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РАЗКАЗ
ТРИ ДНИ, КОИТО РАЗТЪРСИХА ЖИВОТА МИ
Албена ТОДОРОВА-РАДИОНОВА
Ръмеше кротко. Малко необичайно за Русе, където напоследък
настроението на времето климактерично прескача от гръмотевични бури
до пустинни жеги. Калените във вечни температурни аномалии русенци
паметливо отбелязваха, че подобно шантаво време за последно е имало
преди… три дни. Русенска шегичка.
Дъждът прибра праха и многолюдността. Останахме аз и Градът в
някаква особена интимност. Пъстрите сгради по централната улица
ококриха очи като матрони, спомнили си палавата младост. Дунавът,
вечният любовник, леко потръпваше от гъдела на дъждовните капки, но не
прекъсна пътя си към Големия свят. Минавайки под Моста на дружбата,
му хвърли пренебрежителен поглед – все пак истинският мост към света
винаги си е бил той, Дунавът, а не някакви си железа.
В такова време, в почивен ден, вместо домашен любимец извеждам
себе си на разходка и краката сами ме повеждат към извития мост на Кея.
Обичам тоя мост! И днес разходката ми започна оттук. Побъбрихме си с
Дунава и се качих, както обичайно, по другия мост, под музея на Баба
Тонка. Беше влажно и пусто по един душеспасителен начин. Винаги
спирам пред къщата на Калиопа – материализирана притча за Живота и
Любовта, за преходността и тленността. Каквото и да е направил Мидхат
паша за Историята, за Русе е останал в любовната история с Калиопа.
Греховна, но любов. И къщата, подарена на любовницата, къща – мост, по
който едни смъртни мъж и жена са преминали, за да останат безсмъртни в
мистична градска легенда.
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Пред информационното табло на Къщата на Калиопа стоеше мъж.
Изглеждаше като чужденец. Турист.
Когато съм извела на разходка не само тялото, но и ума си, го
оставям – като палаво дете – да се забавлява и да си измисля истории за
хора, които среща. Затова се загледах в мъжа. Стори ми се някак познат.
Разрових се в мислената ми картотека с физиономии и в един момент чак
лекичко ахнах: имаше поразително съвпадение с холивудския актьор Ралф
Файнс. Кестенява, не много гъста права коса, правилен прав, отчетливо
изразен нос, стройно слабо тяло. Еха-а-а! В Русе снимаха чужди
продукции, като нищо това можеше да е истинският Ралф Файнс, който
инкогнито разглежда града. За секунди съзнанието ми като на филмова
лента зареди картини, включващи мен, Ралф и всичко, което има в един
чиклит коктейл с все му нюанса сиво.
– Извинете, можете ли да ми помогнете да стигна центъра?
Почти подскочих, стресната от въпроса. Толкова се бях унесла в
сапунката в главата си, че напълно бях изключила за реалността. А тя ме
гледаше с наситено сини очи и се усмихваше с ослепително бяла усмивка.
Срещу цялата тая прелест обаче стоеше същество с прилепнала от дъжда
коса, с къса, почти момчешка подстрижка, в протрити дънки и семпло
пуловерче, и двете марка „Имам и хубави дрехи, ама не са тия”. Аз в
цялата си семплост. Доколкото бях изтървала момента да отмина
незабелязана, с някакво подобие на усмивка кимнах за „Да”. После вече
извадих и глас:
– И аз съм към центъра. Близо е. Русе не е чак толкова голям град…
Не знам защо казах това, последното. Може би зад него скрих
персоналното си ниско самочувствие. Реших да компенсирам с малко
любезност.
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– Това е Къщата на Калиопа. Уредничката вероятно Ви е разказала
любовната история?
– Къща на любовницата или на Любовта?
О, туристът не просто знаеше историята, ами и мислеше за нея
като… мен! Озадачена, посочих с ръка надясно. „Ралф Файнс”, все така
широко усмихнат, закрачи до мен. „Бре, не знаех, че „И аз съм към
центъра”! Да се вържеш на толкова плосък начин да те заговори! Можеше
просто да му посочиш улицата. И защо избра този заобиколен път?”
Вечният мърморко, вътрешният ми глас, беше надигнал глава. Явно вече
бях дошла на себе си и бях себе си. Чак сега си дадох сметка, че
чужденецът говореше на български! Един напевен, но правилен български,
с акцент, по който не можех да определя откъде е.
– Това е музеят на Баба Тонка. Бяхте ли вече тук?
Мъжът неопределено кимна, аз се смутих, че не се сещам кое беше
българското и кое европейското поклащане на глава за съгласие, май не
бях излязла от режим „Притеснена трета степен”, и за всеки случай
изнесох блиц лекция за националната героиня и че тя и хората като нея са
били нашият мост към свободата. Русе е град – мост към тая свобода.
Нещо такова. Посочих уличката зад паметника на Баба Тонка.
– Оттук! – И като да оправдая избора си на маршрут, допълних: Обичам тая уличка, напомня ми Монмартр…
„Ха, че ти кога си била там?!” Вътрешният ми глас явно ми се
подиграваше. Ядоса ме, защото беше прав. Пък и защо обяснявах на този
непознат какво обичам?
– Мило от Ваша страна… Как познахте?
Ококорих очи – какво съм познала?
– Че съм от Париж. И че обичам Монмартр.
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Пак се сконфузих. Бях почнала да продавам краставици на
краставичар. Отговорът ми изненада и самата мен:
– Ами… наричат Русе „малкия Париж”…
„Ралф Файнс” се засмя:
– Даже истинският Париж не може да се похвали, че е едновременно
и „малката Виена”…
Оппа! Беше прав! Виена, не Париж! Или? Сконфузих се още повече.
– Впрочем, казвам се Пиер.
„Че как, ако не Пиер, ще се казва един „французин”?! Ако ти каже и
че фамилията му е Карден и има модна къща, а ти си моделът, който е
търсил цял живот – бягай с писъци!” Вътрешният ми глас яростно ме
бодигардеше.
– На прадядо ми Петър – Пиер подаваше ръка. – Баба ми е българка.
Широката му открита усмивка обезоръжи мърморкото в мен.
Подадох ръка и си казах името.
Баба му го отгледала, а и после често я посещавал. Много я обичал.
Тя го учела на български и настоявала с нея да говори само на този език.
Искала да го доведе в Русе, била оттук, тук срещнала дядо му – голямата
си любов. Но така и не дошли. Сега починала и той изпълнява волята ѝ да
разпръсне праха ѝ в Дунава.
Когато някой сподели с теб нещо толкова лично, не може да ти
остане непознат.
На площада не се разделихме, а му станах гид. Разказах му за Русе
като мост на България към Европа, за уникалната архитектура, дело на
австрийски, италиански и немски архитекти, споменах единствените
имена, които помнех – Георг Ланг, Паул Бранк и Доходното здание,
Арнолдо Цоки и Паметника на свободата, махах с ръце, сочех сграда след
сграда и авторитетно редях „сецесион”, „неокласицизъм”, „барок”, докато
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не се усетих, че може да говоря на архитект – не, засмя се той, имал малка
книжарничка. „О, в Русе е открита първата печатница в България! Русе не
само е бил и е най-европейският град на България, той е мост между
минало и бъдеще!” – бях се разпалила и с жар заизброявах колко неща са
се случили за първи път в Русе. Изтъквах значимостта на родния си град
сякаш за да си придам лична значимост в очите на парижанина. Той като
че ли беше впечатлен най-вече от местния ми патриотизъм, а аз се правех,
че не виждам дяволитото пламъче в очите му.
После пихме кафе в онова заведение, чието име една възпитана
българска дама не би си позволила да изговори пред изтънчен французин,
все така приличащ на Ралф Файнс в пълната му прелест.
Кафето премина във вечеря и в нощна разходка по Кея. На извития
мост се целунахме. Мостът! Затова ли цял ден като мантра все повтарях
„мост”?!
На другия ден заедно отидохме Пиер да отдаде последна почит на
баба си. На Дунава, точно под къщата на Калиопа. Баба му била там на
стаж като екскурзовод, дядо му минал с туристическа група. Абсурдно
бързо случайната среща се превърнала в любов за цял живот. И ето го него
– внукът на тая любов. Беше тъжно и красиво да се върнеш по този начин в
Русе. Разплаках се за тая непозната жена, която почувствах близка. Пиер
ме погледна стреснат, но и у него чувствата взеха връх. Съпреживяхме
толкова съкровен момент, че когато вдигнахме очи, вече знаехме, че сме си
близки.
Някак логично беше да заведа Пиер да запалим свещичка за баба му.
Импулсивно го разведох и из останалите храмове в Русе – уникален мост
между различни вероизповедания, емблематичен знак за чисто човешка
толерантност. Като че ли казвах: „Такива сме ние, русенци – строим
мостове!”
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На третия ден Пиер пожела да му покажа „моя” Русе: улиците, по
които вървя всеки ден, любимите си места, магазинчетата, от които
пазарувам, и продавачите им, с които си бъбрим като добри познати („о,
това е съвсем френско!”), приятелите, с които седнахме на по чаша вино.
Всичките невидими мостчета, които свързват хората и превръщат един
град в… твой и в родина.
Пиер трябваше да отпътува, но запазихме билети за мен за след две
седмици. За Париж. При Пиер.
Три дни с Пиер. Ех, Джон Рид! На света може и да му трябват десет
дни, за да го разтърсят (както е в книгата ти). На моя живот му стигнаха
три дни, за да го преобърнат. Моят любим град съгради за мен още един
мост. Русе – град на мостове. На мостове и на Любовта.

12

РАЗКАЗ
ПИСМО
Албена ТОДОРОВА-РАДИОНОВА
Прости ми, че не изживяхме онова чувство между нас – тогава и
никога после. През всичките дълги години не е имало ден да не мисля за
теб. Знам, че и при теб е било така. Кой да знае, че ще продължи цял
живот! Това беше Любовта! Благодар
Вдовицата погледна към съпруга си, склопил очи малко преди
пощальонката да донесе това писмо. Старицата накъса листа, изписан с
едри, разкривени печатни букви. Огледа плика за подател, но имаше само
име и адрес на получателя, написани със същия почерк. Неканено, като
досадна муха, в ума ѝ се появи едно женско име, което мъжът ѝ
споменаваше напоследък и дори в последните си часове и което отдадоха
на прогресиращия Алцхаймер. Опечалената съпруга отпъди като досадна
муха това име и накъса плика на ситни парченца. Подпирайки се на
бастунчето си, отиде до кошчето, пусна хартиените късчета, гледа ги,
докато падаха, сякаш да се увери, че всяко е отишло в боклука, после с
куцукане се върна, седна на стола и се отдаде на бдението си със същата
прилежност, с която беше съпруга последните 50 години.
В другия край на града двама внуци изпровождаха баба си в
последния ѝ път. Изпитваха някаква особена утеха, че бяха изпратили
недовършеното писмо, намерено в ръцете на починалата.
Едно писмо, което пощата достави навреме, но беше написано късно.
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ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
ПРЕОБЪРНАТИЯТ МОДЕЛ НА ЖЕНСКАТА СВЕНЛИВОСТ И
МЪЖКАТА ВЯРНОСТ В ЕДНА ОБИЧАНА БЪЛГАРСКА НАРОДНА
ПЕСЕН1
Албена ТОДОРОВА-РАДИОНОВА
Всеки народ гради устойчива себепредстава чрез формиране и
грижливо пазене на различни митове. Подобно на митовете за произхода
на света, обясняващи архаичните представи за възникването, устройството
и

битуването

на

всичко

във

видимия

и

невидимия

свят,

народопсихологичните митове конструират в относително стройна система
онова, което един народ знае за себе си, онова, в което вярва, че е. Тези,
смятани за изконни, качества са в голяма степен отразени във фолклора,
особено ясно разчетими в словесния фолклор – приказки, особено в
битовите или в приказките за животни, в песните, пословиците и
поговорките, в някаква, не толкова директна форма, в преданията и
легендите, а в по-ново време във вицовете – модерен вариант на „народно
творчество”.
Като всеки мит, проблемът и на народопсихологическите митове е,
че са константни и консервативни: обичайно не подлежат на промяна разбираемо невъзможна във фолклорните източници, съществуващи „по
определение” в устна форма на разпространение, но в ХХ и в ХХІ век – в
писмена, и то по-скоро с научен характер и стойност форма на битуване.

Докладът е представен на ІV-та Национална научна конференция "Еротичното в историята",
проведена през 2013 година, и е включен в едноименния сборник на Етнографски музей на
открито „Етър”, том ІV (Издателство "Фабер" – В. Търново), излязъл през април 2017 година.
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І. Митове на народопсихологията
Според народната митология българинът е трудолюбив, родолюбив,
гостоприемен, юначен, жертвоготовен, но свенлив в чувствата си. (От
доста по-ново време е митологизирането на половата мощ на българския
мъж: мит, създаден от самия него в качеството му на „гларус” по родното
Черноморие по повод „завоюването” на голям брой жени от бившия
соцлагер, дошли точно с цел да бъдат „превзети”. Онзи, едновремешният,
фолклорният българин, зает да оцелява и да прави по 10-ина деца, не е
имал ни време, ни идея да митотвори по свой адрес, хеле пък по
отношение на „телесната си долница” – ако си послужим с израза на
Бахтин.) Разбира се, това са само най-разпространените митове, които
отдавна са развенчани от самите българи (напр. Иван Хаджийски, Симеон
Радев, Марко Семов), както и от всеки, имал малко по-дълъг контакт с
нашенци (като например учените Константин Иречек и Феликс Каниц).
Един от несъстоятелните митове за българската душевност е този, за
свенливостта на българката в любовното чувство и в реализацията му.
Това е по-скоро късна интерпретация на любовните ни фолклорни песни от
творци, обичащи българската народна песен и повлияни от нея, като
например Пенчо Славейков, сам с деликатна чувствителност и като поет, и
като човек. Донякъде с литературен адрес е и пресиленото акцентиране
върху съхраняването на девствеността на българската (селска) девойка до
първата брачна нощ, с образите на бялата риза и благата ракия. Разбира се,
това са основополагащи постулати в автентичната обредност на
българската фолклорна сватба и, безспорно, в мирогледа на патриархалния
български свят, но отдавна е „обществена тайна” и подмяната на първата
кръв с такава от кокошка например, както и случаи на връщане на
невястата на родителите й, защото не е била съвсем „честна” и девойка.
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Не една и не две български народни песни обаче разколебават
представата за прекомерната свенливост на българката. Такава е
популярната и обичана песен от Пиринския край „Назад, назад, моме
Калино”.
Впрочем, защо е толкова популярна и обичана тази народна песен,
дори и днес, в ХХІ век?
ІІ. Припознаването
Жените се припознават в мома Калина. Независимо от семейното си
положение, без значение дали някога са били, дали в момента са влюбени
и/или са обект на чувства, те се отъждествяват с момата Калина като
„материализиран” образ на Любовта като такава, на правото да назовеш, да
дефинираш и афишираш пред всички чувствата си, да се бориш за тях, за
мъжа, да си го вземеш – и мъжа, дори и чужд, и чувството, независимо от
цената, без да се съобразяваш с нищо и с никого, напук на правила и
условности. По такива причини представителките на нежния (не слабия!)
пол плачат над „Ромео и Жулиета”, препрочитат отново и отново
„Отнесени от вихъра”, „Здрач” или – о, да! – „Петдесет нюанса сиво”,
отделят вечер след вечер от живота си, за да гледат сапунки. Коя жена не
иска да изживее Любовта, особено невъзможната, трудната, забранената,
коя, ама честно, не мечтае за това?! Дори омъжените, които по „сценария”
на песента „Назад, назад, моме Калино” са в ролята на „убава жена и две –
три дребни дечиня”, дори те забравят, че всъщност мразят тъкмо такива
като момата Калина – разтурница на семейства, че се страхуват мъжете им
да не попаднат на такава, а се вживяват – кой знае защо, ха-ха! – именно в
ролята на тая страстна и силна мома.
Мъжете. И мъжете харесват тая песен. Защото и най-големият мачо,
и сивичкият мижитурка, дето едва се подава изпод чехъла на жена си, си
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представят, че са Великият ловец във Вечните мъжки ловни полета и е
супер да „отстрелваш” безброй женски екземпляри и да окачваш трофейно
по колана си разноцветни женски скалпове. Пък и кой мъж не иска да е ч а
к т о л к о в а желан; кой човек въобще не мечтае да е ч а к т о л к о в а
обичан?! Лесните победи са хубаво нещо, но по-хубаво нещо са трудните
победи. Не е строго пазена тайна, че дълбоко някъде в сърцето си всеки
ловец мечтае за оня Велик Лов, в който той е обект, а не субект,
преследван, а не преследвач – и после преобръща играта тъкмо защото е
Велик, Непобедим и Единствен Ловец. Вечер, до огъня (метафорично!),
когато всеки разказва ловните си подвизи пред останалите мъжкари и си ги
мерят - ловните подвизи и трофеите, колко би се котирала историята „Като
я видях, ми омекнаха краката, влюбих се като пълен глупак и се
оженихме”, и колко биха се впечатлили от разказа „тая Калина беше една
стръвница, ама аз като я…, и беше готова на всичко за мене…”. Не е
необходимо да броим гласове „за”, но реализмът изисква да оставим
финала със сватбата и „заживели щастливо” на приказките за малки
момиченца.
Някой тук говори ли за феминизъм, еманципация или мачизъм? За
бога, не! Става дума за друго: за женски и мъжки мечти и сънища, чуват се
въздишки и копнежи да си някой друг, някъде другаде, с някого другиго,
все такива напълно човешки нещица. Който не си го е помислял нито
веднъж, нека пръв „хвърли камък” по момата Калина и… по мен! Защото
казвам, че всъщност тази песен дава един до голяма степен преобърнат
модел на традиционните представи за мястото на мъжа и жената в
социума, за женската свенливост и мъжката вярност.
Традиционната представа е за девойка, която не смее дори да вдигне
поглед и не скършва „хатъра” на родителите си, които ѝ избират мъж.
Невестата е наясно, че с омъжването хубавото за нея свършва
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(„моминство, мамо, везирство”), семейният живот е като „върла зима в
чужда къща” – както е представена в учебникарската народна песен „У
Недини слънце грее”.
Дори да пренебрегнем неприкриваните закачки по тлаки и седенки,
хора и кладенчета, които по-скоро подкрепят идеята за една малко
палавичка българска девойка, все пак траен си остава другият, по-убраният
вариант на образа ѝ – физически и душевно красив, чист и нравствено
извисен. Както се казва: палавичка, палавичка, колко да е палавичка?
Игрив поглед, пощипване, нежен допир, страстни погледи и въздишки,
някоя бърза открадната целувка и… долу-горе дотам. Все пак говорим за
общоналожена представа!
ІІІ. Момата Калина и правилата на социума
Жената е свързана с уседналостта, нейното пространство е Домът.
Пътят (принципно) е територия на мъжа и мъжкото. Мъжът (пак
принципно) е този, който с лека ръка може да изостави всичко – дори и
защото не е „вързан” за него. Огнището (по определението в националния
фолклор, възприето и от Ботев) е „бащино” (дан към патриархата), но
огънят се поддържа от жената (вечният и естествен матриархат!).
За мъжа смяната на социалния статус от „женен” на „свободен” (по
онова „фолклорно време” разбираме най-вече „вдовец”, други причини
„официално”, а и на практика, е нямало) – не е свързана с негативна
промяна на мястото и на „имиджа” му в социума. Дето се вика, все си
остава „мъж”. Може да е вече „втора ръка”, по един или друг начин вече е
„белязан”, но дотам. Съвсем не така стоят нещата за девойката и жената. À
е мръднала малко от общоприетото като норма на поведение за съответния
социален статус, à е „сгазила лука” или даже малко да го е поотъпкала –
тежко и горко ѝ. От приличие, възпитание и голяма доза съпричастност
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можем да си спестим изговарянето в писмен вид на всички доста
„подправени” имена, с които са наричали девойка, дето е „по-отворена”,
дето не е баш девойка в смисъл на „девица”, или булка, отдаваща ласки и
на друг, освен на „законния”. За вдовиците пък, ами и там границите на
социалноприемливото са били предварително зададени и доста тесни: ако
след спазване на „законоустановения” от неписания хорски морал и
отчасти от църковния канон срок тя не се „прибере” при някой „от нейната
черга”, т.е. вдовец или прекалено престарял ерген (все хора в някаква
степен маргинали на общността), то край с нея (щото човек за едното
красно име живее, за едната чест!); минава си такава вдовица, особено ако
е по-млада, в графата „веселата вдовица”, нищо че никой по онова време
не ще и да е предполагал за оперетата на Лехар. Общоприето е, че такива
жени – къщите, сърцата и пространството под полите им – стават като
Рачо-Петковия хан: отворени и гостоприемни за кой от де свърне.
Селските мъже (по-скоро тайно) точат лиги по тях и кой сколаса, се
облажва, а всички „достопочтени съпруги” откровено ги нанавиждат,
цветисто ги кълнат и напоително ги анатемостват – най-вече защото са
заплаха за мъжете им, но и (това по-скоро тайно) защото вече не са до
такава степен обвързани със съблюдаването на строгите обществени
порядки, не са зависими до степен на социална смърт от така наречения
„данък обществено мнение”. Парадоксално, но вдовиците могат да имат
свобода, каквато патриархалната българка не е можела да си позволи нито
като мома, нито като омъжена, без да накърни доброто си име. Ала
вдовиците, може да се каже, вече са „прегорели”, и бяло са носили, и
черно, в „периферията” на социума могат да се държат… „периферно”.
Но Калина, дето още е мома?! Това, нейното, даже не е „леко
разминаване” с правилата на нейния социум, дори не е като да го „ритне по
кокалчетата”, то си е като направо да му показва среден пръст на същия
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тоя

