуалността и свободния 
избор” предполагат първо Отговор-
ност към съставните части на „лего-
то” и че в него се влиза с национал-
на идентификация като начало на 
всяка представа за цивилизованост. 
Но явно авторът на цитираното се 
опитва манипулативно да травес-
тира и миксира смисъла на понятия 
като „краен национализъм” (шови-
низъм) и „патриотизъм”. А общото 
между тях не се съизмерва само с 
категоричността на географските и 
етническите назовавания.

Но да продължим с цитиране-
то: „Уикеда”, Галин Стоев и Елин 
Рахнев са просто предвестници 
на това, което неминуемо ще се 
случи не само с Вазов, но и с всяка 
друга икона на националното бъл-
гарско самочувствие и единение...” 
Ето къде, в края на краещата, Митко 
Новков „изплюва камъчето” – как 
може един народ да има личности-
икони и да не бъдат оплюти, пардон, 
„препрочетени”, защото изразявали 
„националното самочувствие и еди-
нение”? Ами то, народ и нация, г-н 
Новков, по друг начин просто не се 
създават и осъзнават. Няма ли ги, 
престава да съществува и общност-
та. Може би ви дразни и фактът, че 
българският език, на който си поз-
волявате да глаголите, е оцелял бла-
годарение и на тези „икони”? Още 
по-интересното е, че и от модерните 
и постмодерните тенденции в изку-
ството (на които претендирате да 
сте познавач), май не сте осъзнали 
една съществена характеристика – 
няма дори и постмодернизъм, който 
да не подсказва националната оп-
ределеност на авторите. Било чрез 
начина на мислене или изразяване, 
или – конкретното позоваване на 
обекти и явления от фатерланда, 
към който принадлежат. Затова и 
съответните народи се гордеят с 
най-големите представители на тези 
тенденции и течения, без да се за-
мислят на какъв етап от развитието 
на езика са били и как са откроили 
от съвременна гледна точка пробле-
матиката на своето време. На друга 

основа, а не на изразяваната от вас, 
стои въпросът и с „мешавицата на 
културите”, но за това друг път – ще 
отнеме много място и време.

Между другото в съвременна-
та ни постмодерна поезия, ако из-
ключим произведенията на Пламен 
Антов и на още три-четири имена, 
трудно бихме открили образци, 
с които да се гордеем като нация. 
Достатъчна е съпоставката и между 
френските постмодернисти и мно-
жеството „постмодернизоващи” 
български автори. Липсва усеща-
нето за автентичност, присъстват 
напъните на направеността. Ето за 
това трябва да се помисли и пише.

Вярно е, че много неща от Вазов 
и авторите от неговата епоха трудно 
се „възприемат” от съвременните 
читатели, особено от най-младите. 
Но трудността проблем на Вазов ли 
е или на съвременните му рецепиен-
ти? На нас лично ни бяха интересни 
творческите решения, миксирането 
и препратките в спектакъла на На-
родния театър, защото това също 
е една възможност да се доведе, да 
се „сдъвче” в удобен вид за, общо 
взето, ленивото обществено съз-
нание на „парчетата” от Вазов. Да, 
такива неща са нужни, макар че е 
спорно дали на този ден. Но това е 
друг въпрос. Проблемът е в цитира-
ните вече абзаци. Също нужни, като 
един „друг” поглед, но и страшни. 
Нужни, за да е пълен спектърът от 
„аромати”, да не би след години ня-
кой да каже, че не сме вдишвали с 
пълни гърди духа на своето време. 
Както в недостроена къща – наред с 
миризмата на вар и тухли, се долавя 
и „мириса” на временния клозет. А 
страшното е, ако се потвърди и ста-
рата поговорка – „Всичко временно 
в България е постоянно”!

Между другото, “Don,t worry, 
be happy” вече не е модерна песен, 
но върши работа, когато се наложи. 
Също както и „Питат ли ме де зора-
та”. Но само ако са поотделно (може 
и последователно). Миксирането им 
(както се случи в спектакъла на На-
родния театър) единствено е опит за 
гъделичкане, Божем, нещо се случи.

ПОЕЗИЯ...