многоуважаем

социум…

Арогантно,

нагло,

недопустимо

и

неприемливо! Че тя, тази мома, си е направо за кладата (на общественото
мнение) отвсякъде!
Ситуацията не става по-приемлива от факта, че девойката Калина не
се предлага на женения чужд мъж току-така, не е стар вариант на
съвременния „секс за една нощ”, тя е хард: „Вечно твоя ке бидам”.
„Вечно”, демек иска „всичко” – даже няма опцията „или нищо” от
класическото „всичко или нищо”, така ги разбира нещата Калина. Което
пък – какъв ироничен парадокс! – в някаква степен е в духа на
„моралното”: по презумпция бракът трябва да е „докато смъртта ни
раздели”. Желанието – погрешно и греховно, пътищата за постигането му
– греховни и престъпни, а крайната цел – някак морална. Тъй де, даже и
децата му осиротели ще гледа жената… Калина „чете” правилата на
социума, както дяволът чете Евангелието.
И да, и не.
ІV. Идеалът на статуквото
Българският фолклорно – възрожденски модел е ориентиран изцяло
към общността, парадигмата е ясно и строго подредена: родина, народ,
род, семейство. Индивидът като такъв нито съществува, нито е ценност,
нито е интересен, нито някой се интересува от него. Обичайно дори самият
индивид е с крайно потискана себепредстава и заличен Аз. Или ако се
проявява, както е демонстрирано явно и категорично чак в Ботевата
поезия, то е в един силно драматичен диалог с предрешен край:
бунтовникът в амплоато си на лирически герой само обяснява защо избира
Отечеството и Борбата за народна свобода пред тихата идилия с либето и
неридаеща по първо чедо майка. Юнакът единствено дефинира мотивите
за Избора, не самия Избор, по отношение на който колебания няма, това е
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единственият правилен избор. Кредото на фолклорно – възрожденския
българин е блестящо изведено като житейско верую в писмото на Христо
Ботев до жена му: „Мила ми Венето,… знай, че после Отечеството си съм
обичал най-много тебе…” Велико, брилянтно и… тотално несъвместимо
със завършения егоизъм и егоцентризъм на момата Калина!
Въобще не става дума за героизъм, подвиг или подобни
екстраординарности. Калина не се вписва дори в най-обикновените
порядки на социума си с това, че поставя личността (си) и личното над
общото, обществото и общността с техните норми, догми и идеали; с това,
че нарушава драстично тия порядки с изявяваното чувство към чужд мъж,
с борбената готовност да извоюва желаното на всяка цена; че въобще дава
глас на Любовта. Но в крайна сметка, като се замислим малко повече,
Калина се стреми именно към идеала на статуквото: брак „докато смъртта
ни раздели” („вечно”), вярност към един – единствен мъж („вечно твоя”),
майчинство („дечиня ке гледам”). Та нали това е фолклорният идеал за
жена: вярна съпруга и всеотдайна майка?!
Погледнато точно и единствено от този ъгъл, бунтът на индивида
мома Калина изглежда малко като „буря в чаша вода”. Социумът и
статуквото са удържали победа в битка, която дори не са водили…
Но колкото и да е приятно и лесно да „четем” песента и образа на
момата Калина от един – единствен ъгъл, нека не се увличаме. Ясно е, че
момата Калина не се вписва твърде в общоприетата представа за българска
патриархална мома. В същата тая представа влиза и образът на българския
мъж като съпруг. Добър или недотам, деспотичен или „под чехъл”, в
характеристиките му не влиза изневярата и разтуряне на семейното огнище
по тая причина. Така ли стоят нещата в действителност?
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V. Трейлър на трилър
Каква е девойката Калина? Като мечка стръвница в кокошарник. Ако
се снимаше филм, българският трилър щеше да се казва „Назад, назад,
моме Калино”. Сюжет – по холивудски. Агресивна млада жена си е
харесала и преследва семеен мъж. Не се спира пред нищо, за да постигне
целта си. В плановете ѝ влиза дори физическото унищожаване на
съпругата. Мъжът хем се ласкае от женското внимание, хем не е против
„единия път”, ама за постоянно си има вече съпруга, а и малко го плаши
агресивната настървеност на обожателката му, граничеща с диагноза, да не
говорим, че подобна „женска” си е беля отвсякъде. Изглежда ви познато,
нали, като нещо гледано? В главната роля ранната Шарън Стоун или
късната Деми Мур. Мъжката роля се изпълнява, естествено, от Майкъл
Дъглас, Ричард Гиър или универсалния Кевин Спейси. Но да оставим това
на кинаджиите.
Като други народни песни (напр. „Даваш ли, даваш, балканджи
Йово”, макар тя да е наложил се художествено обработен от Пенчо
Славейков вариант на автентични фолклорни песни), и тази започва без
предисловие, сякаш продължава започнат отпреди разговор. Един
конкретен разговор, но и разговор изначален, вечния разговор между мъж
и жена, с архетипната ситуация Той, Тя и Нещото помежду им.
Момата Калина е доста напориста. Песента започва с двустишие,
повтарящо се като заклинателен рефрен в началото на всяка нечетна
строфа:
Назад, назад моме Калино
Не мой да одиш подир мен…
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Повтореното наречие „назад”, съчетано с отрицателната диалектна
глаголна форма „не мой” на пръв поглед налагат категорично в своята
сакралност троично „не”. И с това „сюжетно” песента би могла и да
свърши. Той не ще и разговорът е приключил. Ура за морала!
Може, разбира се, да говорим за ранен феминизъм. Може да виним
за всичко девойката: та нали мъжът толкова категорично се дърпа! Дали
наистина е така? Дърпа ли се наистина? Да видим.
VІ. Парадигма наопаки
Какви причини изтъква семейният мъж, за да възпре момата? Найлогичното е да каже нещо от рода на (разбира се, в стилистиката на
говорене от онова време): „Семеен съм, благодаря за вниманието, не
проявявам интерес.” Точка. Или удивителен. Обектът на Калинините
чувства тръгва доста отдалеч, по разни заобиколни пътечки за отказване.
Даже неговото „Не” изглежда малко като „Не”-то на флиртуваща кокетка,
което е равнозначно на: „Да! И аз го искам, ама поухажвай ме малко, да не
се чувствам прекалено лесна и евтина…” Тук жененият мъж доста време
пропуска да си спомни и да спомене жена си, която на всичкото отгоре е и
„убава”, и майка на децата му - следователно, той няма никакви основания
да е недоволен от нея и да си търси по-достойна (какъвто сюжет се
разиграва в песните, интерпретиращи соларния мит, и по-конкретно
слънчовата женитба, като например песента „Славки си рожба не трае”,
където мислената за недостойна уж „няма немица” Грозданка трябва да
бъде подменена с „пълноценната” Деница.)
Дори да забравим за жената, същият този мъж определено
пропуска да си спомни и да спомене и децата – традиционна ценност дори
и за мъжа, дори и да е само от гледната точка на „семето” му и на
продължаването на рода. Тъкмо жената и децата би трябвало да са
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основната и достатъчна единствена причина за собствения му отказ и за
това, да откажат девойката Калина. Е, да, ама не!
Парадигмата на „препятствията” започва от „гора висока”, минава
през „река длибока” и „трева висока”, за да завърши с „убава жена и две –
три дребни дечиня”. Дори и ученик би разпознал в подобно изброяване
градация. Но каква – това вече е питане затруднително. Ако гледаме само
природните обекти - гора, река, трева - независимо дали „гора висока” ще
разбираме като „група дървета” или в по-старото, запазено в някои
български диалекти и в руския език значение на „планина”; независимо и
от устойчивите постоянни епитети, указващи, че гората не е някаква си
горичка, а е „висока” (всъщност, тъкмо постоянният епитет „висока”, като
по-съвместим с „планина”, навежда на разбирането, че все пак става дума
именно за това, което днес общоприето разбираме като „планина”, а не
като „гора”); тревата – и тя не е каква да е, а е „висока”, а реката си е
„длибока” - градацията е от ясно по-ясно низходяща: всяко следващо
„препятствие” е по-малко и по-лесно за преодоляване. Оттук нататък има
две несъответствия, които будят интерес. Първо, нарушен е традиционният
фолклорен модел на троичността (трима братя, три дъщери, три желания,
триглава ламя, три изпитания и т.н.). Тук „пречките” всъщност са четири,
като четвъртата е „убава жена и две – три дребни дечиня”. Нарушеният
традиционен фолклорен модел на троичността е знак за нарушение и на
порядъка в Космоса на фолклорното мислене, това е елемент от Хаоса в
битието и като така стремежът ще е възстановяване на порядъка. Второ,
доста странно изглежда низходяща градация, чийто четвърти елемент са
същата тая красива жена с дечицата невръстни. По пътя на логиката на
низходящата градация най-слабо, почти незначително, (трябва да) е
последното препятствие. Иначе казано, „преданият” съпруг се сеща за
жената и децата на последно място, даже след „трева висока”. Безсмислено
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е да бъдат обект на коментар „обичливото” му мъжко сърце и ценностната
му система.
Необходимо е и още едно уточнение. Като много песни, и тая не
битува като най-широко разпространен вариант на изпълнение с пълния си
текст. Макар да е една от най-изпълняваните и най-слушаните песни, тя е
единствено във варианта, при който двете строфи с „трева висока” и „люта
змия” липсват (сравни Приложение 1 и Приложение 2). Тези две строфи са
непознати на широката аудитория, независимо дали става дума за
изпълнение от фолклорен състав или фолкизпълнител:
Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе има трева висока,
не ке можеш да я преминеш.
Ке се престорам на люта змия
и пак при тебе ке дойдам.
Трева ке преминам,
пак при тебе ке дойдам,
вечно твоя ке бидам.
Още по-малко познати са други „предварианти” на песента (виж
Приложение 4), затова те сега няма да бъдат обект на изследване и анализ,
а са показани единствено с цел „биографията” на песента и на проблема да
бъде пълна, а образът на момата Калина да се осъзнае като художествено
обобщение - събирателен образ на такъв тип девойки, а не „единичен
случай”. Впрочем, уместно е да обърнем внимание на уточняващото
определение „моме” в обръщението „моме Калино”. Освен обичаен похват
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в народнопесенното градене на художествена образност с устойчиви
конструкции от типа на постоянните епитети, при които например гората
винаги е „гора зелена” дори и когато става дума за зимата, в „моме
Калино” трябва да се разбира и определен статус в социума, доколкото
няма традиция омъжените жени да са наричани „моме”. Следователно,
„мома” е единствено в значение на „неомъжена особа от женски пол” и,
респективно, такава, непознала в сексуален смисъл мъж. Тъкмо поради
причина на крехката ѝ неопитност толкова впечатлява настървеността, с
която преследва обекта на желанията и чувствата си.
Обратно пропорционално, макар и не по класическия начин, се
движи градацията на превращенията на момата Калина: „сокол пиле” –
„риба мрена” – „люта змия” – „църна чума”. Ако подходим „зоологично”,
линията „човек - птица – риба – влечуго – бактерия” е низходяща. Ако
потърсим обаче символиката, което е по-уместно, когато „разчитаме”
народна песен, нещата се променят.
VІІ. Фолклорната „азбука”
Разбира се, когато „четем” фолклорен текст, трябва да ползваме
„фолклорната „азбука”. Според нея и гората, и реката са чужди, гранични,
враждебни и по тая причина страшни пространства. Гората (от дървета) е
територия на неподреденото, дивото, Хаоса, други сили властват в нея и за
да я преброди и преодолее човек, трябва да влезе в противоборство с тях и
да ги победи. Неподредено пространство е и тревата и също трябва да бъде
усвоено от културния герой. Реката е преход между световете, между този
и Онзи свят. „С мрака и дълбоките си корени гората символизира в
модерния анализ безсъзнателното. Според Юнг горските ужаси, както и
паниката, са породени от страха пред разкриването на безсъзнателното.”
(„Речник на символите”, Ж. Шевалие, А. Геербрант, т.1, стр. 216-217). В
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духа на това, че всеки анализ разкрива точно това, което има предвид
анализиращият, можем да видим в първото за преодоляване препятствие
преодоляване на „съзнателното”, на наложените от патриархалния свят
норми, в които не е прието човек да се съобразява с чувствата си и да
живее според тях, още по-малко да ги показва, волеизявява, защитава,
преследва като цел – особено ако е от женски пол. Момата Калина
разкрива най-потайните кътчета от душата и сърцето си и с оголена
същност застава пред всички и пред обекта на своите чувства,
противопоставяйки се открито на цялата система от морални правила и
догми и дори на своята женска природа (чрез плашещата истина на какво
всъщност е способна една влюбена жена).
От друга страна, ако „гора” е със значение „планина”, тя пак е
гранично и медиаторно пространство – свързва Долния с Горния свят. Но и
като „място с много дървета”, и като „планина”, „гора висока” все може да
бъде мислена като вариант на Световното дърво. И двете – гората и
планината – в българския фолклор са територия на юнашкото.
Преодоляването им не е по силите на всеки, а и са добър начин да докажеш
мъжеството си – или любовта си (какъвто вариант показва например
разказът на Елин Пелин „Самодивските скали” чрез преразказаната в него
народна легенда). Да преодолееш гора или планина, за да докажеш
любовта си – да, това е точно като за Калина!
Тревата според Мирча Илиаде е със символика, близка до тази на
Дървото на живота. „Символ на всичко онова, което лекува, съживява,
тревите дават здраве, мъжественост и плодовитост. /…/ Въобще, тревите
често са повод за теофании на оплождащите божества.”(„Речник на
символите”, Ж. Шевалие, А. Геербрант., т. 2, стр.478 – 479). Тревата е
неизтребимият виталитет, избуяването на живота и на желанията, в които
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обаче човек може и да се оплете тъкмо защото са много и са избуяли. Абе
– нещо като мераците на момата Калина!
Свързаната с тревата змия е символ, натоварен с богат набор
значения. В древността е свързвана със земното начало, с подземния свят,
където са мъртвите, но и откъдето обаче се ражда и новият живот, тя е
виждана като символ на плодородието. Негативните значения – зло,
болест, смърт – са по-късни, а в християнството тя се превръща в
проявление на дявола, изкушение и съблазън, вкарващи човека в грях.
Изкушение, плодородие, грях, включително болест (чума!) и смърт („жена
ке уморам”) – все неща, които определено можем да свържем с момата
Калина!
Реката символизира „универсалната възможност”, плодородието и
живота; реката, която разделя двата свята и отвежда душите в Долния;
реката, в която се кръщава. Рибата, наред с другите си символни значения,
е и свързана с раждането и цикличното обновление, „символ на живот и
плодородие поради необикновената лекота, с която се размножава, и
безбройните си яйца.” („Речник на символите”, Ж. Шевалие, А. Геербрант,
т. 2, стр. 297). За астрологията и психологията тя символизира психиката,
непознатия вътрешен свят на човека („Речник на символите”, Ж. Шевалие,
А. Геербрант, т. 2, стр. 299). Дълбока „вода” е Калина, в нея можеш да се
„родиш” за нов живот, може да те „кръсти” в своята „вяра”, но можеш и да
се удавиш.
И тъй, да не задълбаваме повече, можем да сведем донякъде
противоречащите

си

значения

на

символите

до

общоприетата

амбивалентност: „мъжко – небесно – светло – живот” и „женско – земно –
мрак – смърт”.
Принципно мъжката позиция е силната, слънцето, дясното, високото,
юнашкото, битката, активната страна. Женското е слабото, пасивното,
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луната, подредеността и защитеното пространство на дома. С което си
идваме на думата за преобърнатия модел на женското и мъжкото в песента
„Назад, назад, моме Калино”.
Соколът, на какъвто първо ще се престори момата Калина („Ке се
престорам на сокол пиле”), е ипостас на мъжкото. Слънчев символ на
победата, при славяните – на мъжкото, на юнака, в славянската митология
на върха на Световното дърво стои сокол; в руския фолклор соколът е
младоженецът, Слънчевият Сокол е тотемен символ на Велика Рус. В
египетската митология бог Хор е изобразяван с глава на сокол;
символизира прехода на съзнанието от едно ниво на друго, има връзка с
Отвъдното. Хор може да бъде смятан за египетския вариант на Св. Георги
Победоносец.
Откъдето и да го погледнеш, соколът е „мъж”. В песента „Назад,
назад, моме Калино” девойката няма да преодолее първото препятствие
като жена, чийто много по-обичаен ипостас е гълъбицата или каквото и да
е друго „горско пиле”, както е в един от вариантите на песента, почти
непознат (виж Приложение 3), а в ролята на мъжка птица. След
своеобразна травестия („ке се престорам”), тя ще бъде сокол, но и „пиле”
(„…на сокол пиле”). „Пилето” е двойник на жена, на девойка.
Следователно, Калина е и девойка, но и юнак. Тъкмо в това си качество тя
ще прелети гората и ще получи желаната награда – мъжа. (Само да си
припомним, че обичайно е обратното: мъжът е юнакът, който извършва
подвизи и накрая получава като награда жената и любовта ѝ!)
Подобно на героя от вълшебните приказки, Калина трябва да
премине през ред изпитания (обичайно три, тук – нетипично четири).
Героят в тая песен определено е жената. Тя е иззела изцяло мъжките
функции и роля, а мъжът е напълно пасивен, оставя се да бъде ухажван,
преследван, превземан и превзет. Той по-скоро е в позицията на наградата.
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Репликите му в песента се свеждат единствено до изброяване на
препятствията пред момата, а накрая остава и без „глас”, без присъствие;
препятствията са се изчерпали, вече преодолени, последната дума е на
Калина и тя е окончателна: „вечно твоя ке бидам.”
Второто, третото и четвъртото препятствие Калина ще преодолее
като женската си същност: „риба мрена” , „люта змия” и „църна чума”.
Всяко от тия проявления е от порядъка на граничните, всяко обитава и
двата свята. Топографски пречките пред желанието на Калина (гора –
планина или високи дървета, река и трева – земя) пресичат вертикала и
хоризонтала. Пресичането на вертикала и хоризонтала образува кръст –
там идва четвъртото преобразяване на момата – като чума, съответно
смърт.
VІІІ. Песента като… балада
В народната вяра чумата е „създадена от Господ и подвластна нему.
Той ѝ дава тефтер, в който са написани имената на всички, които ще
пострадат от нея. /…/ Често се идентифицира с дявола и пресъздава образа
на смъртта. Способна е да се превръща във всякакви животни – кокошка,
коза, мишка, вълк, змия.” („Българска митология. Енциклопедичен
речник”, А. Стойнев, стр. 388) Ако се вторачим прекалено именно в образа
на чумата, песента „Назад, назад, моме Калино” ще ни се представи като
песен за смъртта. От самото начало чумата, преобразена в образа на
девойката Калина, подготвя мъжа за онова, което предстои: смърт (от
болестта чума). Той се опитва да я заблуди (традиционен мотив при
сюжети за измамване на Смъртта), като ѝ „подхвърля” препятствия, които
трябва да я спрат, но така и не успява. Пак по линия на баладичен прочит,
всъщност Смъртта чума поразява не само съпругата, чумата прибира
всички: от самото начало тя е пожелала мъжа, многократно му го повтаря
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и потретя и в края го е постигнала и е вечно негова (а той – неин); ще
умори и жена му („жена ке уморам”), а децата им ще останат с нея и за нея
(„дечиня ке гледам”), т.е. смърт ще покоси и тях. Между другото, чумата е
представяна като носеща със себе си дете, наречено чумниче. („Българска
митология. Енциклопедичен речник”, А. Стойнев, стр. 388)
Всъщност, подобен прочит на тази толкова обичана песен е наймалкото смущаващ. Макар да не е необичайна връзката на любовта със
смъртта и взаимозаменяемостта им в символен план. Такова тълкувание
вероятно би обяснило и нарушената троичност и нарушения порядък –
еклектиката в нормалния ритъм на живота, нарушен от смесването на
световете, от присъствието на смъртта чума в света и в битието на
обикновените живи, от диалога ѝ с мъжа и от цялата тая „подготовка”,
преди да прибере всички.
ІХ. Преобърнатият модел
Ако все пак се ограничим до осмислянето на песента „Назад, назад,
моме Калино” като песен за любов, страст, за един мъж и една жена, поточно, за един мъж и две жени, тогава трябва да обобщим, че тази
пиринска

песен

представя

модел,

който

преобръща

традиционно

наложилите се представи за мъжкото и женското в българския фолклор.
Песента гради модел, в който мъжкото се изземва от жената и тя е дейната,
героят, юнакът, победителят. Мъжът е в пасивна роля, по-скоро заемащ
обичайно отредени за жената позиции. Под въпрос стои вече не само
мъжествеността му, но и съпружеската му вярност, както и верността към
осигуреното към момента продължение на рода, доколкото в ценностната
система на мъжа на последно място стоят жена му и децата.
Преобърната е и представата за плахата и свенлива българска
фолклорна девойка, която много преди дори светът да помисли за
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феминизъм, сексуална революция и за правата на жените, сама не само е
отстоявала своите желания, но и ги е постигала с цената на всичко.
Песента „Назад, назад, моме Калино” развенчава мита за мачото у
българския мъж, за него като любящ и предан съпруг, отстояващ на всяка
цена неприкосновеността на дома и семейното ложе, но пък е ранен опит
за психоанализа на причините за еректилната дисфункция у съвременните
мъже. Последното – разбира се, с усмивка.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Назад, назад, моме Калино
Назад, назад моме Калино,
не мой да одиш подир мен,
че у назе има гора висока,
не ке можеш да я преминеш;
че у назе има гора висока,
не ке можеш да я преминеш
Ке се престоря на сокол-пиле
и пак при тебе ке дойда.
Гора ке прелитна, пак при тебе ке дойда,
вечно твоя ке бидам;
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гора ке прелитна, пак при тебе ке дойда,
вечно твоя ке бидам.
Назад, назад, моме Калино,
не мой да одиш подир мен,
че у назе има река длибока,
не ке можеш да я препливаш;
че у назе има река длибока,
не ке можеш да я препливаш.
Ке се престоря на риба мрена
И пак при тебе ке дойда.
Река ке препливам, пак при тебе ке дойда,
вечно твоя ке бидам;
река ке препливам, пак при тебе ке дойда,
вечно твоя ке бидам.
Назад, назад, моме Калино,
не мой да одиш подир мен,
че у назе има хубава жена
и две, три дребни дечиня;
че у назе има хубава жена
и две, три дребни дечиня.
Ке се престорам на църна чума
и пак при тебе ке дойдам.
Жена ке уморам, дечиня ке гледам,
вечно твоя ке бидам;
34

жена ке уморам, дечиня ке гледам,
вечно твоя ке бидам.
В изпълнение на: Мъжка фолклорна група "Перун"
Приложение 2
Назад, назад, моме Калино
Назад, назад, Калино моме,
немой да одиш подир мен,
че у назе има гора висока,
не ке можеш да я преминеш.
Ке се престорам на сокол пиле
и пак при тебе ке дойдам.
Гора ке прелитам, пак при тебе ке дойдам,
вечно твоя ке бидам.
Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе има река длибока,
не ке можеш да я препливаш.
Ке се престорам на риба мрена
и пак при тебе ке дойдам.
Река ке препливам, пак при теб ке дойдам,
вечно твоя ке бидам.
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Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе има трева висока,
не ке можеш да я преминеш.
Ке се престорам на люта змия
и пак при тебе ке дойдам.
Трева ке преминам, пак при тебе ке дойдам,
вечно твоя ке бидам.
Назад, назад, моме Калино,
немой да одиш подир мен,
че у назе имам убава жена
и две-три дребни дечиня.
Ке се престорам на църна чума
и пак при тебе ке дойдам.
Жена ке уморам, дечиня ке гледам,
вечно твоя ке бидам.
Приложение 3
Назад, назад, моме Калино
Назад, назад, моме Калино,
не оди подир мене,
че у нази има гора голема,
не ке можеш да я преминеш.
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Ке се престорам на горско пиле,
гора ке префръкна и при теб ке дойда,
вечно твоя ке бида.
Назад, назад, моме Калино,
не оди подир мене,
че у нази има трева висока,
не ке можеш да я преминеш.
Ке се престорам на люта змия,
трева ке премина и при теб ке дойда,
вечно твоя ке бида.
Назад, назад, моме Калино,
не оди подир мене,
че у нази има вода длибока,
не ке можеш да я препливаш.
Ке се престорам на риба мрена,
вода ке препливам и при теб ке дойда,
вечно твоя ке бида.
Назад, назад, моме Калино,
не оди подир мене,
че у нази имам юбава жена
со две дребни дечиня.
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Ке се престорам на църна чума,
жена ке умарам, дечиня ке гледам,
вечно твоя ке бида.

http://pesnopoika.blogspot.com/
Приложение 4
Вариант на песента от 60-те години на миналия век:
ОДИЛ Е ВОJНИК У МОМА НА ГОСТИ
Одил е воjник у мома на гости,
Одил е в мома на гости.
Седел е два дни, седел е три дни,
седел е недела.
Дошло е време он да си оди
и мома по него,
време е дошло он да си оди
и мома по него.
„Назад, назад, либе Марие,
не оди ти по мен,
пред нази има гора висока,
не можеш да минеш.”
„Ќе се престорам на галабица,
гора ќе прелетам
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и пак со тебе, либе ке доjдам,
и твоjа ќе бидам.”
„Назад, назад, либе Марие,
не оди ти по мен,
пред нази има река длабока,
не можеш да минеш.”
„Ќе се престорам на мрена риба,
река ќе препливам
и пак со тебе, либе ке доjдам,
и твоjа ќе бидам.”
„Назад, назад, либе Марие,
не оди ти по мен,
оти си имам jас друга жена,
с неjа ќе векувам.”
„Ќе се престорам на црна чума
и ќе jа уморам,
и пак со тебе, либе ке доjдам,
и твоjа ќе бидам.”
Родопски вариант
ВЪРНИ СЕ, ВЪРНИ, ЛИБЕ МАРИЙКЕ
„Върни се, върни, либе Марийке, бе,
не идвай ти след мен,
39

че пред нас има гора висока, бе,
не мож да я преминеш ти.”
„Ще се престоря на гълъбица, бе,
и ще я премина
и пак след тебе, либе, ще дойда, бе,
че аз съм веч твоя.”
„Върни се, върни, либе Марийке, бе,
не идвай ти след мен,
че пред нас има река дълбока, бе,
не мож да я преминеш ти.”
„Ще се престоря на мрена риба, бе,
и ще я премина
и пак след тебе, либе, ще дойда, бе,
че аз съм веч твоя.”
„Върни се, върни, либе Марийке, бе,
не идвай ти след мен,
че аз си имам друга невеста, бе,
по-хубава е тя от теб.”
„Ще се престоря на черна чума, бе,
и ще я уморя
и пак със тебе, либе, ще дойда, бе,
че аз съм веч твоя.”
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http://kalabak.blog.bg/ автор: kalabak

Бел. авт. Съзнателно съм избрала варианти на песента, които всеки
може да намери в Интернет, доколкото тъкмо това е достъпно за масовия
слушател и читател, а не научните трудове и академичните сборници,
обект на интерес от тесни и строго специфични изследователи и
проучвания.
Западен е и правописът на оригинала от блога.
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ПЪТЕПИС
ДА ПРОБЯГАШ ПЪРВИЯ СИ МАРАТОН НА ... 52 ГОДИНИ

Борислав ДИЛОВ

Мечтата да пробягам маратон е отколешна, толкова стара, че не мога
да кажа кога точно се е зародила в главата ми. Най-близо до нейното
изпълнение бях преди около 10 години. През 2007 година имах 3000
километра бягане, многократно съм пробягвал по 20 – 30 километра. През
есента на 2010 година скъсах менискус на коляното на десния крак.
Претърпях артроскопска операция и спрях заниманията с бягане до 2015
година. През тези години усещах как бавно и неотклонно губя своята
физическа форма. Безпорно доказателство за това бе участието ми в
планинското бягане от НДК до Черни връх през 2015 година. Едва успях
да завърша за 3 часа, докато постижението ми от 2010 година бе 2 часа 38
минути. За пет години постижението ми бе „пораснало” с повече от 20
минути. А какво ще стане по-нататък? Реших отново да бягам. Началото бе
трудно – бях бавен, тромав. През октомври 2015 година взех участие в
бяганията на Темпо рън. Първите 5 километра пробягах за 26 минути 2
секунди, километърът ми бе 5 минути 12 секунди. След второто бягане на
Темпо рън ме заболя коляното. Бях принуден пак да спра тичането.
Болката продължаваше със седмици. По идея на моя колежка реших да
опитам упражнения за укрепване на коленете. От интернет избрах 7-8
упражнения и започнах да ги правя. Болките отшумяха почти веднага.
Можех отново да бягам. Ограничавах се с бягания по 5-6 километра два
пъти седмично.
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През 2016 година продължих с участията си на Темпо рън. В
началото на май пробягах 10 километра за 53 минути. Сега пък започнах да
усещам проблеми с петата на десния си крак. След месеци се оказа шип.
Продължих да бягам, въпреки дребните неразположения. Лятото на 2016
година премина под знака на планинските бягания до върховете Ботев,
Вихрен, Мусала, Руен. Бягах и на състезанието от Гюргево до Русе. През
октомври 2016 година не пропуснах нито едно бягане на Темпо рън. Бях
обявен за победител на 5 километра за месеца. По-важното бе, че вече
бягах 5 километра под 25 минути. Най-доброто ми постижение бе 23
минути 30 секунди. А най-ценното от участията ми на Темпо рън бе, че се
запознах с други момчета, които бягаха сериозно. Слушах с интерес
техните разкази

за Лудогорския маратон, планинското бягане в

Сливенския балкан, участието им на маратона в Букурещ. На последното
бягане за месец октомври дочух, че част от тях се готвят за бягане около 25
– 30 километра в околностите на Русе. Прозвуча ми интересно, пристъпих
плахо и ги попитах дали може и аз да участвам. Бях приет радушно. На
следващия ден завъртяхме бягане от парка през Дунав мост, Монтюпе,
Дунарит, Касева чешма до квартал Здравец. Бяхме петима – Пешо, Стефан,
Вихрен, Камен и аз. Стана чудесен крос. Прибрах се доста уморен след 25
километра тичане. Нужни ми бяха 2-3 часа, за да се възстановя след това
бягане. Въобще не подозирах какво ще последва! През ноември с новите
си приятели участвах в бяганията край Търговище и от Камчия до Галата.
Месец по-късно имах часовник Том Том, с който можех вече съвсем точно
да отчитам своите бягания. Истинското изригване започна през 2017
година. Независимо от снега през януари завъртях неочакваните и безумни
500 километра бягане. Вярно, имах много свободно време заради грипната
ваканция. Навън бе -5, понякога -10 градуса, но аз излизах и въртях по 20 –
25 километра по добре почистените алеи на парка. Често не бях сам в тези
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бягания и ги споделях с Пешо, Стефан, Камен. Пешо публикува календара
за бяганията през новата година, започнахме да кроим планове къде да
бягаме. Мечтата да пробягам маратон след многогодишно забвение избуя с
пълна сила. Давах си сметка, че това е много сериозно занимание. За да
бъде постигнато обикновено се препоръчва подготовка, която продължава
години. Аз не исках да чакам. Още в края на 2016 година се записах за
участие в маратон Плевен. По мнение на Пешо и Стефан, най-добър е
маратонът в Пловдив. Решихме това да ни бъде първия маратон за
годината. Продължих да се готвя отговорно за този първи маратон. През
февруари имаше кратко затишие – пробягах само 260 километра, за дойде
поредното изригване през март – 510 километра. През този месец направих
първия си пробен маратон в парка – 4 часа 20 минути. Убедих се, че тази
дистанция е по силите ми. Заредиха се бягания до Телевизионната кула,
към хижите Здравец и Минзухар. Сезона го открихме с полумаратон в
Стара Загора, седмица по-късно бе Търново ултра. Там пробягах 43,5
километра с общо изкачване 1430 метра за 5 часа. Разработих нов за мене
маршрут за бягане през телевизионната кула, магазин Джъмбо, Басарбово,
Средна кула, Русе с дължина 35 километра. С Велизар направих друг
маршрут през телевизионната кула, магазин Джъмбо, пътя към Образцов
Чифлик, Касева чешма. През април преди маратона също навъртях над 400
километра бягане. През последните дни на месеца се наложи да намаля
обема на бягането, за да мога да се представя по-добре на маратона. Дълго
чаканият момент настъпи бързо. В събота сутрин на 29 април отпътувахме
с колата на Стефан към Пловдив. Настроението бе на ниво, а и гледките
край пътя ни напомняха за Търново ултра и полумаратона в Стара Загора.
Настанихме се в Пловдив, взехме си номерата за следващия ден. Пешо и
Стефан решиха да гледат дербито ЦСКА – Левски, а аз тръгнах към
магазин Декатлон Пловдив да си купя маратонки за бягане. Вечерта се
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прибрахме рано, гледахме филм и рано-рано легнахме да почиваме. На
сутринта станахме в 6 часа и всеки започна да се подготвя. Аз си направих
упражненията за раздвижване на коленете, похапнах и в 7.30 часа
тръгнахме към старта. Времето бе идеално за бягане – облачно, но не
валеше, сравнително топло с температура около 15 градуса. Видяхме се с
други приятели, познати, направихме някоя снимка и стартът бе даден
точно в 8 часа. В началото бе изкачване в Стария град, след това минахме в
подлеза под него. Там ни изненадаха приятно с изпълнение на гайда.
Първоначалната ми идея бе да бягам с темпо 5 минути 25-30 секунди за
километър. Само че моето темпо бе по-бързо с 10-15 секунди. Притеснявах
се дали ще успея да поддържам това темпо. Не изпитвах проблеми по
време на бягането. Започнах да пия вода още от първия пункт. На тричетири пъти вземах по една шепа стафиди, които ги хапвах по време на
бягането. След 20 километър увеличих водата, която пиех – 2, а след това и
3 чаши. Мога да споделя, че организаторите създадоха идеални условия за
бегачите. В един от подлезите ни причака Андрей Гридин, маскиран като
смъртта. Поздравът с него внесе допълнително настроение в моето бягане.
Най-много бях стимулиран от рок бандата преди 25 километър.
Енергичната музика като че ли ми даде допълнителен импулс в бягането.
Противно на логиката, започнах да бягам по-бързо и времето ми за 1
километър бягане започна бавно да спада. Настигах бегачи, които явно
бяха тръгнали по-бързо и вече удряха стената. Някои от тях едва бягаха, а
други просто ходеха. А аз застигайки едни, се оглеждах напред дали мога
да застигна други бегачи. Притеснявах се да не допускам грешка, но имах
усещането че мога да бягам по-бързо. На много места бяхме окуражавани
както от организаторите на маратона, така и от обикновени граждани,
излезли на терасите в собствените си жилища. Достигнах 30 километър,
където е гребния канал и стадиона. Обстановката тук ми бе позната, тъй
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като преди години на това място бях участвал в състезания за ветерани.
Метър след метър, километър след километър, финалът наближаваше.
Малко преди него се видях със Стефан. Усещах, че ще постигна чудесно
време на маратона. Окуражен от Стефан, продължих да бягам с пълна
пара. На 40 километър бях съвсем близо до финала. Последва изкачване,
стръмно спускане и финалът по главната улица. Видях часовника на
финала – показваше броени секунди преди 3 часа и 40 минути. С мощен
финален спринт успях да завърша за 3 часа 39 минути и 56 секунди,
неочаквано добро постижение! Първи маратон за време под 4 часа, това бе
моята мечта, а аз я надминах с 20 минути. Наистина съм доволен от
постигнатия резултат. Радвам се, че и приятелите Пешо, Стефан, Вихрен
също съществено подобриха личните си времена на маратон. Благодаря за
хубавото

настроение

в

нашата

компания.

Специално

изказвам

благодарност на Пешо. Той бе човекът, който успя да ме мотивира за
участие в маратонското бягане с увлекателните си разкази за предишни
техни бягания, да ме снабди с часовник Том Том за точно отчитане на
бяганията, за часовете, които заедно сме бягали в парка, до Дунав мост и
околностите на града. С приятели и високите цели стават приятни и полесно достижими!
Последва една невероятна година, наситена с много състезания и
предизвикателства. Посетих много кътчета на България, в които не бях
ходил от много години, срещнах се с различни хора, преодолявах найразлични

трудности

свързани

с

различните

бягания

и

лоши

метеорологични условия. Дойде време за равносметка през тази 2017
година. Ето в кои състезания съм участвал:
1.

Полумаратон Стара Загора (2 април)– 21,1 километра – 1 час 41

минути 6 секунди, 52-ри от 101 мъже и 65-и от 131 финиширали;
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2.

Търново Ултра (9 април) – 43,42 километра – 5 часа 21

секунди, 26-и от 84 финиширали, 5-и от 14 финиширали във възрастовата
група над 40 години;
3.

Великденски крос Разград (15 април) – 4,87 километра 22

минути 21 секунди, 19-и от 57 финиширали;
4.

Маратон Пловдив (30 април) – 42,23 километра – 3 часа 39

минути 56 секунди, 39-и от 130 финиширали мъже, 46-и от 159
финиширали, 13-и от 46 завършили на възраст над 40 години;
5.

Бягане Аладжа манастир (7 май) – 31,26 километра – 3 часа 4

минути 43 секунди, 6-и от 24 финиширали, втори при ветераните след
Цоньо Пенев;
6.

Маратон Плевен (21 май) – 42,36 километра – 3 часа 33 минути

11 секунди, 18-и от 51 финиширали мъже, 22-и от 66 финиширали общо;
7.

Камчийски пясъци (28 май)- 21,23 километра – 2 часа 2 минути

16 секунди.
8.

Обиколката на Витоша (11 юни) – 43,81 километра – 6 часа 11

минути 26 секунди, незавършил;
9.

Пирин скай рън – Вертикален километър – (1 юли) – 4,30

километра – 1 час 20 минути 45 секунди, 22-и от 30 финиширали; (2 юли) –
32 километра – 6 часа 55 минути 9 секунди, 17-и от 35 финиширали;
10.

Трявна ултра (15 юли) – 72,09 километра – 10 часа 41 минути

59 секунди, 34-ти от 130 финиширали;
11.

Мальовица скай рън (23 юли) – 19,45 километра – 4 часа 35

минути 25 секунди, 35-и от 63 завършили;
12.

Лудогорски маратон (30 юли) – 43,46 километра – 4 часа 52

минути 28 секунди – 8-и от 24 финиширали;
13.

Бягане „Трите чуки” до Чипровци (13 август) – 16,99

километра – 2 часа 12 минути 29 секунди, 7-и от 13 мъже;
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14.

Орехово ултра (19 август) – 52,74 километра – 7 часа 46

минути 26,8 секунди, 40-и от 127 финиширали, 2-и от 5 във възрастовата
група;
15.

Витоша рън (26 август) – 16,64 километра – 2 часа 36 минути

57 секунди, 6-ти от 171 финиширали, втори във възрастова група 50 – 54
години;
16.

Виа понтика (3 септември) – 42,2 километра – 4 часа 4 минути

37 секунди, 8-и от 24 финиширали;
17.

Адвенчър скай рън в Рила (9 септември) - 55 километра, 13

часа 4 минути 45 секунди, 74-и от 84 финиширали;
18.

Шосейно бягане Русе – Гюргево (16 септември) – 14,56

километра – 1 час 10 минути 3 секунди, 73-и от 222 финиширали, 7-и от 19
във възрастовата група над 50 години;
19.

Пирин ултра (22 септември) 70 километра – 17 часа 14 минути

25 секунди, 33-и от 60 финиширали;
20.

Беласица скай рън (7 октомври) – 44,5 километра - 8 часа 40

минути, незавършил;
21.

Софийски маратон (15 октомври) – 42,2 километра – 3 часа 44

минути 56 секунди, 95-и от 313 финиширали, 14-и от 42 финиширали във
възрастова група 51 – 60 години;
22.

Кениън крийк (5 ноември) – 50,81 километра, 5 часа 8 минути

33 секунди, 27-и от 89 мъже, 28-и от 117 финиширали, 7-и от 25 на възраст
над 40 години;
23.

Черноморски маратон (19 ноември) – 32,31 километра, 3 часа

34 минути 1 секунда, 16-и от 43 финиширали, 1-и от 4 във възрастова
група 50 – 54 години.
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Обща дължина: 21,1 + 43,42 + 4,87 + 42,23 + 31,26 + 42,36 + 21,23 +
43,81 + 36,3 + 72,09 + 19,45 + 43,46 + 16,99 + 52,74 + 16,64 +42,2 + 55 +
14,56 + 70 + 44,5 + 42,2 + 50,81 + 32,31 = 859,33 километра в състезания.
Общо времетраене: 128 часа 18 минути 19 секунди! Невероятно!
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УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА
БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ 2017 г.

Любов КОЕВА

Училищната библиотека е част от библиотечно-информационното
обслужване на читателите в страната.
Изискванията на Закона за образование за училищните библиотеки е
да бъдат

мобилни, функционални и информационни. В СУ „Христо

Ботев“ тези изисквания се спазват. През 2017 г. доброволно са се записали
500 читатели, от които до 14 годишна възраст – 280, над 14 години – 190 и
над 28 години – 58. Това представлява 50% обхватност. Посещенията са
4196, т.е. библиотеката е посетена 8 пъти, раздадената литература – 5252,
от която 2683 детска и 2305 – художествена. Прочетени са по 10 книги на
читател. Ежедневно библиотекат се посещава от 20-30 читатели
През годината са набавени и обработени 97 нови книги, приети като
дарения. По проект „Твоят час“ са закупени 90 книги на обща стойност
1000 лв. Те са много интересни и са издадени през последната година. Част
от учебната литература, ползвана от горен курс, беше в лошо състояние.
Със средства от училище в края на годината за 700 лв. са закупени 60 нови
заглавия от поредицата „Библиотека за ученика” и 25 нови художествени
детски книжки. Предстои тяхната обработка чрез електронната програма.
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Към 31.12.2016 г. библиотечният фонд наброява 13939 библиотечни
единици, над 100 видеокасети, 75 диска с игри, 40 аудиокасети за часовете
по литература.
Запазва се тенденцията за търсената литература от малките читатели,
които харесват новите книги.
Нови елементи в работата на библиотеката са свързани с
автоматична програма за обслужване на читателите:
– записване на читателите;
– раздаване и връщане на заетите библиотечни материали;
– месечна статистика за записаните читатели, раздадена литература и
посещения;
– инвентиране на новонабавената литература;
– статистика на закупената литература от различни области на
знанието;
– електронен каталог.
Така обслужването в библиотеката е много по-добро.
Училищната
библиотека

библиотека

”Любен

успешно

Каравелов”.

Бяха

партнира
осигурени

с

Регионалната

ученици,

които

присъстваха на бележити дати, обсъждане на нови книги, откриване на
изложби и театрални представления.
Със съдействието на училищната библиотека наши ученици
помагаха и участваха

в организираната кампания „Децата на Русе за

библиотеката”.
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През 2017 година са направени 60366 копия на тестове, контролни,
писмени изпитвания упражнения
Радвам се и съм горда, че нашата библиотека върви напред и е в крак
с времето.
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ГОСТУВАТ НИ
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ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Людмила МИНДОВА

***
Тринайсет дни след целувката –
земетресение.
В първия случай цял ден сърцето ми
хлопаше.
Във втория не можах да помръдна
от страх.
Лежах като парализирана и гледах
как всички спят,
мирно и тихо,
като погалени от ангел,
като целунати.
Това не е земетресение – казах си.
Това не е целувка – казах си.
Това не е Магрит,

просто сънувам живота.
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***
Любов от пръв поглед е
да можеш да си спомниш
светлината на очите,
но не и цвета им.
Сляпа е поради инстинкт
за самосъхранение.
Дяволът е в детайлите.

***
Трябва да си благодарен
на хората, които срещаш по пътя си,
защото само корабокрушенецът знае,
че е по-лесно да си измислиш остров,
отколкото хора.

***
Завещанието на водата:

Деца, течението, знаете, отнася всичко
и днес аз нямам повече какво да ви оставя,
освен това:
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отказът да се оставиш на течението
е един-единствен –
да си чаша вода.
Иначе и от водата не остава нищо.

***
Небето е оранжево,
кравите зелени,
тревата лилава.
Светът е прекрасен.
Ден първи.
Детето рисува.

***
Любов е
иглата, с която
първо спукваш сърцето,
а после го шиеш.
Докато надувам
балон след балон
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на дъщеря си,
а после тя без да иска
до един ги пука,
зная:
в любовта сме деца.

***
Остави ми непознатия свят,
остави ми небето,
остави ми градовете,
по които цял живот ще мечтая,
но никога няма да видя:
Дубровник на 17 век.
Венеция през зимата.
Париж от края на века.
Виена на сецесиона.
Индия в роман на Салман Рушди.
Истанбул на Орхан Памук.
Ню Йорк на Лайза Минели.
Чикаго на Чарлз Симич.
Остави ми неотворения цвят
рано сутрин,
преди да се е скрила луната.
Остави ми думата на върха на езика.
Остави ми любовта си,
изгряваща като картина на Малевич.
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Като я видиш на живо
плачеш така,
все едно не си плакал десет години.

***
Докато се упражнявам
да превръщам тялото си в люлка,
докато бавно се полюшвам в такт,
докато усещам как краката ми в поза лотус
започват да изтръпват
и все по-малко съм себе си,
и все по-малко съм себе си,
виждам, че животът преминава така:
приспиваш,
събуждаш,
приспиваш,
събуждаш...
И си жив, докато има кого.
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ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Георги Б. КАРЕВ

ТРИ СОНЕТА ЗА ЯВОРОВ
(140 години от рождението му)

АНХИАЛО
Августовска нощ прегръща стихналия град
и на ласките ѝ с ласки отговаря Анхиало,
само в пощата потраква телеграфен апарат –
ту поспре да се почине, ту започне отначало.
Свел крило-перчем над него, бърза някакъв младеж
да превърне в телеграми тези точки и тирета,
а в зениците му грее затаеният копнеж,
който свети само във очите на поета.
А по уличката стръмна бавно слиза Калиопа
към ковачницата, дето наковалня звънко хлопа
и – макар че старо-харо отдалече я следи тя към нас се приближава от година на година,
къпейки се в оня поглед на ковача-юначина,
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дето не жена, а камък би могъл да подлуди...