Пътувайте с вестник
 Той ще ви отведе в страната на прекрасното. Ще ви 
достави духовна наслада със своите стихове, разази, 
есета, с историческите и публицистични материали,
които публикува на страниците си. Всичко това само 

срещу 6 лева годишен абонамент.
Абонирайте се за вестник “КИЛ”. Каталожен № 2584

Нина  Момчилова. „Соо, ноо и я 
ут Колтучкина  Мика”. Издателска 
къща „Женда –Х.Н.”, Хасково, 2009 г. 
Неподражаемо е устното творчест-
во на Нина Момчилова, дългого-
дишен педагог, русист, носител на 
Голямата награда за хумор „Каунь 
2009”, автор на книгите „Огън и ма-
гия” (1991 г.), „Празникът на дъж-
довете” (2002 г.), „Лафове и мура-
фети” (2004 г.), „Житеграма” (2007 
г.). В настоящата книга  са събрани 
част от житейските наблюдения на 
нейната героиня Мика Колтучкина 
, представени на автентичен диа-
лект.

          ТЪБЪЕТЬ
- Теньо, знайш ли куга нъ зъврян 
зеть му колят кошкъ?
- Кугат ъль кошкътъ е нъ умирани, 
ъль зетя.

          ФИЛОСОФИЯ
       Баба Каля, след дълги 
размишления за живота, рекла: 
- Дядо, ъдин день ъдиния ут нас 
двъминтъ кът умре, я зъ идъ при 
дъщирятъ у Плоудиу.

          ГРЪМАТИКЪ
       Колтучкина Мика са 
развикала:
- Яла бре, мъскара, яла тука, 
хъйванин с хъйванина ть,  ял 
да мь кажиш ти зъ куко ни 
фнимавъш ф училищет. Ризиль 
станъф  упреш куперациятъ, га мъ 
срешнъ учиталкътъ ть.  Фитурь 
с фитуря  ти проз. За куко нищу 
ни повниш? На, нескъ  ни си можал 
да принисаш думи ут ъдин рет на 
друк.  Ф саа главъ нищу  ль няма, 
бре зънгош?  И гръматикътъ ль ни 
знайш?
- Мамо, стигъ! Ни мь трябоо мене 
дъ принисъм думи, я си ги сгъчвъм и 
си ги смистъм нъ ридъ.  

Турхан Расиев. „ Хайку  
кукуригууу” , Варна, 2010 г.
Известният хуморист Турхан 
Расиев не се нуждае от 
представяне. Обект на сатирата му 
са човешките страсти и пороци. 
Из последните му книги «Хайку 
кукуригууу»  и «За мъжа и жената 
в кръга на шегата»: 

*  *  *
На челно място сме в света
по правене на челни стойки
пред другите държави

*  *  *
Такъв голям късмет 
изкарах с жена си.
Дори и тя ми завижда.

*  *  *
Кукуригат третите петли.
Напразно жената очаква
да я потретя.

*  *  *
Далеч от столицата,
в глухата провинция
много добре чувам лъжите.

*  *  *
Аз се мъча да те избутам.
Ти се мъчиш да ме избуташ.
Така се ражда застоят.

*  *  *
Върнах обратно
хвърлената ръкавица.
За какво ми е посред лято?!

*  *  *
Ни жив, ни умрял.
Около него – жива верига
от наследници. 

*  *  *
Пред всестранно развитата 
личност
предпочитам 
навитата жена..

*  *  *
Заспала Гана обещала
да ражда само
народни будители.

През тази есен се навършиха 10 
години, откакто излезе последни-
ят брой на едно уникално не само за 
града ни, а може би и за страната 
ни списание за поезия – „Поезия...”. 
За съжаление хубавият замисъл не 
можа да бъде продължен – и по чис-
то финансови причини, и заради не-
лепата смърт на издателя му Ни-
кола Йорданов. Нека да си спомним 

с един текст от втория му брой, 
незагубил (за съжаление) своята 
актуалност и днес. Понеже тек-
стът е сатиричен, поместваме го 
на страницата за хумор и сатира. 
И все пак, нека не се забравя, че фа-
ктите и породилите се размисли 
са от времето преди 10 години. На-
вярно и г-н Митко Новков, чиято 
статия във в-к „Култура”, превър-

нала се в обект на вниманието на  
„Поезия...”, вече е променил редица 
от възгледите си за Вазов. Защото 
иначе е жалко. Но не можем да гада-
ем. Ала е факт, че и днес, 10 години 
по-късно, още има литератори и 
интелектуалци, които споделят, 
за съжаление, изразеното от М. 
Новков тогава.

РЕТРО
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