СОФИЯ
Един поет, останал сам сред столичното прашно лято,
във душата си отглежда цвят-надежди и мечти,
но жътварка – бясна хала – е градушката, която
и до днеска във сърцата на потомците кънти.
Ту с арменците поетът пее дивата им песен,
ту посреща македонци – кръвни братя са му те,
ту във бездната се взира, ту заслушва се унесен
в тиха музика, струяща от очите на дете...
Но, премръзнала и тъжна – закъсняла Калиопа –
в час среднощен на вратата тихо Лора ще потропа
и на кръста общ Съдбата двамата ще прикове.
Денем той ще броди като призрак из тълпата,
а сред нощните кошмари демонът на Красотата
на ухото му ще шепне страшните си стихове...

ПИСТОЛЕТЪТ НА ЯВОРОВ
Въпреки че тази тема не подхожда за сонет,
че един сонет не бива да е гневен и тревожен,
аз избирам пистолета, с който е убит поет,
а пък днеска във музея на „Раковска” е изложен.
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И „убит” когато казвам, ни най-малко не греша,
макар че той самичък пръсна вдъхновеното си чело,
защото тайните убийци на ранената душа
бяха хорската ненавист и едно съдебно дело.
Че откакто свят светува, щом творец задъхан падне,
покрай него се събира глутница чакали гладни
и затваря своя обръч от интриги и лъжи...
Всичко друго е известно. В тъмнината непрогледна
„Броунинг”-ът се издига, слага точката последна…
А днес, в душите ни прицелен, във витрината лежи...

ТРИ СОНЕТА ИЗ ЦИКЪЛА „ГАЛЕРИЯ”

„СЦЕНА ОТ ПОТОП”
(Ан Луи Жироде дьо Руси Триосон, 1767 – 1824, Лувър, Париж)
Мъжът във центъра на тази страшна сцена
не ще успее всички от гибел да спаси:
той тегли за ръката жена си ужасена,
децата им държат се за нейните коси.
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Баща му се е вкопчил във здравата му шия –
на старини животът, казват, ставал все по-скъп.
Старикът алчно стиска препълнена кесия,
и здраво се притиска към неговия гръб.
Синът пък ще избира пред зейналия гроб
да принесе ли в жертва на страшния потоп
жена като богиня и две деца прекрасни,
или да ги издърпа от черните води...
Но в тази тежка битка за да победи,
баща си роден трябва във бездната да тласне...

„МЛАДИ ГЪРЦИ, КАРАЩИ ПЕТЛИ ДА СЕ БИЯТ”
(Жан-Леон Жером, 1846, Музей „Орсе”, Париж)
Един красив младеж с една девойка млада
са хвърлили във битка своите петли
и те се бият люто, без страх и без пощада –
адреналинът скрива колко ги боли.
Животните остават и в битката си чисти,
сред облаци пера и тежки капки кръв.
Но сякаш нещо крият безгрижните ланисти* –
човешкият закон, изглежда, е такъв.
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Младежът свойта птица насъсква тъй горещо,
но младата гъркиня комай хитрува нещо,
когато трябва своя петел да поощри...
От днешните потомци колцина ли ще могат
да разберат какъв е във тоз дуел залогът?
Едва ли е пари, едва ли е пари!
_________________________
* lanista (лат.) – човек, който обучава гладиатори (б.а.)

„СВАТОСВАНЕ”
Владимир Рилски, 1943, НХГ, София
На непрежалимата ми Павлинка, най-обичаната жена на
света,
която на няколко пъти (къде на шега, къде наистина) ми се е
карала, че навремето не съм изпратил в Плиска сватовници да я
поискат за мене от родителите ѝ.
Сърцето бащино не може да не трепне,
макар че външно трябва това да не личи...
Говорят двама българи, красиво-достолепни,
една жена следи ги със четири очи…
Какво да се приготви и кой да се калеса,
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и кой от двата попа венчава по-добре?
Да не объркат нещо, нали все пак мъже са,
че после пред родата от срам ще си умре...
Когато двама млади се любят и желаят,
сватосване е нужно – такъв е обичаят:
по-старите да седнат и да се разберат.
След малко ще докапчат павурчето с ракия,
ще кажат кротко: „Хайде – и да е хаирлия !”
и две деца ще тръгнат на дълъг-дълъг път...
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ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Ваня ХИНКОВА

ВЪПРОС
когато дълго мълчим
това означава ли че сме
изчерпали всички думи
помежду си уморени
от безплодното вървене
един към друг
или е просто знак
че р а з с т о я н и е
преди да стане дума
първо е било
състояние
на сърцето
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БЕЛЕЖКА, ОСТАВЕНА НА МАСАТА
ВМЕСТО ОБЯД
ще те скъсам
като лист от тетрадка
ще те хвърля като камък
в реката без да чакам
нищо от теб
знам
от погрешната страна
на раздялата боли
но много повече боли
усилието да си спомня
кога започнах да обичам теб
повече от себе си
забравяйки че всяко малко
нещо започва с умението
да му кажеш
"Аз

THE END OF STORY
когато спрях да римувам
любов с теб разбрах че
в речника на сърцето ми
има място за нова история
следват за четене:
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Farewell, my lovely
Животът е другаде
Безкраен празник

ЕДНО НЕ-СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЗВЕЗДИТЕ
На М. Б.
Един приятел веднъж ми каза
че това им е работата на звездите
да са винаги над нас
има известна утеха в това
нали – казвам аз
и когато нас ни няма вече
те пак ще бъдат там
със спомена за това
че сме били
като стихотворение
което помни
дори когато всички други
отдавна ще са забравили
че ни е имало под
слънцето
(което също е звезда)
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MOOD OF THE DAY
слуша ми се само тишината
как расте като трева
в мен...

БОГ
Понякога
когато го викаш и мълчи
това също е отговор
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ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ
Красимир МАНЕВ
МОЯТА ИКОНА

Посреща ме като икона.
Смирена. Топла. Светлина.
Една след толкоз милиони.
И най-прекрасната жена.
Поплаква тихичко. И скрито.
И вайка се за куп неща.
За внучката с усмивка пита.
Отнася я за миг нощта.
А аз въртя се и не мога,
не мога, Боже, да заспя.
Обгръща ме, гори ме огън
и ангели край мен летят...
Ще тръгна утре с автобуса,
а тя, горката - пак сама.
Ще я разтърсват земетръси.
Ще плаче старата асма...
По километрите до Русе,
във юлския пожарен зной ще вика портата - върни се...
Но няма кой да чуе. Кой...
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...И ОЩЕ
След задъхания бяг
на въздишките ни,
когато луната се изчервяваше
от погледи на млади облаци...
След горчивата сладост
на кафето сутрин...
И когато денят
е вързал вече своя кон...
След похотливото намигване
на вечерта...
Ще се губя
между устните и дъха ти.
И не само пиян,
а жаден за още. И още.
И още...

НЕБЕ ОТ КАДИФЕ
Не мога да ти кажа какво ми е,
когато ме целуваш,
но сигурно е нещо като птиченцата,
които играят на гоненка
в късните клони
на ореха пред къщи...
Сигурно е нещо 70

като нежността на листата,
които слизат от вишната
и търсят плахо
влажната пръст в градината...
Не мога да ти кажа какво ми е,
когато ме целуваш просто си мисля,
че небето е изплетено
от кадифето на очите ти.

ПОНЯКОГА 2
Понякога съм много труден –
светът стоварил се е върху мен.
За нищо няма смисъл да се чудя.
И си отиват бавно ден след ден.
Понякога съм прозаичен –
ей тъй, обикновен типаж.
В нелепи спорове увлечен,
наивен, див. Ама с кураж.
Понякога със птиците говоря
и правя здрасти със дъжда.
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За някои съм жив прозорец.
За други просто съм беда.
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ЕСЕ
KАК АЙНЩАЙН ВИДЯ СВЕТА

Огнян СТАМБОЛИЕВ

Този дребен и ексцентричен евреин, който се разтоварваше с
цигулката си, е може би най-популярният от гениите на нашето време.
Нацистите, расистите и антисемитите усърдно разпространяваха клеветата,
че не Айнщайн, а някой друг, разбира се, чистокръвен ариец, бил открил
Теорията за относителността. Същата, която предизвика революция не
само във физиката и в методиката на изследването на природата, но и в
мисленето ни. В тази знаменита теория Айнщайн твърди, че физичните
закони не се изменят, когато наблюдаваните системи се намират във
взаимно зависимо движение една спрямо друга.
същност

концепцията

на

Айнщайн

за

относителността

на

движението ни доказва, че Пространството и Времето не са абсолютни
величини, а се влияят от взаимоотношението и масата. И всичко това той
изрази с простата и гениална формула Е=m.c 2.
През 1922 скромният служител от патентното бюро в Берн стана
само за един ден световна знаменитост. Получи „Нобел”, но не заради
главното си откритие, а за студията за фотоелектрическия ефект, а тя
постави теоретичните основи за изобретяването на телевизията. Но както
винаги, недоволен от себе си, ученият започна да търси математическите
изводи за решаването на фундаментален проект, свързан с Общата теория
за полето. И не можа да се разбере с другите големи физици от епохата (с
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Нилс Бор дори влезе в конфликт!), и продължава – до последния си ден! –
да работи върху тази теория. Надява се да обясни взаимодействието между
гравитационната и електромагнитната теория... (Труда му продължава
нашият знаменит съвременник Стивън Хокинг.) Човекът, за когото
говореше целият свят (не само научният!) бе много скромен и живееше
скромно, изцяло погълнат от изследванията си. Но имаше и шанс. През
1913, като член на Пруската академия, бе избран за професор – без
задължението да преподава, което му позволи да работи свободно, по своя
програма. Но през 30-те, с настъпването на националсоциализма, беше
принуден да емигрира в Щатите. Там, като професор в Принстън, Ню
Джърси, отново продължи изследванията си. Ставаше все по-прочут,
даваше интервюта, радваше се на всеобщо уважение. През 1933, когато
Хитлер стана канцлер на Германия, той се отказа от Пруската академия и
германското си гражданство. Хитлеристите го заляха с клевети. Тогава
Айнщайн още по-смело и открито се опълчи срещу нацизма. В текст от
1936, озаглавен “За възпитанието”, осъди страха и авторитарността на
режимите в Германия и Съветска Русия, вече сключили договора
“Молотов – Рибентроп”. Определи ги като двете “най-недемократични
страни в света!” Същото каза и за “люлката на фашизма” Италия, чиято
политика осъди още през 1930.
Самотен в своя кабинет, но солидарен с целия демократичен свят,
през същата 1930 големият учен публикува друг забележителен текст под
надслов “Как видях света”. Тук водещ мотив е: “Моето чувство за
социална справедливост и отговорност пред обществото”. Заслужава си да
цитирам някои идеи от този стойностен и непознат на българската
читателска публика текст:
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“Усещам нужда от умереност и понякога като че ли изисквам
прекалено много от себеподобните. Социалните и класовите различия
между хората са нещо много несправедливо. Убеден съм, че скромният,
лишен от претенции живот, е по-добър за тялото и душата. Не вярвам в
свободата на човека във философски аспект. Всеки се проявява в живота
не само под натиска на външния свят, а и според вътрешната си
необходимост... Моят политически идеал е Демокрацията. Всеки човек
трябва да бъде уважаван като личност и никой не бива да бъде
обожествяван... Дискредитирането на демократичната идея днес в Европа
не се дължи на някакъв неин дефект, а на липсата на стабилност в
управленските среди, в безличния характер на начина, по който те се
избират... Ценното в света е не толкова държавата като институция,
колкото отделната личност. Защото само личността може да твори и да
създава...”
Интересно е, че през 1949 Айнщайн е осенен от идеята за
“социализъм в икономиката”. Счита, че при капитализма “цари
стопанска анархия”. Препоръчва централното планиране, но по-късно
сам се убеждава в безплодността на тази примамлива идея. Като един от
големите хуманисти, той все пак е изкушен от благородната идея за
социално равенство, завещана от великите утописти от ХVI и ХVII век.
Интересни са и идеите на великия учен за връзката “наука –
религия”. В автобиография от 1949, в ироничен стил, той споделя, че през
детството си, макар родителите му да не са били вярващи, той сам стигнал
до религията. Но от 12-годишна възраст, след като започнал да чете много
научнопопулярна литература, го осенила “идеята за свободната мисъл:
“Станах физик и математик, след като реших да проникна в тайните на
Природата. Пътят ми към този рай не беше толкова гладък и
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привлекателен, както и пътят към религиозния рай, но аз нито за миг не
съжалих, че съм избрал тъкмо него...”
Има два знаменателни текста, от 1939 и 1942, озаглавени: “Наука и
религия” и “Религия и наука”, в които Айнщайн нюансира гледната си
точка. Рационалното мислене, според него, понякога докосва границите на
етичното:
“Разумът изяснява връзката между цели и средства. Това, което
мисленето не може да ни даде от себе си, може да ни го даде вярата...
Науката, имам предвид истинската, не може да се твори от хора,
лишени от чувство за Истината. И това чувство извира от религията.
Аз не мога да приема, че един истински човек на науката може да бъде
напълно лишен от вяра. Без религията науката е сляпа...”
Айнщайн неведнъж повтаря, че: “Бог не играе на зарове”...
“Трябва да е налице някаква “целесъобразност, тук, под небето!”.
Интересно е, че Айнщайн не приема доктрината за “един” Бог Създател на света”. Неговата представа е по-абстрактна. Вярва в Доброто,
Истината,

Красотата.

Великият

физик

е

адепт

на

космическата

религиозност. По този повод пише:
“Религиозните гении на всички времена се разграничават от
обикновените догми. Те не приемат, че Бог може да се появи в човешки
образ. За съжаление в света не съществува църква, изградена върху идеята
за космическата религиозност. Тя е по-скоро сред ересите на всички
времена. И това е висша религиозност. В този смисъл Демокрит, Франциск
Асизки, Спиноза са твърде близки. Аз съм твърдо убеден, че космическата
религиозност съдържа у себе си най-мощния, най-благородния импулс за
научните изследвания...”
76

Наистина, тези възгледи биха смутили днес фанатици от много
религии. През 40-те години тези текстове предизвикват истински скандал.
Религията, така, както я разбира Алберт Айнщайн, е по-скоро израз на
високоморални възгледи, без които човешкото същество трудно може да
просъществува. И най-важното: той предупреждава своите колеги, хората
на науката, да не губят духовната си същност в диренията единствено на
студената логика, а да служат на високите идеали на Хуманизма.
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ИСТОРИЯ
ДАРИТЕЛСКИТЕ ФОНДОВЕ И ФОНАДАЦИИ ЗА
ДЪРЖАВНАТА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ БОРИС“ В РУСЕ

Галина ДЖУРОВА

Дарителството е неизменна част от историята на Държавната мъжка
гимназия „Княз Борис“. През 2011 г. излизат 3 тома от 2-рото издание на
енциклопедията „Дарителството” – задълбочен и изчерпателен труд. В нея
е отразена цялата благотворителност, подпомагала обучението чрез
дарителски фондове от 1889 г. до 1948 г., когато, съгласно Закона за
бюджета за 1948 г., те влизат в държавния бюджет, а имотите им стават
собственост на Русенската община. Всички фондове са учредени с
протоколи от съвещания на учителския съвет, като разпореждането с тях
става по специални правилници, изработени от него, спазващи волята на
дарителите.
Фонд „Вацеслав Колар”. Той (неизв., Врутице, Чехия - 17 март
1889, Русе) е учител по химия през учебната 1881-1889 г. През 1889 г.
дарява 1000 зл. лв. в ценни книжа. С годишните лихви от 70 лв. се
награждава най-добрият по успех и поведение беден ученик. Първата
награда от 50 лв. е дадена през 1915 г. на К. Христов.
Фонд „Маргьола Ст. Тодорович”. На 30 март 1906 г. е учреден
фонд с дарените от нея 1000 лв., управляван от Доростоло-Червенската
митрополия. Имената на наградените ученици се определят от гимназията.
Първите награди са по 50 лв.
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Фонд „Никола Буров”. Дарителят (5 февр. 1860, Лясковец – 17 юни
1906, Русе) е банкер, председател на Търговско-индустриалната камара.
Фондът е основан на 19 октомври 1906 г. със завещаните 1000 зл. лв.
Годишният приход се дава на беден ученик с най-добър успех и с добро
поведение всяка година на 11 май, празник на св.св. Кирил и Методий. В
периода 1915 – 1937 г. наградите са по 70 лв.
Фонд „Константин Д. Бебис”. Той (1840 – 1913) е грък, установил
се в Русе през 1865 г., почетен консул на Гърция в Русе, член на
застрахователното дружество „България”, собственик на фирмата „Синове
К. Д. Бебис” за прекупуване и износ на зърнени храни. На 28 октомври
1913 г. е създаден фонд с 2000 лв., дарени от наследниците му. Ежегодно
се дават награди на бедни ученици с добър успех и примерно поведение.
Фонд „Илия Трифонов”. Той (1839, Дряново – неизв.) е търговец,
един от учредителите на Народната партия в Русе, дългогодишен неин
депутат. Наследниците му даряват 2000 лв. Фондът е основан на 13
декември 1913 г. Лихвите се дават на бедни ученици с добър успех и
поведение.
Фонд „Велико Тевекелев”. Майка му Тодорица Тевекелева дарява
4000 лв., в памет на сина й, търговец. Фондът е образуван на 21 ноември
1915 г. На 12 юли 1929 г. (или 13 юни 1929) са внесени още 6000 лв. Дава
се ежегодна стипендия за най-добрия по успех и поведение ученик
българин, роден в Русе. Средствата са в ценни книжа.
Фонд

„Тодорица

Йосиф

Цанкова”.

Съгласно

завещанието

наследниците предоставят 1000 лв. Фондът е основан на 26 ноември 1915
г. Дава се ежегодна награда на най-добрия по успех беден ученик. Първата
награда от 50 лв. е дадена през 1920 г.
Фонд „Любов към ближния”. Дарител е Немското ученическо
благотворително дружество в Русе, а целта – подпомагане на бедни
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ученици с примерно поведение. Фондът е основан на 29 октомври 1917 г. с
капитал 1000 лв.
Фонд „Цанко Жак Лазар”. Дарителят Жак Лазар предоставя 3 500
000 лв., в памет на сина си, загинал през ноември 1916 г. Фондът е основан
на 27 декември 1917 г. Награждават се ученици, родени в Русе, българи,
православни, написали най-доброто съчинение с патриотично съдържание.
Фонд „Димитър Петала”. Дарителят предоставя 1000 лв., с които
на 26 януари 1918 г. е основан фонд за награждаване на беден ученик с
добър успех и поведение. През 1920 г. са дадени първите 50 лв.
Фонд „Пенчо Дреновски”. На 8 август 1918 г. съпрузите Мола и
Димитър Дреновски даряват 25 000 лв., в памет на сина си Пенчо, следвал
търговия в Германия и починал там. Фондът е образуван на 8 октомври
1918 г. за стипендии на бедни ученици: 60 лв. месечно на ученик с добър
успех за завършване на средно образование и 200 лв. на студент за висше
търговско образование.
Фонд „Д-р Стоян Радославов”. Лекар и общественик. От 1879 до
1898 г. работи в Русенската първокласна болница – старши лекар и
управител. Умира в Русе през 1916 г. На 14 (или на 22) октомври 1914 г.
прави завещание, в полза на българската просвета, наука и култура. Сумата
от 2000 лв. е за Мъжката гимназия. Фондът е учреден на 27 май 1919 г. за
награждаване на най-добрите бедни ученици.
Фонд „Марийка и д-р Иларион Бурови”. Той (25 април 1873,
Лясковец – 19 октомври 1931, Русе) е лекар, банкер, общественик, кмет на
Русе,

общински

съветник,

член

на

Управителния

съвет

на

Застрахователното дружество „България”. Съпругата му е общественичка,
активна деятелка на Женското благотворително дружество „Добродетел”.
С дарените 10 000 лв. е учреден фонд на 18 януари 1921 г. за подпомагане
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на бедни ученици. На 14 декември 1922 г. семейството внася още 10 000
лв. и на 26 юни 1926 г. – нови 30 000 лв.
Фонд „Янко и Боян Ангелови”. Дарител е Панайот Ангелов (1858,
Търново – 1919, Русе), военен деец, общественик, кмет на Русе. На 23
ноември 1921 г. е образуван фонд с капитал 20 450 лв., в памет на братята
му, починали като ученици. Годишната лихва е за награди на ученици.
Фонд „Йордан Ников Просеничков”. Дарител е Нико Просеничков
(30 септ.1876 – 1944, Русе), учител, дългогодишен директор на гимназията,
сътрудник на списание „Борба с алкохолизма”, убит в края на 1944 г. През
1924 г. прави дарение от 3000 лв., в памет на сина си Йордан, при условие:
с 2/3 от лихвите на основния капитал да се награждава ученик,
съмишленик на въздържателната идея, участвал в конкурс за съчинение за
вредата от алкохола и написал най-доброто; с 1/3 да се купуват книги с
противоалкохолно съдържание. Фондът е учреден на 27 февруари 1924 г.
Фонд „Калица и Пенчо Иванов Сиджакови”. Калица (неизв. – ок.
1932), домакиня, предоставя 30 000 лв., в памет на съпруга си. Фондът е
основан на 28 юни 1924 г. На 9 март 1932 г., по повод на нейната смърт,
наследници увеличават капитала с 20 000 лв. От лихвите се дават 2
стипендии на бедни ученици от V клас до завършването на гимназията.
Фонд „Петрана Гаваз Спасова (Ханджиева)”. Тя е учителка.
Отстъпва пиано на стойност 40 000 лв., от чиято продажба са получени
15 000 лв. – с тях се основава фонд на 5 декември 1924 г. Годишната лихва
е за стипендия на беден ученик с добро поведение.
Фонд „Величка и Ганчо Стефанови”. Дарител е търговецът Ганчо
Стефанов (неизв. - 24 март 1925). Наследниците му предават сумата 30 000
лв. в ценни книжа за учредяване на фонд на името на родителите им,
образуван на 28 март 1925 г. Лихвата е за стипендия на беден ученик от
4.клас с добър успех и поведение.
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Фонд „Константин Ангелов”. Той е учител. На 6 февруари 1930 г. е
учреден фонд на негово име с капитал 34 974 лв. От лихвите се дава помощ
на беден ученик с примерно поведение и добър успех.
Фонд „Роман Илиев Трифонов”. Фигурира в Централния държавен
архив, ф.177к. Основан е на 30 април 1930 г. Дарителят Цветанка д-р
Алекси Доганова предоставя 20 000 лв., по повод смъртта на брат си.
Фонд „Елефтерица Хр. Желязкова”. Наследниците ѝ даряват 2000
лв., с които е учреден фонд на 17 юни 1930 г. Лихвите се дават ежегодно
на беден ученик срещу 1 май, празник на цветята, за провизии за
училищната екскурзия.
Фонд „Димитър Михайлов Начев”. Дарител е Нако Димитров
Михайлов (1869, Самоковско - неизв.) На 2 юли 1930 г. е учреден фонд с
капитал 4000 лв. в облигации. Лихвите се дават на ученик с най-добър
успех и примерно поведение.
Фонд „Параскев Ив. Марчев”. Дарителят оставя на училището
2000 лв. Фондът е основан на 2 юли 1930 г. Служи за ежегодна награда на
беден ученик с добър успех и поведение.
Фонд „Ангелчо Губиделников”. Дарителят Георги Георгиев
Губиделников внася по сметката на Министерството на народната
просвета 200 облигации, равни на 100 000 лв., за основаване на фонд в
памет на починалия му син, ученик в гимназията. С 2000 лв. от годишните
приходи се купуват облекло и обувки за бедните ученици от началните
училища в Русе, по случай Коледа и Великден. Фондът е основан на 16 май
1931 г. Управлява се от просветното министерство. Свободните суми се
влагат в ценни книжа.
Фонд „Милчо Л. Шипков”. Анка Шипкова (1879, Чехия – неизв.),
жителка на Русе, дарява 5000 лв., в памет на съпруга си (1867, Шипка –
1931, Русе), учител по музика. Фондът е основан на 29 ноември 1931 г.
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Служи за годишна награда на беден ученик с добър успех и примерно
поведение.
Фонд „Математика”. Димитър Николов Шиваров (1874, Трявна –
неизв.) е учител по математика в русенските гимназии от 1900 до март
1932 г. На 12 май 1932 г. е основан фонд с дарените от него 4000 лв.
Приходите се дават на ученик от 6.клас, разработил най-добре тема по
математика.
Фонд „Гецо Ангелов”. Гецо Ангелов Парашкевов (или Парашкевов
Ангелов) е пенсионер, опълченец, роден в Русе (1842 – неизв.),
председател на Поборническо-опълченското дружество в града. През 1932
г. дарява на 10 000 лв. в ценни книжа за награждаване на най-добрите по
успех и поведение бедни ученици. Фондът е образуван на 9 юли 1932 г.
Годишният приход е 600 лв.
Фонд „Ангел Т. Петков”. Дарител е Атанас Т. Петков (неизв.),
жител на Русе. Фондът е основан на 27 юни 1933 г. с капитал 2000 лв.,
предназначен за награда на беден ученик с примерно поведение и отличен
успех.
Фонд „Стефан Г. Делиев”. През 1936 г., по повод 1 година от
смъртта на съпруга й, Дешка Георгиева Делиева (1877, Габрово – неизв.)
дарява 10 000 лв. На 4 септември е учреден фонд за ежегодна награда на
беден ученик с добро поведение и най-силен по успех, русенец и българин.
На 6 септември дарителката дава още 1000 лв.
Фонд

„Мария

и

Димитър

Ил.

Малчеви”.

Дарители

са

наследниците. Той е възпитаник на Робърт колеж, учител в гимназията,
преводач от английски език. На 25 декември 1936 г. е учреден фонд с
капитал 5000 лв. От годишната лихва се дава награда на прилежен и
трудолюбив ученик.
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„Фонд VIII клас”. Ученици, завършили гимназията през учебната
1932/1933 г., даряват 10 000 лв. Фондът е образуван на 11 март 1937 г. (или
на 8 септември 1933 – в др.изт.) Лихвата се дава на най-бедния, но отличен
по успех ученик от VIII клас, русенец и българин.
Фондация „Д-р Никола Георгиев и Младена д-р Георгиева”. Той
е учител по латински и старогръцки език от 1895 до 1915 г. Съпругата му
(неизв., Русе – 1938, Русе) е дъщеря на известния просветен деец Параскев
Дамянов. На 29 юни 1928 г. тя завещава от името на починалия си съпруг и
от свое име три дюкяна. Същата година е образувана фондация. На 26
януари 1939 г. е учредена ефория за нейното управление. Награждаваните
ученици са бедни българи, източноправославни, с добър успех и примерно
поведение. От лихвите се дава месечна стипендия 2000 лв. на двама
трудолюбиви ученици. Построен е втори етаж на една от сградите – от
наемите се отпускат стипендии на ученици за следване във висше
училище. През учебната 1941/1942 г. са отпуснати 3 стипендии в размер на
1000 лв. - на Харалампи Грънчаров и Григор Филев, на когото е
определена на 31 юли 1944 г. и стипендия за следване във ВУЗ. На 30
декември 1942 г. е дадена четвърта стипендия, пак в размер на 1000 лв.
месечно. От 1 октомври 1945 г. е отпусната студентска стипендия на
Митко Димитров от 1500 лв. месечно.
Фонд „Георги д-р Иванов Тодоров”. Дарител е Иван Спиридонов
Тодоров (1865, Русия – неизв.), лекар, живее и работи в Русе. Предоставя
10 000 лв за учредяване на фонд, в памет на покойни му син, възпитаник на
гимназията. Фондът е учреден на 24 март 1938 г. Лихвите в размер на 500
лв. се дават на бедни ученици.
Фонд „Васил Т. Ковачев”. Дарител на 2000 лв. е Стефан Пенев
Атанасов (1880, Русе – неизв.), за учредяване на фонд на името на неговия
учител, дългогодишен преподавател в гимназията. На всеки 2 години се
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дава награда на беден ученик от последния клас с най-висока оценка по
естествена история. Фондът е основан на 8 април 1938 г. Годишната лихва
е 100 лв.
Фонд „Христо Тотев Веселинов”. Йонко Тотев Веселинов (1874,
Трявна – неизв.) и сестрите, братята и племенниците му даряват 15 000 лв
в облигации, в памет на Христо, възпитаник на гимназията, завършил
право в Париж и работил в Русе като адвокат повече от 20 години. На 1
юли 1939 г. е учреден фонд за ежегодна награда на ученик от 8.клас с найдобър успех по гражданско учение.
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ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ГАТАНКИ НА ДЯДО
БЛАГО
Теодора НЕНКОВА
Стоян Стойков Русев е роден на 2 февруари 1864 г. в село Заберново,
Бургаско. Неговото семейство е многолюдно, той е деветнадесетото дете
на родителите си. Получава начално образование в родното си село, после
в с. Граматиково, а гимназия завършва в Сливен. Практикува учителска
дейност 53 години в селата Орман (дн. Горица, обл. Бургас), Мемиш
Суфулар (дн. Приселци, обл. Варна), Мехмеч-кьой (дн. Росен, обл. Бургас).
Дядо Благо е сред основателите на Съюза на българските писатели (1913).
През 1928 г. Стоян Русев е сред учредителите на Дружеството на детските
писатели,

също

така

е

и

сред

създателите

на

Учителската

взаимоосигурителна и спомагателна каса. През 1889 г. в Бургас Дядо Благо
издава първата си и единствена стихосбирка, насочена към по-възрастните,
съдържаща лирически и епически стихотворения, озаглавена „Звезда”.
Дядо Благо има голяма заслуга за обогатяването и разнообразяването
на периодичните издания за деца. Приносът му за развитието на детския
литературен печат заслужава специално внимание, тук само ще изброим
изданията, с които е свързан: сп. „Градинка“ (1894 – 1897), в. „Славейче“
(1905 – 1910), сп. „Росна китка“ (1905 – 1907). През 1933 г. Дядо Благо е
поканен да участва в издаването на детското вестниче „Земеделче” –
безплатна притурка към в. „Земледелско знаме”. От него излизат едва 14
броя.
Особено характерно за творчеството му е, че то е адресирано
предимно към най-малките деца, и е отнесено към възпитателните задачи
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на училищното и обществено възпитание. В сборниче писателят събира
едни от най-хубавите си гатанки, басни, приказки, стихове и поговорки,
озаглавено

„Кръгосветче”.

Дядо-Благовите

творби

притежават

и

дидактичен, и познавателен характер и затова успешно могат да се
прилагат в предучилищното образование и в начален етап на обучение.
Стоян Русев е сред първите автори, които работят в жанра
литературна гатанка, редом с Трайко Симеонов (1886 – 1965). Голяма
част от гатанките на Дядо Благо са изградени върху фолклорната гатанка.
От фолклора Дядо Благо заимства различни народни образи и похвати. В
неговите гатанки преобладават описанията, чрез които скритият предмет
се представя пред детето. Тръгвайки от народната гатанка, авторът създава
оригинални произведения, които с разнообразната си форма и описание
усилват желанието на слушателите непременно да познаят загатваната
дума. С огромна любов към малките читатели авторът създава оригинални
произведения за деца.От цялото му творчество именно гатанките му носят
най-голям успех и го прославят като един от класиците на българската
литература за деца и юноши. Голяма част от произведенията на Стоян
Русев са толкова популярни, че днес се приемат като народно творчество.
Дядо Благо е създал над 1600 литературни гатанки, но обект на нашия
анализ са 121 от тях, включени в книгите: „Мъдра баба” (1981),
„Градинката на Дядо Благо” (1987), съставена от Божанка Константинова и
Милка Райчева, и „Весели гатанки” (1992). Редакторите на съответните
книги не са разпределили гатанките по тематика, а са ги подредили на
случаен принцип.
До настоящия момент не е правен опит да се систематизират
литературните гатанки на Дядо Благо и не е правен анализ на тяхната
поетика. Това ни подтикна да насочим нашето внимание към позадълбочено разглеждане на текстовете. За основа на класифицирането на
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разглежданите гатанки служи тематичната класификация, предложена
от Стефана Стойкова. Авторката обособява четири основни групи:
Природа и природни явления; Човек; Трудова дейност и Бит и култура.
Използвайки тази подредба, систематизираме литературните гатанки на
Дядо Благо по следния начин, като обогатяваме класификацията с
подгрупи, за да изчерпим изцяло спецификата на разглежданите творби.
I. Природа и природни явления:
А. Природни явления и природни реалии;
Б. Небесни тела;
В. Растителен свят;
а) Селскостопански култури;
б) Дървета и дървесни плодове;
в) Цветя.
Г. Животински свят.
а) Домашни животни;
б) Диви животни;
в) Екзотични животни;
г) Водни животни;
д) Птици;
е) Насекоми;
ж) Обиталища.
II. Човек:
A. Човек;
Б. Части на лицето;
В. Облекло.
III. Трудова дейност:
A. Предмети, свързани с трудовата дейност (Поминък);
IV. Бит и култура:
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А. Материален бит;
Б. Духовна култура;
В. Музикални инструменти;
Г. Помощни средства в образованието;
Д. Играчки.
Тук ще направим кратък преглед на тематичните предпочитания в
творбите на Дядо Благо. При гатанките, в които Дядо Благо описва
различни природни явления се забелязва, че поетът е привлечен от
традиционните образи. Авторът съставя гатанки за росата, снега, леда,
мъглата, снежинките, вятъра, дъжда, водопада и др. Част от гатанките,
разпределени в тази група, се доближават до фолклорната образност.
Малко на брой от анализираните гатанки причисляваме към втората
подгрупа от нашата класификация, а именно – Небесни тела. Дядо Благо
обръща внимание на звездното небе, звездата, лъчите на слънцето и
планетата Земя.
Значително по-обемна е подгрупата Растителен свят. Тя включва
гатанки за растенията, които са пряко свързани с човешкото съществуване
и които са резултат от неговата селскостопанска дейност. Дядо Благо
описва фасула, захарта, слънчогледа, зърното, памука, копривата и др.
Като особено популярна сред деца и възрастни е гатанката за захарта (Да
е лед, / не е лед, / да е мед, не е мед, / а се топи/ като лед/ и е сладко/ като
мед).
Освен селскостопанските култури, Стоян Русев представя и някои
видове овощни дървета, виреещи в България. Авторът изобразява дървото
като цяло, също така кестена, черешата, жълъда, крушата, бора,
маслината и др.
От растителния свят Дядо Благо не пропуска и красивите и ароматни
цветя, като също съставя гатанки и за тях. Това са присъстващите в нашия
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анализ гатанки за минзухара и розата, които прибавяме към подгрупа
Цветя.
Най-многобройната откъм гатанки в класификацията е подгрупата
Животински свят. Най-много гатанки поетът е съставил за различните
видове животни, обитаващи българските земи и заобикалящи човека на
село. Интересът на автора към животните може да се обясни с връзката му
с фолклора и фолклорните традиции и с това, че различните животни
внушават определени дидактически идеи. Към домашни животни
принадлежат гатанките на Стоян Русев за заека, козела, кокошката,
прасето. С тях поетът запознава децата с характерните особености на
някои домашни животни. Заекът е сив на цвят, страхлив, храни се със зеле;
козелът има брада като човека, по-пъргав е, обичайно за него е, че ближе
сол, необходима за укрепване на здравето му; кокошката пък обитава
главно двора на къщата, където постоянно рови и търси нещо; описан е и
външният вид на прасето, както и мястото, където живее.
Животните, обитаващи гората, прибавяме към Диви животни. Тук
спадат гатанките за вълка, елена, змията, костенурката, мечката,охлюва,
таралежа. Поетът показва на децата мястото, където се срещат
посочените животни: охлювът – в копривата, таралежът, еленът и мечката
– в гората, змията – в полето. Описва и външният им вид, по който децата
да ги разпознават – змията е шарена, охлювът е гърбав, таралежът е сив, с
игли върху гърба си. Мечката е описана като опасно животно, което всява
страх у всеки. Стоян Русев запознава малките читатели и с няколко вида
животни, които по-рядко се срещат по нашите земи. Такива са гатанките за
зебрата и крокодила. Тук Дядо Благо стимулира въображението на децата,
като чрез асоциацията за познатото се насочва към отгадаването на
непознатия обект (например магаре с райета – зебра; огромен зелен гущер
– крокодил). Също така поетът съставя гатанки за рибата, кита, рака и
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други животни, обитаващи водните басейни. Дядо Благо създава
разнообразни гатанки за животни, за да могат децата да разпознават
различните същества, обитаващи различна среда – както сухоземна, така и
водна. Интересни са и няколко гатанки, описващи различни видове птици.
Такива са гатанките за бухала, прилепа, чучулигата, щъркела. Тук авторът
представя видове, които могат да се срещнат главно през деня (щъркелът и
чучулигата) и такива, срещащи се единствено през нощта (прилепът и
бухалът). Всички те спадат към подгрупата Птици.
Стоян Русев обръща внимание на видовете насекоми. Създава
гатанки за комара, мухата, осата, паяка, пеперудата, пчелата, скакалеца,
видове, които срещаме често в ежедневието си. За всички тези насекоми
поетът дава подробно описание, като гатанките са сравнително по-дълги от
останалите, състоящи се от повече от 6 стиха.
Присъства една-единствена гатанка, в която Стоян Русев представя
някакво животинско обиталище. Описан е домът на птиците, като
следователно това е гатанката за гнездото. Тя присъства в подгрупата
Обиталища.
Към втората група Човек спадат гатанките на Дядо Благо, в които
авторът представя физическия облик на човека, описва отличителните
черти главно на лицето му, както и част от неговото облекло, използвано в
миналото. Това са гатанките за човека, веждите, главата, очите, устата,
калпака. Най-голямо внимание Дядо Благо обръща на човешките очи.
Създава три гатанки за очите, представяйки ги по различен начин – като
извори, като юнаци и близнаци, като два фенера. По своята афористичност
гатанката за калпака се доближава до фолклорното мислене (От човека е
по-високо, / а по-ниско е от куче; / рунтаво е кат животно, / но не блее,
нито мучи).

91

Третата група Трудова дейност е свързана с поминъка, с различните
занаяти и с оръдията на трудовата дейност. Тук влизат гатанките за
воденицата, иглата, къделята с вретеното, метлата, сърпа, ютията и
др. Това са предмети, с които селяните са си служили в ежедневната си
работа. Тези гатанки разширяват знанията на децата, като им представят по
интригуващ начин света на възрастните и техните ежедневни занимания.
Групата Бит и култура включва гатанки, които са резултат от
човешката дейност. Освен традиционни предмети, като вилица, гребен,
кантар, мост, ножици, поетът описва и някои по-съвременни изобретения
като например самолета, часовника, спринцовката и др. Чрез подобни
гатанки Дядо Благо разширява общата култура на децата.
Разбира се, не с по-малко значение е подгрупата Духовна култура.
Стоян Русев съставя гатанки, които са резултат от човешката фантазия
(например гатанката за Баба Яга). Опитва се чрез гатанките да обясни и
по-абстрактни понятия като буквите, думата, писмото. Образите в
гатанките му са израз на представите му за ред и нравственост, като
пример за това е гатанката за думата: Без сладило / подсладява, / без
горчило огорчава, / плач на радост / преобръща, / като тръгне / се не
връща.
Към следващата подгрупа влизат няколко гатанки на Стоян Русев,
описващи традиционните български фолклорни музикални инструменти –
гатанките за гайдата и тъпана. Тези инструменти са дълбоко свързани с
бита на българския народ. Използвали са се както в миналото, така и днес
при различни български ритуали – на сватба, в традиционни български
празници, при нестинарски и кукерски игри, по сборове и др. И двата
инструмента заемат почетно място в отделните фолклорни райони на
България, част са от музикалната култура на народа и трябва да се
познават от децата.
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От прегледа на направената класификация се вижда, че Дядо Благо
предпочита да пише повече за растителния и животински свят, за
случващите се в природата различни явления, за човешкия труд, бит и
култура. В сравнение с подредбата на Ст. Стойкова, тук липсват гатанки за
транспорта, за храната и нейното приготвяне. От гатанките за уреди и
прибори, се споменава единствено вилицата. Не намираме и гатанки,
описващи пари и оръжия.
Чрез изобразяването на предмети от ежедневието на човека Стоян
Русев разкрива постоянната човешка среда. Предметите и реалиите
действително съществуват и могат да се възприемат зримо или слухово.
Това показва стремежа на автора към реализъм и близост с фолклорната
традиция. В разглежданите гатанки по-слабо са представени творби,
свързани с абстрактни понятия или такива, създадени на основата на
художествената литература (изключенията са: Баба Яга, буквите, дума,
писмо).
От тематична гледна точка обектите за своите гатанки Дядо Благо
взима от света, заобикалящ селското дете. Подобно на фолклорните
гатанки,

предмет

на

литературните

гатанки

на

Дядо

Благо

са

разнообразният свят на околните предмети и явления на природата, битът
и човекът. Съчетавайки хумористичния със социалния замисъл, Стоян
Русев обхваща отделните страни от живота на селянина. Авторът
тематично

обогатява

съвременната литературна

гатанка.

Разраства

тематичните кръгове в изображението на традиционните предмети и
явления. Дядо Благо одухотворява материалния свят, предпочитайки
растенията, животните и предметите, които са близки на човека, като в
същото време се стреми да ги представи по оригинален и самобитен начин.
Разбира се, представя и новото в живота, като изобразява екзотични или
рядко срещани животни и растения. Интересно е, че в обекта на
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изследването ни присъстват няколко варианта на гатанки за едни и същи
предмети (букви, вятър, гребен, дим, змия, кит, козел и др.).
Одухотворявайки предметите и явленията в своите гатанки, Дядо
Благо ги прави по-занимателни, по-достъпни и разбираеми за детето. По
този начин той отговаря на детските потребности и на начина им на
възприемане на околния свят.
На основа на тематичната класификация на Ст. Стойкова,
съставихме нова, оригинална класификация на литературните гатанки на
Дядо Благо. Класификацията-основа бе дообогатена с допълнителни
подгрупи, съобразено с нашия литературен материал. Класификация на
гатанките на Дядо Благо се прави за първи път в нашето литературознание.
Предложената класификация би била полезна за учители, обучаващи деца
в предучилищна или в начална училищна възраст.
Живял и творил в трудни времена, Стоян Русев се превръща в един
от най-добрите познавачи на детския свят. С цялата си енергия, добрина и
талант авторът представя идеите си в различни по жанр произведения,
разпръснати в книги, вестници и списания, на най-малките читатели. Дядо
Благо е един от първите български поети, които с творчеството си прави
успешен опит за създаването и налагането на литературната гатанка в
българската поезия за деца. Благодарение на него идват и успехите на
много други писатели, творили в този жанр. Макар и малко забравена,
личността на Дядо Благо остава емблематична за развитието на
българската литературата за деца.

*Настоящата

статия

е

разработена

като

част

от

научноизследователския проект „Оптимизиране обучението на студенти
педагози чрез извънаудиторни дейности“ на катедра „Български език,
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литература и изкуство“, No 2018-ФПНО-1, финансиран по фонд „Научни
изследвания“ на Русенския университет „А. Кънчев“.
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ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
БЪЛГАРСКО, БАЛКАНСКО И СЛАВЯНСКО В ХИМНА
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ХИМНА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОТ
СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

Камен РИКЕВ

Малко училища могат да претендират за честта техен действащ
учител да бъде автор на такова емблематично за националната култура
произведение, каквото е химнът „Кирил и Методий“. Заради това съм
убеден, че интересът към текста на Стоян Михайловски трябва да бъде
поддържан особено настойчиво от Русенската гимназия „Христо Ботев“,
естествения приемник на Държавната мъжка гимназия „Княз Борис“.
Анализ на стихотворението, утвърдено в колективното съзнание като
„Върви, народе възродени“, предлагам в статията си за изгубените и
възстановени идеологически понятия в българската култура (Рикев 2013:
21–33). В нея коментирам специфични понятия и цялостни концепции,
които съчетават разнородни идеали – просвещенски, романтични,
възрожденски, държавотворчески, християнски и др. Тук искам да обърна
внимание върху един частен, но не по-малко интересен аспект, а именно
акцентирането върху етническата, славянската и балканската същност на
българите в художествения текст.
Няма съмнение, че „Кирил и Методий“ е вдъхновяваща творба,
подходяща за колективни празници и за обединение на малки и големи.
Нейните прости, но убедително изказани максими обаче не са само
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следствие

и

конкретно

регистриране

на

ключови

моменти

от

националната митология. В много отношения те сами изграждат тази
общностна идеология, която осмисля историческия опит и формулира
стремежите към бъдещето. Заради това е важно да се установи в каква
степен и по какви пътища авторът борави с понятията български (народен,
племенен), славянски и балкански, защото те се оказват не само сходни и
взаимно свързани, но и строго различни, доколкото всяко от тях означава
определен комплекс от идеи, липсващи в останалите два термина. В такъв
смисъл разглежданите понятия в никакъв случай не функционират
синонимно или чрез обикновена синекдоха (представяне на общото чрез
частното или обратно), а напротив – насочват възприемането на творбата
към отделни ценности и модели на мислене, които трябва да остойностят
българския цивилизационен принос.
Химнът на Михайловски насочва пряко към българския народ общо
8 пъти. Това става чрез етнонимите България и българското (знание),
споменати по един път, и понятията народен (2 пъти) и народе, дедите ни,
рòдина и племе (по един път). По такъв начин не се оставя никакво
съмнение, че текстът е пряко насочен именно към българските
възприематели и изпълнява функцията на химн, но и на поетически завет.
Оказва се, че скритото послание зад прославата на светите братя е
опазването на народността (народността не пада / там, дето знаньето
живей!2). Самият поетически завет, следователно, тясно обвързва
българите с концепциите за народ и народност, като последните очевидно
притежават белезите единност, знание и уникалност в смисъл на
конкретна и неповторима историческа мисия, осъществявана през
вековете.

2

Всички цитати от химна давам по оригиналното издание в сп. „Мисъл“ (Михайловски 1892: 597–599).
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За разлика от фокусирането върху българското, концептът славяни
присъства в химна само два пъти (т.е. четири пъти по-рядко). Това става
чрез възхваляващите формулировки звезди върху Славянски мир и речта
ви мощна нек’ се помни / в Славянството во век веков. Заслужава да се
отбележи, че втората от споменатите фрази всъщност затваря целия текст,
което по най-категоричен начин придава на славянството значения не само
на надредно етническо понятие (сбор на славянските племена и народи,
към които принадлежат и българите), но и на културна общност с ярки
приноси в световната цивилизация.
От двете полагания на българския свят в полето на славянството
възникват най-малко две важни заключения:
– тези полагания не се основават пряко на създаването на
славянската азбука от Кирил и Методий, а явно изхождат от общата
предпоставка, че българите са славяни по своята същност. Нещо повече: в
осма строфа изрично се подчертава, че писмеността е именно наша
(народна, а не славянска: не само по притежание, но и по произход), като
тя изиграва роля за всесветовната просвета – определение, което без
съмнение включва и останалите славянски народи;
– независимо от горните факти, според химна на Михайловски
българите обогатяват именно славянския свят и биват прославени като
славянски народ, чрез което се гарантира и увековечаването (во век веков)
на народностната устойчивост. По такъв начин творбата поддържа важно
смислово противоречие, което не получава разрешение – българският
народ е дал тласък на световната просвета, но признанието му сияе върху
славянския небосклон.
Докато концептът славянство съдържа предпоставки за културен
градеж и обща възхвала, обвъзрването на българите с балканското се
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среща само веднъж в текста (балканский храбър син). Контекстът, в който
се появява тази метонимия, е строго противопоставен на славянския мир: в
девета строфа се споменават тъжовно робско време, наведено лице заради
гнет и отомански властелин. Негативният смислов заряд във всички
изброени образи обхваща дори храбрия син. Активизирането на внушения
за потисничество и историческа несправедливост (османската власт като
политическо, а не само етническо страдание) подсказва в тази строфа
етнонимът българин да бъде заменен с метонимията балкански син. Така
обаче наяве излиза ново противоречие, позволяващо в строфата да говорим
за оксиморонна конструкция или най-малкото за парадокс: храбрецът
всъщност е навеждал глава пред господаря си.
Регистрираните

в

текста

смислови

противоречия,

засягащи

принадлежността към българския, славянския или балканския свят, водят
към следните общи заключения:
1. Българският народ е възхвален от Михайловски чрез своята
уникална мисия в световното развитие, но той е част от поне два пошироки контекста: славянския и балканския.
2. Отъждествяването на българите със славянството съдържа
внушения с изцяло положителен емоционален заряд. Тъкмо славяните
гарантират

увековечаването

на

българския

принос,

тъкмо

те

са

предположени като естествения притегателен център за народните
културни стремежи. В този контекст делото на светите братя е
действително уникално в рамките на народната история, но в по-широките
рамки на славянския свят то се вписва като едно от редица достижения на
славянский мир.
3. Обратно на горното – отъждествяването на българите с
балканското съдържа внушения с изцяло отрицателен емоционален и
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символен

заряд.

Балканите

тук

функционират

като

регионална

квалификация без потенциал за създаване на високи духовни стойности.
Това е земя на храбри синове, но и на техния властелин, която вместо
културни домогвания се определя от символиката на физическата борба.

***
Ако четем химна „Кирил и Методий“ не само като литературен
документ, но и като продукт (следствие и причина за развитие) на
националната митология от края на XIX век, от него могат да бъдат
извлечени важни поуки не само за осмислянето на българската същност в
исторически план, но и за съвремието. На първо място, творбата е
показателна заради пълните сходства с редица други класически примери в
мерена реч, говорещи за остойностяване на националната идея в поширокото поле на славянството (срв. напр. на вси словене книга да четът
от одата „Паисий“ на И. Вазов или славно коляно, чада на славянски род от
„Възпомянание

старобългарско

на

развалини

старославнаго

града

Червеновода близ Рухчука“ на Г. С. Раковски).
От друга страна, произведението на Михайловски не е в разрез с
двоякия характер на понятията Балкан и балкански в националната
митология. Те могат да бъдат възприемани като регионални маркери, но и
като символи на произтичащите от този чисто географски означител
конотации. В този случай не бива да се забравя, че балканската
идентичност далеч не се обвързва само с героизъм и жертвеност, но и с
идеите за безпросветие, насилие и тежки житейски условия, обуславящи
непрестанна борба за оцеляване. Така например Балканът е верен
побратим („Свободата не ще екзарх“ на Л. Каравелов), той стене („Вятър
ечи, Балкан стене“ на Д. Чинтулов) или от него вън се провиква юнакът
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(„Българи юнаци“ на Чинтулов). С други думи, преди да се превърне в знак
на националната изключителност, Балканът е пространство на народното
страдание, както най-красноречиво свидетелства и Ботевата балада
„Хаджи Димитър“. В българската поезия обаче Балканът не поражда
асоциации за действителна общност срещу тиранията или в името на
високи идеали (невъзможни са напр. понятия звезди върху балканский мир
или в балканството во век веков, ако перифразираме цитатите от
Михайловски).
Дори когато поетическият глас се концентрира върху балканските
реалности, той избягва да квалифицира солидарността между борещите се
за свобода народи като балканска, предполагайки именно славянския
елемент като обединително звено. Така в Чинтуловото „Българийо, мила
майко!“ три народа ще отидат във Балкан за битка срещу общия душман,
като това са именно българи, сърби и черногорци, подразбиращо се единни
заради славянския си корен.
Наследените от възрожденските творци на националната митология
ментални нагласи могат да бъдат използвани като подстъп към
съвременната българска езикова ситуация, в която концепциите за
славянска общност и славянска цивилизация продължават да съдържат
силни позитивни значения (срв. Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост, университетските специалности славянска
филология, народното читалище „Славянска беседа“ в София или улиците
с име „Славянска“ в София, Русе, Пловдив, Варна, Бургас). В противовес
на приведените примери съответни означения с етнонима балкански са
много по-редки в днешна България3 и не насочват към полуострова като
нещо повече от пространствен маркер или намек за национален (а не по3

Напр. пловдивската улица „Балканска зора“ е в чест на някогашния вестник; съществува
университетска специалност балканистика, но не и понятие към нея балканска/-и филология/-и.
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широк) героизъм (срв. названията на редица хотели и ресторанти).
Любопитно е също да се добави, че търговските марки с компонент
балкански, които стават все по-популярни в началото на XXI век, са
предимно в сферата на хранително-вкусовата промишленост и насочват
към регионална специфика. Така ако нещо балканско извиква положителни
асоциации извън тесните етнически рамки, то е в сферата на кухнята.
Извършените странични наблюдения върху химна „Кирил и
Методий“ показват, че произведението на Стоян Михайловски може да
бъде класическо, но в никакъв случай еднозначно в своите послания. По
всичко изглежда, че неговата провокативност ще съпътства процеса на
национална самоидентификация и през XXI век с уж разбираемите, но все
така неконкретизирани обхвати на понятията балкански и славянски. Едно
поне

изглежда

сигурно:

творбата

потвърждава

други

данни

от

художествената литература, според които става ли дума за юначество и
бой, освен за простащина и изостаналост, българинът обича да се
окачествява като балканец; стане ли пък дума за националния
цивилизационен принос, там предпочитаме да фигурираме като славяни.
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ИНТЕРВЮ
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ: Най-щастливите срещи в моя живот са
с румънските поети, които съм превел

Известният български преводач на румънска литература
разказва за своята дейност на културен мост между румънци и
българи в навечерието на Деня на румънската култура

Владимир Митев

Огнян Стамболиев е критик, преводач и журналист. Автор е на
книгите: „Нова книга за операта” в 2 т., на първата българска „Книга за
оперетата и мюзикъла или от Офенбах до Уебър”, „Несравнимият
баритон Кирил Кръстев”, „Слънчевият тенор Николай Здравков”. Издал
редица преводни книги с поезия, проза и драматургия от Михай Еминеску,
Йоан Славич, Лучиан Блага, Йон Лука Караджале, Никита Станеску,
Григоре Виеру, Мирча Динеску, Емил Чоран, Мирча Елиаде, Захария
Станку, Йожен Йонеско, Матей Вишниек, Жан Пол Сартр, Пиер Паоло
Пазолини, Клаудио Магрис и др. Преводач и автор на оперни либрета, на
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критически студии, рецензии, отзиви и проблемни статии в периодичния
печат. Носител на редица национални и международни награди, сред
които и на Румънската академия (1997). Член на ПЕН- центъра,
България.
–

Господин

Стамболиев,

как

открихте

литературата

на

северните ни съседи и какво Ви кара да продължавате с преводите си
на класици и утвърдени творци от времето между двете световни
войни, на съвременни писатели, поети и драматурзи?
– Да, това откритие бе повратен момент в моя живот. Стана през
средата на 70-те години. Дотогава се занимавах главно с журналистика и
критика. Работех в Русенската опера като драматург и бях потънал в света
на това прекрасно изкуство. Но един ден ми попаднаха стиховете на
Никита Станеску, Марин Сореску и Ана Бландиана в руски превод. Преди
това бях учил в Лектората по румънски език и литература в Софийския
университет и няколко години по ред посещавах летните курсове на
Букурещкия университет. Езика практически научих сам, като преди това
бях учил в Университета италиански. Помогна ми много Радио Букурещ –
Втора програма, сега “Румъния Културал”. На това радио дължа страшно
много. Това беше моят вход в румънската култура… Започнах да чета
много. Но четях предимно класиците и повече драматурзите. Тези трима
поети се оказаха, заедно с Блага и Динеску, истинско откритие за мен.
Прочетох много неща от тях на румънски и направих първите си преводи
за литературната страница на русенски ежедневник. Така започнах.
Първата ми книга беше подборка от гениалния Никита Станеску (ако
пишеше на някой от големите езици, щеше да получи „Нобел”!) под
надслов „Барелеф с влюбени”, беше отличена като успешен дебют от
Съюза на преводачите в България и бях приет за член на тази престижна
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творческа организация у нас. През 1987 подготвих за печат в младежкото
издателство в София една поетична антология, в която включих вече
забранени автори и дисиденти като Дорин Тудоран, Мирча Динеску, Ана
Бландиана и др. Един известен румънски преводач и секурист, Валентин
Дешлиу, „докладва” за това мое „неправилно съставителство” и книгата
така и не излезе, макар да беше вече напълно готова за печатницата…
Започнах да превеждам редовно за литературния печат, а също и
пиеси за театрите . Досега съм превел повече от 70 пиеси като се започне
от Napasta на великия Караджале, мине се през Михаил Себастиан, Тудор
Попеску, Аурел Баранга, Паул Еверак, Д.Р. Попеску, Думитру Соломон,
Йон Байешу, Теодор Мазилу до невероятния Матей Вишниек, моя любим
автор. Досега съм издал 7 книги с проза, поезия и театър на Матей. Освен
това издадох и един голям том с театъра на Йонеско. Преведох доста
текстове за театрите в София, Плевен, Смолян, Силистра, Русе, Велико
Търново, а също и за Радиотеатъра и Телевизионния театър.
Издадох досега 40 отделни книги, а в пет престижни антологии на
световната поезия, издадени у нас, представих румънските поети. Също и
балканската поетична антология „Хемус”, издадена в Атина по проект на
ЕС. Преведох по-голямата част от фантастичната проза на Мирча Елиаде,
както и неговите забележителни „Спомени”. Преведох класици като Йоан
Славич, Лучиан Блага, Йонел Теодоряну, Дуилиу Замфиреску. Още:
Захария Станку, Панаит Истрати, Йон Дезидериу Сърбу… Работя много за
печата като непрекъснато популяризирам румънската литература, музика,
театър. Няма културно и литературно издание в България, в което да не
съм представил, при това много пъти, румънски поети, белетристи,
драматурзи.
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Радвам се, че преведох един обемист том с прозата на великия
Хиперион / Лучафар на румънската литература и той беше отличен на
фестивалите в Кишинеу и Турну Северин, а също и на 6- тия световен
конгрес на еминесколозите. Това беше голяма радост за мен през 2017
година.
Да, може да се каже, че румънската литература е в основата на моя
живот, че всичко друго е на втори план… А румънската поезия, лично за
мен, е нещо много голямо. Тя е сред водещите в Европа.
– Румънската литература много често се занимава с реалностите
на селото и на селския бит. В Букурещ има Музей на селото и Музей
на селянина, а в Гюргево и на други места хората правят в домовете
си импровизирани музеи на селския бит. Как си обяснявате силната
връзка на румънците с традициите им и ролята на народното в техния
живот?
– България и Румъния са, общо взето, селски страни, със силна
традиция в това отношение, макар напоследък да се урбанизират и
променят, може би не толкова към добро. Селската тема е сред основните
и в румънската, и в българската литература и художествена култура. Това,
което казвате за съхранението на традициите и обичаите, се прави и у нас.
Нямаме такъв голям музей на селото като този в Букурещ (наистина е
впечатляващ!), но имаме множество по-малки етнографски музеи и сбирки
във всеки град и почти във всяко село. Произходът ни е близък –
тракийски. Ние сме славянизирани траки, а румънците – латинизирани.
Делят ни само вечната река и езикът.
– Бидейки мост между румънската и българската култура, може
би правите сравнения и заключения за всяка от тях поотделно. Какво
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е сходното и кои са най-ярките различия между двете култури? До
каква степен те общуват пълноценно?
– Макар да сме близки и съседи, с общ корен и произход, макар
голяма част от румънските земи преди поробването на България от
турските варвари да са били в границите на по- силната и развита тогава
българска държава (дали сме на Румъния писменост и култура), ние все
още не се познаваме достатъчно добре. Особено в културен план.
Румънската култура през XVIII и XIX век се развива по-свободно, защото
румънските княжества не са поробени, а само васални. Влиянието от
културна Европа е било по- силно, докато ние сме били в затвор,
подложени на геноцид. Цели пет века! А през XIX век Румъния
гостоприемно приема българската революционна емиграция.
Историята на румънско-българските културни отношения е позната и
добре изследвана. Много е интересна и богата. Много са следите на
България в Румъния. Общували сме до голям степен на моменти и според
политическата конюнктура. През 40-те години на ХХ век – добре, после
след войната – също като „народни демокрации”, през Златната епоха
“Чаушеску” Румъния беше сравнително затворена и изолирана дори от
страните от Източния блок. Сега сме свободни, но гледаме повече към
Запада и Америка, на които сме бедните роднини. Би трябвало да
общуваме още по-тясно и пълноценно. Защо да не направим и ние съюз –
Румъния, България и Сърбия като Вишеградската тройка? Историята,
съдбата и географията ни свързват.
– Освен че познавате отлично румънската литература, Вие сте
свързан от години с оперното изкуство, включително чрез Вашата
съпруга Виолета Шаханова, която е специализирала при проф. Октав
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Енигареску. Какви са впечатленията Ви от румънската оперна и
симфонична сцена? Какво не знаем за румънското високо музикално
изкуство?
– Румънската музикална култура, която е, общо взето, позната и
доста уважавана в България, е сред водещите в Европа във всяко
отношение – и като творчество, и като изпълнителско изкуство.
Фестивалът „Енеску” по качеството и мащабите си е първият в Европа и
превъзхожда големите музикални форуми на Запад.
По прочутата лирична комедия на Себастиан „Звезда без име” през
1984 година написах либрето за опера. Нашият най-голям оперен
композитор, представяният и в Румъния Парашкев Хаджиев, го хареса и
създаде едноименната си опера, поставена с голям успех през ноември
1985 година от Софийската национална опера.
Лично аз съм организирал камерни концерти с музика на Енеску,
Паскал Бентою, Анатол Виеру в София и Русе, в които участва моята
съпруга – първата солистка на Русенската опера Виолета Шаханова. Тя
изнесе и рецитал с румънска музика в Музея „Енеску” в Букурещ. Освен
това преведох и либретото на прекрасната опера за деца „Котаракът с
чизми” на Корнел Трайлеску за Русенската опера и тя беше представена с
много голям успех през 1977 година.
– В момента работите над поредния си превод на пиеси от
драматурга Матей Вишниек, който през 80-те години избягва от
Румъния и се установява във Франция, а днес е сред най-ярките имена
на румънската и френската драматургия. Вишниек често е свързван с
театъра на абсурда и е описван като достоен наследник на едно
предишно поколение на румънски емигранти, сред които са Емил
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Чоран, Мирча Елиаде и Йожен Йонеско. Какво откривате в пиесите на
Вишниек?
– Както за Шекспир, така и за Матей Вишниек (род. 1956), „целият
свят е сцена”. В случая по-точно – „цирк”. Темата пронизва някои от найизвестните му и играни по света текстове: ”Клоуните” („Дребна работа за
стар клоун”), „Три нощи с Мадокс”, „Какво да правим с виолончелото?”,
„Ама, мамо, тези разказват във второ действие какво се е случило в
първо!”. Цирковото, маскарадното, карнавалното срещаме в много от тези
пиеси, вдъхновени от италианската commedia del arte, драматургията на
Караджале, Йонеско и Алфред Жари. Родее се и със сюрреалистичната
проза на непознатия у нас румънски авангардист Урмуз, който всъщност
предхожда Йонеско и Бекет. В тях се преплитат по един удивително
хармоничен начин иронията и сатирата, буфонадата и гротеската.
Поетичното начало в редица моменти е на преден план. Някои критици
определят театъра му като „фрагментарен”, други като „поетичен” и
„свръхчувствителен”, трети като „пост-психологически”. Всичко това е
вярно, но най- точно е да се каже, че е кръвно свързан с ужасите на
екзистенцията, въпреки влиянията (Кафка, Сартр, Будзати, Йонеско, Жари,
Бекет, Пинтър, Арабал, Мрожек) е определено новаторски, оригинален…
– Вероятно за преводача особено вълнуващ момент е да се
срещне на живо с авторите, които е превеждал. Освен с Вишниек, Вие
сте общували с много съвременни румънски и молдовски автори като
Ана Бландиана, Мирча Динеску, Марин Сореску, Никита Станеску,
Григоре Виеру, Лео Бутнару и други. Как протича и какво Ви дава
контактът с авторите, които, превеждайки, сте опознали и от
дистанция?
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– Накратко казано: това бяха най-щастливите и интересни срещи
досега в живота ми.
– Наред с преводаческата си дейност Вие сте и в редакционния
съвет на различни културни списания в Румъния и България. Какво
отличава румънските културни издания от българските?
– Румънските сега са по-богати и по-добри. В Румъния няма град без
литературно издание и литературен фестивал. Там няма тази концентрация
и централизация, както е у нас, и това, мисля, е вредно за нашата
литература. Много силни са дружествата в големите градове. Писателите в
Румъния се радват на уважение, думата им се чува, те са активни
общество, докато у нас е тъкмо обратното. Нашите писатели мълчат, а
управниците ни са, общо взето, некултурни. Така е и в Молдова. Там
поетите се познават и обичат от всички. Политиците ги чуват. Поетът
Григоре Виеру, например, е издигнат в култ. А у нас? Уважаваме ли своите
поети? Също своите артисти, музиканти, учени... Една неука дама от
Парламента нарече учените ни „просяци”. Да, нашата държава просто
обърна гръб на културата и науката и това е моята най-голяма болка.

– 2017 г. беше особено важна за Вас. Навършихте 70 години,
получихте престижни литературни награди от фестивали в Турну
Северин и Кишинев. Били сте отличаван от Румънската академия, от
различни румънски и български институции. Ако 70-годишнината Ви
е своеобразен завършек на етап от живота, какво предстои за Вас по
отношение на Румъния и на румънско- българското общуване в
културата през новия период?
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– Дано да бъда здрав и да осъществя поне част от моите проекти.

Разговора води
Венелин МИТЕВ
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ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ
БАХУ-МЕСЕДУ РАСУЛОВА – НАРОДНАТА ПОЕТЕСА НА
ДАГЕСТАН

Живодар ДУШКОВ

Обикновено художниците (поради липса на модел!) рисуват много
често себе си. Автопортретите отразяват различни състояния на творците и
не може да бъде другояче, защото са „своеобразно селфи“, документиращо
не само

възрастовите

промени, но

и

здравословното

състояние,

настроението, прикритите вълнения... Поетите също се вглеждат в себе си,
така че и при тях присъства автобиографичният елемент. (И прозаиците
„надаряват“ някого от героите си със свои характерни черти или пък нещо
случило се със самите тях „прехвърлят“ в разказа си, но в случая акцентът е
върху автобиографичността в поезията). По всяка вероятност Баху-Меседу
Расулова е от тези творци, които обогатяват поезията си онова, което се е
случило с тях. Или пък разкриват характера на народите, чиито деца са.
Или пък с думи предават картини от родния край...
Естествено всеки критик е предпазлив при „разшифроването“ на
написаното. Това се дължи и на случаи, при които няма пълно покритие на
лиричния герой с автора. И все пак, ако не цялата истина, то поне огромна
част от нея се споделя с читателите. Не познавам поетесата Баху-Меседу
Расулова и следователно нито мога да търся, нито мога да намирам
каквито и да е моменти, определени като автобиографични. За нея зная
само онова, което е публикувано като официална биографична справка. А
то е впечатляващо. Автор е на повече от 30 поетични, прозаични и
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публицистични

книги:

„В

Мекке”

(„В

Мека“),

„Горный

ветер”

(„Планинският вятър“), „Дом Герцена” („Домът на Херцен“), „Духовная
страна” („Духовната страна“), „Дыхание времени” („Дъхът на времето“),
„Жемчужины стихов” („Бисерни стихове“), „Любовь земли и неба”
(„Любовта на земята и небето”, „Поездки с доброй миссией” („Пътуване с
добра мисия“), „Позднее раскаяние” („Късно разкаяние“), „Радуга”
(„Дъга“), „Честью своей дорожил” („Ценеше своята чест“), „Эхо сердца”
(„Ехото на сърцето“) и др. Пише на каратински, аварски и руски език.
Лауреат е на литературната награда „А.С. Грибоедов”. Отличена е с медал
„За принос към руската литература”. Член е на Съюза на писателите на
Русия и на Съюза на журналистите на Русия.
Стиховете на Баху-Меседу Расулова ме привлякоха преди всичко с
констатацията, че поетесата в повечето случаи предпочита кратката форма
– четиристишието. За мене това е своеобразно майсторство: с малко думи
да се разкрие дълбочината на мисълта (както е при афоризма); да се
споделят чувства (както е при спонтанността на човешките реакции); да се
постигне яркост на описанието (както е при импресията)...
Стихотворенията на Баху-Меседу Расулова разкриват нрави и
обичаи, които се различават съществено от нашите. Тя е родена през 1954
г. във високопланинското

селo

Карата, Република Дагестан. По

националност е аварка. Завършила е Дагестанския държавен университет в
Махачкала и Литературния институт „Максим Горки” в Москва. Работила
е като учителка в каратинско средно училище, преводач-кореспондент в
републиканския аварски вестник „Истина”, редактор на литературните
програми в ГТРК (държавна телевизионна и радио компания) „Дагестан”,
съветник на министъра по националната политика, информация и външни
връзки на Република Дагестан. Заради своите високи постижения в
словесността е удостоена със званията „Заслужил деятел на културата на
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Република Дагестан“ и „Народна поетеса на Дагестан“. Лауреат е на
златния медал „Имам Шамил” – за принос при запазването на
историческата памет, възпитанието и развитието на духовно-нравствения
потенциал на подрастващото поколение на Дагестан и на Почетната
грамота на Република Дагестан
Явно в родината ѝ и през XXI век продължават да съществуват
патриархалните отношения: безпрекословно подчиняване на волята на
бащата; първостепенна роля на мъжа в семейството; силно влияние на
религията (исляма); загърбване на чувствата в сферата на интимните
отношения и др. Признавам, че точно и заради това не преведох три от
предоставените ми стихотворения, в които се сблъсках със специфични
термини – адат (древен неписан закон, спазван от планинците,
допълнение на шариата), аксакал (старейшина) и пр.
Творби на Баху-Меседу Расулова са превеждани на руски,
английски, арабски, азербайджански, лезгински, сръбски, френски,
чеченски и много други езици. Не зная дали преводачите са изпитали
затруднения при предаването на чужд език на тези на пръв поглед
„безхитростни творби“, но аз се затрудних. Поетесата в повечето случаи
използва стихове с 8 или 9 срички. Като своеобразна илюстрация ще
посоча някои особености: едносрични думи, които на български се
превеждат по-разгърнато (лет – години, чтоб – защото и др.),
многосрични думи, които на български са с по-друга дължина или се
превеждат като две думи (мгновенье – мигновение, момент; семья –
семейство, счастье – щастие, ненастье – лошо време и др.); в различни
случаи при нас не е възможно да бъде пренебрегнат спомагателният глагол
(ты мудр – ти си мъдър), удължаване на фразата и вследствие на
използване на предлози (сад любви – градината на любовта) и т.н.
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Аз, а вероятно така е и с други преводачи, бях изправен пред
дилемата да се съсредоточа върху метриката в оригинала, пренебрегвайки
съдържанието, или пък да бъда верен на посланието, на смисъла, на
същността на творбата. И тъй като нееднократно опитвах и единия, и
другия подход, неусетно (дори за мен самия) се появиха по няколко
превода на едно и също стихотворение. Сравнявайки ги с оригиналите им,
се чувствах удовлетворен от близостта в изказа, от сполучливо намерената
адекватност, или се притеснявах от нетомното превеждане. И след като
имах на разположение различни по своята същност преводи дело на едного
(в случая: мои), разбрах и защо не си приличат преводите на едно и също
произведение, но направени от различни преводачи. В крайна сметка
трябваше да решавам кои от вариантите да предпочета и да ги предложа на
вниманието на читателите. Сигурно и по това не се различавам от другите
преводачи, пред които винаги стоят поне два въпроса: „Доколко съм верен
на автора на произведението?“ и „Доколко добре съм успял да представя
творбата на родния си език?“ ... Впрочем остана да направя и последното
пояснение: стихотворенията са от „Канатоходка” („Еквилибристка“) –
неспоменатата досега стихосбирка на Баху-Меседу Расулова.
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ПРЕВОДНА ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ
Баху МЕСЕДУ-РАСУЛОВА

***
В смущение изпадам често,
щом сред сватбарите съм гост
и в поздрав за жених, невеста
– непиещата – вдигам тост.
Едва ли строфи тук ще чуят!
Принудена съм – вдигам рог!
Планинците избързват. Буен
извиват танца си „възбог“.
Животът сватбен пир е също,
с мечти изпълнен е, със страст
и със стремеж за власт могъща...
Нима ще чуят моя глас?

НАУКА НА СЪРЦЕТО
Научи ме мама да мога
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да шия пъстри шевици.
А мен ме изгаря друг огън:
да хвана думите-птици.
Научи ме също и вълна
и да преда, и да тъка:
със прелест домът ще е пълен.
А аз пък със сръчна ръка!
Една бях от своите дружки –
ръкоделствах, тъчах килими...
Свойта майчица слушах... ужким,
че в мене извираха рими...

МИСЛЕН ДИАЛОГ
Седим тъй близко. Помежду ни
разтворила се сякаш пропаст.
Загърбваме най-важни думи,
а само маловажни тропат.
Сърцето ми превърна в рана,
но в него си. И там ще бъдеш...
За мене ласкав си остана...
Уви – в съня ми все несбъдващ.
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Света със себе си обземаш,
а аз с мечтите си живея...
Какво е любовта за мене,
в която ти си лъч нетлеещ?

***
Кому да вярвам аз – на думата, на жеста?
Кога ли истината ще проблесне?
Сестра наричаш ме и страстно в мен се взираш...
Че мъчиш ме напразно, не разбираш...

РОДИТЕЛСКА ВОЛЯ
Препрочитах много любовни романи –
в тях намерих аз рано своя избранник,
ала татко и майка, без да ме питат,
решили друго, погребаха мечтите...
Слушах аз после мъжа си... Дете му родих...
На осемнадесет съм, а се състарих...
Да остана си с тях, исках, но спря ме плач...
Родителска воля – за мен воля-палач!
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ИЗБОР
Вляво – горд и непрестъпен
зъбер гони синя вис:
сякаш най-голям престъпник;
над покоя – обелиск.
Вдясно – пропаст. Там се шмугва
мътно-калната река.
Ден и нощ печално-смугла
аз живея все така.
Тази бездна няма дъно –
Чудно е, че оцелях.
С доживотната „присъда“
с лоши сили само бях.
Няма как да стигна горе.
И надолу няма път!
Унижение и горест
пред сърцето ще се спрат.

***
Любов без семейство – обществен позор
и аз загасих пламтящия взор.
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Семейство без обич – съюз на бащите,
а също – история до край в скръб покрита…

ПУСТОТА
Без обич празно е сърцето –
пламък, що в огнище гасне
Облак черен на дъждовете
пухкаво гнездо поднася.
Пуст е паркът – блян е без крила,
мокри дрехи по снагата.
Купидон чрез своята стрела
капка вяра не изпрати.
Над мечите месеци наред
Орис се ехидно смее.
Няма от любов и спомен блед...
Горест все в душата ми чернее...

ГРАДИНАТА НА ЛЮБОВТА
С цветя уханни тя е жива
и свежа е от множество години.
Танцуват пеперуди най-красиви
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и забранен е достъпът за зимата.

ОГЪНЯТ
Жаркият огън на моите дни
пламъци пръска – ще ме горят.
Знам, че не мога да мина встрани.
Тъй си стоя с години сред път.

ВУЛКАНЪТ В ГЪРДИТЕ МИ
Когато във гърдите ми вулканът
не лава – мойта страст разлее,
как би могла честта ми щит да стане
и с този щит да оцелея?

121

***
Мъдър си. Кажи каква ли сила
тридесет години ни държи?
Аз на себе си съм си обяснила.
Твоя отговор не знам. Кажи!

ВЪЗТОРЖЕНОСТ
Аз възприемам всяко време –
и дъжд в нощта, и ясен ден.
Обичам наш’та майка земна
и всеки жител тук роден.
В живота всяко мигновение
обичам – за добро, за зло.
Природата е вдъхновение –
за моя стих е тя крило.
Обичам аз света. Защо ли?
Не знам! Не бих и узнала!
Стихът ми – лек за чужда болка,
но за моята – едва ли!
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***
Богатства не искам, ни власт,
не загърбвам хорската мъка...
Ще чуе Бог моя тих глас
към мечтите си да хвръкна.

***
Боя се с хората да стана близка,
в сърцето си да пусна гости скъпи...
А ако някого обидя, без да искам,
и той – готов за мъст – към мен пристъпи?

НЕДОВОЛНА ОТ СЕБЕ СИ
От себе си съм недоволна често,
а паметта ми е целинно место...
В ръжда и в плесен ли е мойто слово,
щом им въздействам сякаш със отрова?

ДУХЪТ НА ВЕЧНОСТТА
Духът на вечността витае,
след моя вик в нощта мълчи.
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„Къде намираш се в безкрая?
Поне ти думичка речи!
Над слабостта ми ли се смееш?
Ти снисходителен бъди!
Днес страшно е да се живее,
тревожност ден и нощ гнети“.
Наблизко истината знам е,
но сякаш скрила се е тя.
Незрим развяваш облак-знаме,
Безплътен Дух на вечността.
Страданието аз отпивам
по глътки – дъното сияй.
Аз вярвам: истината жива
ще видя в своя земен край.
Превел от руски език
Живодар ДУШКОВ
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ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ
АНА БЛАНДИАНА

Огнян СТАМБОЛИЕВ

Още преди три десетилетия –в апогея на “Златната епоха Чаушеску”
– АНА БЛАНДИАНА (род. през 1942 г.) заяви, че не може повече да търпи
насилието, унижението, лъжата, че “единственият ѝ дълг – висш
екзистенциален –е да говори само истината“. И остана вярна на този дълг,
дори когато това бе изключително трудно. Престанаха да я печатат,
уволниха я, беше принудена да напусне работата и дома си в Букурещ да
живее в село Комана, край Гюргево, Южна Румъния. Но заедно с поета
Мирча Динеску (род. през 1950 г.) и учителката от Клуж, Дойна Корня, тя
бе един от светилниците в дългата и сякаш безкрайна нощ, спуснала се над
многострадалната ни северна съседка.
“Идва момент, казва Бландиана, когато или трябва да се откажеш от
всичко ,или трябва да станеш защитник, прокурор, съдия, да минеш през
тези трудни състояния, като през празни пространства, да намериш ъгъла,
своя ъгъл, откъдето Истината, която си изкрещял, получи своето найгръмко и най-дълго ехо.
И това е моментът на встъпването ти в Борбата....”
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ПРЕВОДНА ПОЕЗИЯ
ДEСЕТ СТИХОТВОРЕНИЯ

Ана БЛАНДИАНА

ЗАКЛИНАНИЕ ЗА ДЪЖД
1.
Как обичам дъжда, как обожавам пороя,
лудия дъжд, тихия дъжд,
дъждеца момински,
неудържимия женски порой,
летния обеден дъжд, весело който ръми,
даже от лед по студения дъжд на ноември обичам.
Как обичам дъжда, как обожавам пороя...

Как приятно е лете след дъжд
на поляна зелена да легна,
стръкчета свежа трева да откъсна,
после с тях за дома да си тръгна,
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с тях да ме видят момците от пътя.
Зная добре, че не мога да кажа:
„Аз най-красива жена съм от всички!” –
лошо звучи, също невярно.
Но позволи ми, пролетен дъжд ако дойде,
тихо да кажа вълшебните думи:
„Аз най-красива жена съм от всички!”
Да, най-красива жена съм от всички,
щом като първите капки дъждовни
почнат да мокрят ръцете ми,
щом като вятърът роши косите ми,
щом като бурите веят полите ми.
Аз най-красива жена съм от всички:
след като толкоз те чакам, любими!
Ти си далече от мене, но знаеш
дълго умея да чакам и вярвам...

Спре ли дъждът – въздухът влюбен и чист е!
И аромата му свеж се усеща.
(Младите даже по-бързо се влюбват!)
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Всички наоколо вече са влюбени.
Аз те очаквам, любими, и вярвам.
Ти си далече от мене и знаеш:
Как обичам дъжда, как обожавам пороя,
И лудия дъжд, и тихия дъжд,
и дъждеца момински обичам,
неудържимия женски порой обожавам...

СТАДА
Присънват ми се стада,
които никога не съм виждала.
Присънват ми се,
че слизат от планината
и минават край мен,
без да ме забележат.
И аз се събуждам
за живота,
за който моите прадеди
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са благословили
раждането ми.
А овцете вървят ли, вървят,
и не ме познават.
И какво ли да сторя,
що да им кажа?
Оставам сама в планината.
Изчезва звънът на хлопатарите.

Не разбирам защо не мога
да понеса най-естественото поражение –
да се спусна
с овцете в равнината.

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ
Нека да поговорим за тази страна,
от която сме дошли.
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Да поговорим за родното лято.
То е толкова крехко,
че всеки паднал лист
може да го разруши.
Да поговорим за небето,
което е препълнено със звезди
и така е натежало над земята,
че ако за малко се наклониш,
ще чуеш как то се смее
и милва звездите.
Плодните цветове там са толкова много,
че ми е трудно да ги преброя
със сухите си от слънцето очи.
А по клоните на дърветата
като малки слънца
греят кръглите им плодове.

Там, откъдето съм дошла,
има всичко,
само смърт няма.
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От толкова щастие –
все ми се струва,
че всичко е сън.

УЧИХА МЕ
Учиха ме, че океанът е много голям.
Но какво означава това: много голям?
Казваха ми, че над нас са звездите.
Звездите?!
Но не казваха –
какво значи всичко това.
Дали ще разберем някой ден
Вниманието,
с което ни гледат неподвижните очи
на птиците?
Дали ще узнаем някой ден
какво говорят в полето щурците,
които сега слушаме възхитени...
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ПЕСЕН
Песента не е моя.
Тя само понякога минава през мен,
неразгадана, неовладяна.
С моето име се облича,
тъй както древните богове
минавали сред хората,
наметнали по някой облак.

Не знам точно кога идва.
Не знам и кога си отива.
Къде се намира,
когато не е в мен.
Съдбата ми е да я чакам...

УМОРИХ СЕ
Уморих се от идеята
да се раждам отново и отново.
Уморих се да не умирам,
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докато свят светува.
Избрах си лист от дърво – проста работа,
от него ще се преродя,
по негов образ и подобие.
Свежите му сокове ще минават през мен.
Вместо кости, жилки ще имам.
От него ще се уча как да раста,
от болки и мъки как да стана –
красива, блестяща.

Накрая от клона ще се откъсна,
както се отронва дума от устата.
Ще го направя като дете –
най- естествено, леко.
Както умират
листата.
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КРИЛЕ
Колко много криле съм забола по себе си –
по гърба, по нозете, в сърцето...
Ще политна с тях в простора,
в който вече се носи гласа ми.
Слънце прекрасно,
как ме изгарят лъчите ти!
Плътта ми се окървавява от светлината ти.

Знам –
крилете ще ме спасят
и ще успея по стъпките ти
през водопадите на времето да премина.
Щедра и силна съм
и нека всичко мое
синът ми да вземе,
безгрижен да расте.
И всички хора –
да понеса върху крилете си.
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Те вече не са болка,
а радост за мен.

ПАДЕНИЕ
Ангели с отпуснати криле
събират народа по площада.
Тях скоро ще ги съдят.
Ще ги попитат:
„Заради какъв грях
ви прокудиха от Небето?
Вината ви каква е?”
А те, сънени, вяли,
ще ни погледнат с последна любов
и едва ли ще посмеят –
с куража на дяволите,
да признаят,
че падението им не е грях,
а просто умора!
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СПОКОЙСТВИЕ
Станах послушна –
не скърцам със зъби,
не треперя от гняв.
От любовта се отказах:
избягах от нея,
на улицата я изоставих,
но тя ме откри,
застана на прага.
Чух я как диша през нощта.
Сутринта я съсякох,
до крайпътен кръст я погребах,
но мястото не помня: знак не поставих.

Станах послушна:
не скърцам със зъби.
Мога само очи да затворя,
здраво клепачи да стисна.
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МОЛИТВА
Мамо,
мой първи гроб,
моя гореща бездна.
Нетърпелива те оставих,
в часа, когато всяка буца пръст
от твоята земя
се мъчеше да ме възпре.
Ще ми простиш ли някой ден
възкръсването, мамо,
прибързаното ми възкръсване,
изкоренило ме от теб?
Ще мога ли от светлинка към светлинка
да стигна друга, непозната смърт?
Все по-студено става
и тази отчужденост ме пронизва.
Изкачвам се,
а пътят губи вече своите очертания.
Далече съм от тебе, мамо,
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тъй далече, че между нас,
се извисяват църкви,
възнасят се молитви...
Превел от румънски език
Огнян СТАМБОЛИЕВ
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ПРЕВОДАЧЪТ ПРЕДСТАВЯ
ЖАН Д’ОРМЕСОН

Румяна ИВАНОВА

Френската академия наброява 40 членове. Тя е научна институция,
създадена с цел изучаване на езика и литературата, формирането на
езиковите и литературни норми и е първата от петте академии на
Френския Институт.
Критериите за приемане във Френската академия са изключително
прецизни. Избирането е пожизнено, поради това наричат академиците
„безсмъртните”. Само след смъртта на някого от тях на неговото
място в състава и може да постъпи нов член. Той трябва да е значима
личност предимно от културния живот, която има изключителен принос
за възславяне на френския език.
Решихме да запознаем читателите с живота и откъси от творба
на един представител на Френската академия, най-дългогодишният и
втори по възраст към момента на нашия избор – Жан д’Ормесон4.

4

Едно от основанията да се спра на избора на Жан д’Ормесон, освен като ярък представител на
престижната Френска академия е, че е роден в една и съща година с моя баща, в един и същи месец, една
седмица по-рано и носи френското съответствие на името Иван. Тази публикация посвещавам в памет на
Татко, Иван.
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Брюно Владимир Франсоа-дьо-Пол Льофевр Жан д’Ормесон, роден
на 16 юли 1925 г. в Париж, е френски писател, журналист и философ.
Син е на Андре д’Ормесон, посланик на Франция в Бавария,
Румъния, Бразилия, и на Мари Анисон дю Перон. Наследник на две
благороднически фамилии, той притежава титлата граф.
Бакалавър по литература и история. По-късно получава и степен
„агреже” по философия.
Започва кариера като журналист в „Пари Мач” и в други издания.
Жени се на 37 г. за Франсоаз Беген, дъщеря на медиен магнат и
производител на захар. Имат дъщеря, Елоиз, сега издателка.
Жан д’Ормесон е назначен за генерален секретар в структурите на
ЮНЕСКО през 1950 г.
През 1956 г. публикува първия си роман „Любовта е удоволствие”. А
първия си успех постига през 1971 г. с романа „Славата на империята”, за
който получава голямата награда на Френската академия.
Избран е за член на Френската академия през 1973 г., на кресло №
12. При встъпването си в тази престижна институция е най-младият неин
член. Преди смъртта си е най-дългогодишният и втори по възраст.
През 1974 г. е назначен за директор на вестник „Фигаро”.
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Жан д’Ормесон посвещава живота си на писането на многобройни
романи, които често не се подчиняват на условностите на този жанр.
Автор е на близо 40 произведения, въображаеми исторически
фрески, в които той споделя своите размисли за живота, за смъртта или за
съществуването на Бога. Сред заглавията са:
● Довиждане и благодаря, 1966 г.
● История на скитника евреин, 1990 г. (книгата е преведена на
български език)
● Докладът на Гавриил, 1999 г. (книгата е преведена на български
език)
● Създаването на света, 2006 г.
● Един живот не е достатъчен: Избрани произведения, 2007 г.
● Един ден ще си отида без да съм казал всичко, 2013 г.
● Ще кажа въпреки всичко, че този живот беше хубав, 2016 г.
Лауреат е на много награди, сред които „Балзак” – 1975 г.,
„Шатобриан” – 1994 г., Голямата награда RTL – 1995 г., „Жан Жионо” –
1999 г., Големият кръст на почетния легион – 2013 г., „Жан-Жак Русо” 2016 г.
Академикът често е участвал в литературни или общи телевизионни
предавания, където е бил редовно канен заради своята ерудиция и
изкуството да разговаря.
Защитник на християните от Ориента, от 2008 г. насам той
изобличава съдбата на народите, които преживяват в тези територии или
бягат от тях.
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Едновременно с активната си творческа и обществена дейност Жан
д’Ормесон може да се гордее с 55-годишен съпружески живот и да се
радва на признанието, че е бил обичащ баща.
Жан д’Ормесон почина на 5 декември 2017 г. Почит му отдадоха
четирима френски президенти – Валери Жискар д’Естен, Никола Саркози,
Франсоа Оланд и Еманюел Макрон, който произнесе слово на
погребалната церемония и по желание на академика остави молив, в знак
на признателност, върху ковчега му.
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ПРЕВОДНА БЕЛЕТРИСТИКА
ЕДИН ДЕН ЩЕ СИ ТРЪГНА, БЕЗ ДА СЪМ КАЗАЛ ВСИЧКО

Жан д’ОРМЕСОН

Откъс,
в който Жан д’Ормесон се безпокои сериозно за съдбата на един
толкова дълго триумфирал литературен жанр и в който авторът
навлиза смело директно в темата
Знаете ли? Всичко се променя. Климатът даже, казват. Или ръстът на
младите хора. Режимите, границите, парите, дрехите, идеите и нравите.
Носи се слух: книгата умира. Ето вече близо три хиляди години ние
живеем с книгите. Изглежда, че е дошъл краят им. Скоро ще се появи нещо
друго. Машини. Или може би съвсем нищо. А романът? Изглежда, че
романът е вече мъртъв. А, разбира се, има все още хубави находки.
Сполуки. Успехи. Бест…, как им казвате? Бестселъри. Тюх! И с романа
също е свършено. Много сме ги харесвали - Гаргантюа, Пантагрюел, Дон
Кихот, Атос, Портос, Арамис, Д’Артанян, Гаврош, Фабрис и Жюлиен,
Фредерик и Ема, принц Андре, Наташа и Ана, братя Карамазови,
братовчедката Бета, дядо Горио и дъщерите му Анастази и Делфин,
фамилиите Ругон-Макарови, Форсайтови, Буденброкови – човек би казал
цял един поменик - , Вотрен, Рюбампре, Растиняк, разказвачът и Суан, и
Шарлюс, и Жилберта, и Албертина, и Рашел, и херцогиня дьо Германт,
лорд Джим и лейди Брет, Жерфанион и Жалез, моята приятелка Нан и Бел
Ами, Орелиен и Гетсби, консулът под вулкана, Мехмед Слаби, спасителят
в ръжта, горкият стар К в Прага и Леополд Блум в Дъблин, който се мисли
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за Одисей: този свят на мечти и нещастия, превръщащи се тутакси в
щастие няма да трае вечно. Тези силуети на жени, метреси, девойки, тези
духове на гиганти се отдалечават в миналото. Трева трудно пониква след
тях. Съучастниците от втория план всяват смут. Фалшификаторите бързо
напускат сцената. Идват позьорите. Скуката тържествува. Всички пишат.
Нищо вече не е трайно. Всички искат да печелят пари. Един вид почти
презрение след толкова възторзи.
Жанрът се е изчерпал. Изображението триумфира и превзема
сразената писменост.
Обаче, ето още книга, каква смелост! Ето още един роман – или
нещо, познато ви е това, което прилича на роман: истории, няколко
делириума, няма описания, слава богу, малко театър, защо не? И спомени,
объркани и безразборно събрани, от един живот, който си отива и от един
свят, който умира. Може би това безредие ще успее, въпреки всичко, ще
успее да хвърли слаб и последен лъч над нашето време, обзето от
съмнения? И дори, кой знае, ще му върне най-сетне малко надеждица,
която толкова му липсва.
Откъс,
в който авторът признава, че не е нито Бенжамен Констан,
нито Емил Зола, нито Франсоа Мориак. Той силно се безпокои от този
факт и се самоуспокоява.
Добре е да си призная веднага, нямам никакво намерение да ви
предлагам нещо в стил Адолф, Нана или Тереза Дескейру. И това поради
поне две причини. Първата: не мога. Втората: не искам.
Не мога. Ще ми е трудно да съм толкова ловък (и толкова
непостоянен) колкото Констан, толкова силен (и толкова тягостен) колкото
Зола, толкова измъчен (и толкова двуличен) колкото Мориак. Те са били
144

много търпеливи. Аз съм много по-малко търпелив. Работели са много.
Притежавали са нещо като гений. Това не е в мой стил. Всички те са
пристигнали, с изцяло разпънати платна, под аплодисменти, в светлините
на пристанището. Аз греба все още в сянка.
Но не само, че не мога като тях. Не искам. Защо? Много е просто: те
принадлежат към миналото. Аз творя нещо различно. Те са мъртви. Аз съм
жив. Е! Не завинаги. Но още за малко време, което трябва да се опитам да
не губя. И на всичко отгоре: аз съм добро момче. Ето още един постулат,
който в нашето време на присмех и на контестации – и може би почти
единствен – аз практикувам възхищението. Аз им се възхищавам. Повече
от всеки. Някой би ме нарекъл глупак, винаги готов да ги аплодира. Аз им
се възхищавам, но не ги имитирам. Не вървя по техните пътища.
Възхищавам се също, и още повече, на Омир, Ронсар, Лафонтен, Расин и
други някои. Не би ми минало през ума, даже да бях способен на това, да
напиша епопея, сонет, ода или класическа трагедия. Да оставим мъртвите
да погребат мъртъвците.
Много подобни неща сме виждали. След толкова бедствия и
опустошения, театърът е неузнаваем. Пиесата не е вече същата. Декорите
са се променили. Историята препуска. Ние нямаме вече време. Не е
невъзможно вчерашното грозде да се окаже твърде зелено днес. Това,
което е сигурно, във всеки случай, е че нашата жажда е утолена. Трябва ни
нещо друго. За да сме криво-ляво и колкото и малко да е, на висотата на
нашите учители – почитани и предавани, касае се да се отдалечим от тях,
да ги преборим, да намерим пътища, по които те не са бродили. Знаете ли
какво искаме ние, за какво се надяваме, какво се опитваме да правим с
известно отчаяние? Нови неща. Още нови неща. Все нови и нови неща.
Откъс,
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в който авторът, за изненада на читателя, и може би за негово
възмущение, изобличава непокорността на Панюрж и упорито
отказва да бъде модерен.
Клопката, която трябва да избягваме е да не се хвърлим в
модернизма. Всеки иска да е модерен и като че ли това не е достатъчно,
ами на всичко отгоре всеки иска да бъде бунтар. За да е в тон с днешния
ден, всеки се стреми да се качи на вече препълнения влак на престорените
бунтари като Панюрж. Вдига се врява, преливаща както никога или поскоро както винаги от пари. И от лоши маниери, освен това. На този манеж
се въртят не толкова, както би се очаквало, най-бедните, хората извън
закона, лицата, от които историята се отказва, а преди всичко, и без капка
срам, тези, които вече имат всичко и които искат още и още и малкото
останало, банкерите, опиянени по Китай, милиардерите, застрашени от
опропастяване, които вместо да върнат парите, в крайна сметка говорят
лоши неща за тях. Върхът на модернизма е да минаваш едновременно за
бунтар, да имаш власт и всички козове да са при теб. А! Браво! Колко
изящно!
Да съм на всяка цена модерен е изкушение, което аз накрая
превъзмогнах. Поради простата причина, че модерното мирише на мухъл.
Преди сто години, историята се е поувлякла. Бъдещето, изведнъж, се
е оказало нещо различно

от миналото. До такава степен, че ни липсват

думи, за да дадем определение за себе си. Новото, едва родено, става
мигом минало. Модерното е без възраст и вече зад гърба ни.
Постмодерното е демоде и малко смешно. Модерното, на свой ред, е
потънало в забрава. Ние сме катерици, които се въртят все по-бързо и побързо в безкрайно колело и които хапят опашките си.
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Събитията, книгите, спектаклите, чувствата, идеите преминават
бързо с все сила, както тревата и както вятъра. Свят ни се завива. Някои се
провикват, че искат да слязат и се опитват да излязат. Но излизането е
забранено. Ние сме затворени в системата и не ни е позволено да бягаме.
Даже да желаем това. А ние, в действителност, не го желаем . Системата,
това е светът, който ние сме изплели всички заедно и в който сме осъдени
да живеем преди да постъпим като другите и на свой ред наистина да си
отидем. Ние сме затворници на своя собствен прогрес. Аз познавам своя
затвор. Аз приемам своята съдба. Нагаждам се и доста добре даже към
извисилите се гръмки гласове и към думкането на тъпан, в които ми се
налага да участвам. Но не се надувам. Не издавам радостни викове. Не съм
влуден от реалността. Не съм модерен. Знаем открай време: модата е нещо,
на което му минава модата. Всички тези триумфални отживелици отдавна
са изтъркани до скъсване. Не оплаквам също и миналото, нито разлятото
от гърнето, като в приказката, мляко на очарованието на отминалото
време. Аз съм тук и това е всичко. Спогаждам се с моето време както се
спогаждам със съществуването си на този свят. Без отхвърляне, без яд, без
огорчение – и без никаква илюзия.
Откъс,
в който авторът си спомня за своето детство в Плеси-леВодрьой и за своя дядо, описан в „Ако Бог е рекъл”.
Дълго време бях млад. Имах късмет. Имах майка, баща, един брат,
една гувернантка германка, която се казваше фраулайн Хелер и която аз
наричах Лала. И както в романите на графиня дьо Сегюр, „Примерни
момиченца” или „Ваканция”, всички ние много се обичахме. Добрите
чувства се лееха на талази около нас. Обожавах Лала, тя беше много
строга, аз я намирах за много красива, побийваше ме по задника с една
четка за коса. Светът свършваше тук и беше спокоен. Струваше ми се
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неподвижен или почти неподвижен. Нещата малко се променяха. Много
бавно и много малко. В едно далечно и много неясно минало е имало
войни и революции. Зимата, със своя сняг и с гьоловете, покрити с лед,
където се случваше да се пързалям с кънки, идваше след есента, а пролетта
настъпваше след зимата. Щом дойдеше лятото аз отивах при дядо си в
Плеси-ле-Водрьой. И нищо повече не помръдваше.
Состен, моят дядо, чийто портрет аз се опитах да обрисувам преди
близо четиридесет години в книгата „Радост в теб и довиждане, Господи”,
се отъждествяваше от седем или осем века с Плеси-ле-Водрьой.
Плеси-ле-Водрьой!!... Господи!... Спомняте ли си?... Това беше
другото име на рая преди потопа под желязо и огън, който отнесе всичко.
Не се съмнявахме в нищо и най-вече в себе си. Не виждахме по-далеч от
нашата стара градина, която беше един огромен парк, чиито кули, горички,
пейки под сенките на липите, грижливо поддържаните алеи, лехите с
теменужки и бегонии, чудесните стени не предизвикваха смях. Бог се
грижеше за всичко - и имаше симпатии към нас. Нещата бяха това, което
са и което трябваше да бъдат. Имаше една истина и една правда. И от
почти незапомнени времена те бяха ни направили това, което сме.
Затварям очи. Виждам се отново при тях. Обличаща се в черно
открай време, с ръце в ръкавици без пръсти, които покриват китките, без
нито едно бижу, с лента от кадифен плат около врата, моята баба е
седнала, неподвижна и почти отсъстваща, в плетено от ракита кресло с
покривало, което я предпазва от слънцето и от вятъра. Беше царица на
мълчанието. Живееше още във времето на тези легендарни пра-лели, които
в младостта си бяха танцували в градините Тюйлери с императорския
принц. Никога не беше отваряла книга на Пруст, нито на Жид, нито,
разбира се, на Арагон. Не беше чувала имената им. Не знаеше нищо за
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света, който всеки момент се променяше около нас. Останалата част от
семейния клан се е настанила под липите около каменната маса. Роднините
бъбреха за дребни неща, за сватби и за погребения, които разказани от
техните уста се превръщаха в празници, обсъждаха какво ще е време се
очаква. Коментираха колоездачната обиколка

на Франция, чиито

безсмъртни герои, наследници на Одисей, на Ахил, на Патрокъл и на
Хектор се казваха Антонен Ман, Ромен и Силвер Маас, Лапеби, Бартоли,
вещаеха лоши неща за бъдещето, което щяло да изневери на миналото и
щяло да бъде комунистическо и антирелигиозно. Дядо ми беше цар на
мълчанието. Приличаше на Жан Габен, вече застигнат от възрастта, но все
така стабилен и много строг, от време на време проронваше по някоя
убийствена дума. Имаше нещо колосално, нещо предводителско в него,
което се изплъзваше от хода на времето. Във въздуха около нас витае
някаква леност, култ към историята и към застоя, предпазливост към
въображението и към будния ум, на които се гледа с толкова лошо око.
Едно потайно насилие се крие под полираната ни външност. По-голямо
отколкото при обикновен лов, който вече много ни вълнува, това насилие
се изразява особено в лова с преследване на дивеча с кучета до залавянето
му, заемащ в нашия живот значително място и проточващ се най-често чак
до падането на нощта. Около трупа на елена и около глутницата кучета,
при звука на ловните рогове, под светлината на факлите, които
преследвачите с коне държат – ние се произнасяме по преследвачески –
това са сцени на древна диващина, при които елегантността се облива в
кръв.
Това, което на първо място е от значение за нас, е семейството. То
пуска пипала далеч в миналото и в пространството. Имаме братовчеди в
Белгия, в Испания, в Австрия, в Бавария или в Прусия, в Унгария, в Русия,
в балтийските страни. От време на време, прогонени извън техните гори,
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отвъд далечните им житни поля от скуката, от страстта, от революции, те
се стоварват в Плеси-ле- Водрьой, където ние ги посрещаме с всички
почести, полагащи се на ранга ни. Нямаме братовчеди в Аржентина, в
Бразилия, в Япония, в Кения. И не е сигурно, че Съединените щати
наистина съществуват някъде. Чувството, което ни обладава към тях е
един вид пренебрежение. Те не ни интересуват. Там говорят невъзможен
език. Ние не познаваме никого по тези места. Нямаме намерение да се
бъркаме в техните работи, които се основават на парите. Ние се чувстваме
по-скоро по-близки до Китай, до Египет, до Индия, където има принцове,
раджи, низами, султани и които като нас имат дълга история зад себе си.
Пари не ни липсват. Те падат от небето. Книгите не са ни безразлични. При
условие, разбира се, да са на малко повече от сто години, да казват добри
неща за римляните или в краен случай за гърците, да не разпространяват в
никакъв случай тези отвратителни идеи за революции, за прогрес, за
атеизъм, които тровят горките хора. Еволюция, революция, модерно
изкуство, относителност, трансформизъм, свободен стих, толерантност,
прогрес са все думи груби до такава степен, че не биха могли да бъдат
изречени на масата на моя дядо. Ние не обичаме промяната, не обичаме
това, което шава, това, което се движи много бързо. Ние обичаме
миналото. Утрешният ден ни плаши.

Преведе от френски език
Румяна ИВАНОВА
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УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО
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ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Кибарие КУРДАЛИ

ЕДНА РОЗА
Една роза в моята
ръка, държах я здраво и
вървях под дъжда.
Една роза в моята ръка,
крачех с нея, с гордо
вдигната глава.
Бодлите и се бяха
забили в моите
пръсти и кръв започна да
тече, а нещо ми казваше:
„Откажи се ти сърце, има
невъзможни неща и найвече в любовта. Една роза
имаше в моята ръка, искам
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само да променя своята съдба,
да махна бодлите и да останат
красотите. Премахнах бодлите
от своята ръка, но болката
остана в моята душа,
защото така и не успях да
излея любовта и тя се
превърна в една детска
невинна мечта, увиваща е
всеки изминал ден мен и надеждата.
Еднароза в моята ръка
-сълзите ми падаха върху
нея, сякаш е умрял човек, а
аз жалея. Една роза красива
имаше в мен, която с
бодлите си ме унищожаваше
всеки ден. С розата в
ръка крачех под дъжда, накрая
седнах и те погледнах,
но ти дойде, тръгнах си
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веднага след това, но ти дойде
и спря твоята кола, махна
бодлите и ми даде розата
сега, с която можехме
началото на любовта.

КРАСИВАТА ЛУНА
Вечерта разхождайки
се по брега изведнъж
се появи красивата луна.
Наслаждавах ѝ се до късно,
а след това реших да
си легна и мислите
за теб да пренебрегна.
Унесох се в дълбокия
си сън, а дъжд и гръмотевици
се чуваха навън. Стреснах
се и се събудих, а след
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това се разходих. Минавах
под всяко едно дърво и
си виках гръм да ме
удари дано. Надявах
се, но нищо не се получи,
душата ми не сполучи…
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ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Нона ЯНКОВА

*
Зимо, зимо хайде край
животворен дъжд и топъл юг
нека да гостуват вече тук .
Че нали с пролетта идва топлина
и всяка живинка чака я така,
че с глъч изпълва се светът.

*
Някак чудно е сега
няма го снега
и мъглите тънкокрили
някъде са се покрили .
Птички пеят и пчеличките жужат ,
а цветовете цъфтят .
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Някак леко е сега
и с живот изпълва се дори града.

*
Пролет слънчева и топла ,
пълни се с живот света,
птички , хора и цветя
се събуждат от снега .
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ПОЕЗИЯ
НАЙ-ДОБЪР ПРИЯТЕЛ

Филипа ЙОРДАНОВА

Пухкави ушички.
Черно носленце.
Лакоми очички
гледащи към мене.

Говорят ми те
сякаш хиляди думи.
Предизвикват у мене
щастие, смях и усмивки.

Ядосваш ме
от време на време,
но аз пак те обичам.
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И не ми дреме
какво казват другите –
че си просто едно куче.

Защото ти си
моят другар в игрите,
братчето ми от мечтите.

И ето, пак седим си двама,
ти с твоите
пухкави ушички и черно носленце,
големи лакоми очички
взиращи се в мене.
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ПОЕЗИЯ
СТИХЧЕТА ЗА ПРОЛЕТТА

Филипа ЙОРДАНОВА

Пролетна приказка

Пролетта е бяло кокиче и жълт минзухар.
Пролетта е ехото на птичата песен и детския смях.
Пролетта е мечата стъпка и пърхането на пеперудени крила,
скачането на заек и събуждането на цялата гора.

Идването на пролетта
Щърка пристига,
а с него приижда
и топлото слънце, и тихия дъжд,
и цветовете, и радостта.
С него идва пролетта!
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ПОЕЗИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ

Нина НИКОЛОВА

Дъга
Пъстра и шарена,
вири се в небето!
Толкова красива,
заобикаля морето!
Като приказна елха,
грейнала в нощта!
Тя е толкова игрива,
че дори и закачлива!
Наречете го както щете,
но това е дъга вижда се отдалече!

Дъжд
Пада от небето,
пълни и морето.
мокри детето,
разкрасява и цветчето.
Пада като волна птичка
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и прилича на игличка.
Дъжд се казва това,
той помага, но прави и беля.

Първият учебен ден
Първият учебен ден,
вече почна и за мен!
Тежки раници ще носим,
с учението да не се изложим!
Малките се запознават,
големите се разпознават!
Ето - учителката влиза в час,
всички сядат, не се чува глас!
Часовете са съкратени,
междучасията - удължени!
Време е да си вървим,
утре пак ще продължим.
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ЕСЕ
ЗАГАДКИТЕ НА КУБА
Това е най-прекрасната земя,
която някога е виждало човешкото
око.
Христофор Колумб

Светлин МЕДОВ

Куба е известна като родина на много герои и революционери, а
моретата, които обгръщат нейното крайбрежие, могат да разкажат десетки
истории за коравосърдечни пирати, смели корсари и безразсъдни
авантюристи. Всяко едно от кътчетата на тази екзотична страна крие свои
неразгадани тайни, но най-интригуващите са свързани с Острова на
младежта, познат още като Хувентуд. Легендите разказват, че именно той е
вдъхновил Робърт Луис Стивънсън за написването на приключенския
роман „Островът на съкровищата“ и че е бил най-голямото пиратско
убежище.
Хувентуд е открит от Христофор Колумб през далечната 1494
година, който му дава името Евангелист, но според местното население,
островът си е променял името многократно, поради което едно от имената
му е Островът с 1000-та имена. Наричан е още Островът на папагалите,
Колония

Кралица

Амалия,

Островът

на

пиратите,

Островът

на

съкровищата, Островът на заточените. До 1978 година е известен и с името
Пинос заради гъстите борови гори (на испански бор е pino), а след това е
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преименуван за пореден път и днес се нарича Младежки остров в чест на
поколенията кубински ученици и студенти от съседни страни, участвали
активно в събирането на богатата реколта от цитрусовите плантации. В
миналото островът се е казвал и Цитрусовата градина на Куба, но
впоследствие, след преминал силен ураган, почти всичко е унищожено.
Но не само поради своите неизброимо много имена този остров е
интересен за пътешествениците и изследователите. Отличното му
географско местоположение предполага използването му като таен остров
от пирати и корсари в епохата на Великите географски открития. Леката
отдалеченост, но и непосредствената близост до познатите дотогава
морски пътища, както и богатството от непристъпни пещери, рифове и
гори го превръщат в най-практичното място, където акостират пиратските
капитани, за да скрият своята плячка. Легендите гласят, че там са закопани
съкровищата на известните пиратски капитани Дрейк и Лафит.
Мистериозните разкази за големите богатства на острова не са само
легенди, а имат своите исторически основания. В началото на ХVІ век от
Америка към Европа потичат потоци от злато - богатствата на ацтеките и
инките попадат в ръцете на испанските конкистадори, които по море ги
пренасят към Европа. Броят се на пръсти онези испански кораби, които
доставят своя товар – по-голямата част стават плячка на английските
капери или френските корсари. Пиратите рядко поделят заграбеното от тях
богатство, а по-често само го скриват на някой самотен остров с мисълта,
че един ден ще го изровят, за да си осигурят луксозния живот, за който са
мечтали. Остров Пинос в Карибско море е тяхната тайна и непристъпна
база.
На загадките на Острова на Младежта е посветена и книгата „Остров
Пинос – пирати, колонизатори, бунтовници“ от Антонио Хименес, в която
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авторът разглежда именно тази екзотична история на Карибите, свързана с
мореплаването и пиратските легенди. Много изследователи смятат, че
Хувентуд е прототип на тайното пиратско скривалище от книгата на
Робърт Луис Стивънсън „Островът на съкровищата“, тъй като очертанията
на Пинос наподобяват тези на острова в книгата. Втората причина да се
открива връзка между тях е, че именно Хувентуд служи за убежище на
редица известни пирати във времената, когато пиратството в Карибско
море е в разцвета си. Напълно възможно е Стивънсън да е бил запознат с
историята на истинския остров и да е пренесъл екзотичността и
потайностите му и в своята история.
Неминуемо романът „Островът на съкровищата“ в съчетание с
легендите за Хувентуд могат да събудят приключенския дух у всекиго от
нас и да ни подтикнат да се превърнем в златотърсачи. Не липсват
примери за подобни опити, макар че първият по-известен търсач, следвал
съвсем точно описанието и указанията от книгата, не успява да открие
нищо. По-късно обаче друга група любители на загадките се натъква на
скрито съкровище сред рифове до острова. Вероятно затова и до днес
безброй много авантюристи посещават острова не само заради природните
му красоти, но и заради легендите за несметни богатства, скрити под
земята и в пещерите.
Дали това е островът, на който се развива действието в романа на
Робърт Луис Стивънсън "Островът на съкровищата", ние не бихме могли
да отговорим. Дали там все още се крият съкровищата на Дрейк, или на
други известни корсари, също ще остане мистерия. Но независимо дали
там има съкровище, или не, дали историите са истински, или легенди,
остров Хувентуд си заслужава да бъде посетен заради своите красота и
история, заради загадките, които се крият във всяко камъче или песъчинка,
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и най-вече, за да се убедим с очите си в думите на Колумб, че „това е найпрекрасната земя“!
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ЕСЕ
РАМО ДО РАМО, РЪКА ЗА РЪКА ПРЕОДОЛЯВАМЕ ВСЯКА
ТРУДНОСТ ИЛИ БЕДА
Журналистическо есе
„Всичките неразбории, зависти, укори,
които

произлизат,

повечето

от

глупостта, са причина за разделянето
на един народ на части и тогава от
него не остава нищо.”
Васил Левски
Светлин МЕДОВ

„In varietate concordia“ или „Единство в многообразието“ е мотото на
Европейския съюз, а сходно послание съдържа и българският герб „Съединението прави силата“. Мъдри думи, които означават, че
независимо от етнос, религия и пол ние трябва да бъдем единни, за да
съхраним мира и хармонията около нас и да осъществяваме общите си
цели. Тези слова ни напомнят, че когато гледат в една посока, хората могат
да постигнат и невъзможното.
Всеки един от нас обаче е личност със собствен характер и
светоглед. Понякога трудно намираме общ език, трудно прощаваме,
трудно забравяме, но когато успяваме да преодолеем тези различия, сме
способни на

невероятни достижения. „... Кажи ти мойте и аз твоите
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кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.“5, съветва ни
Левски. И е безусловно прав, пророчески прав! Ако се вслушваме повече в
думите на другите и уважаваме тяхното мнение, ако бъдем честни един
към друг, без да сме груби, ако се борим заедно за промяна към добро,
само тогава резултатите от действията ни биха били съзидателни.
За да сме обединени, между нас трябва да има разбирателство и
толерантност. Животните имат инстинкти, благодарение на които се
събират на стада и оцеляват. В зората на човечеството, водени също от
вътрешната си интуиция, и хората живеят на групи в името на общи цели
като безопасност, сигурност и прехрана. С развитието на цивилизацията те
се превръщат във все по-големи егоисти, погълнати от стремежа за
натрупване на материални блага в своя отделен малък свят. А именно
егоизмът е основна пречка пред всяко обединение!
Трагични страници от историята ни разказват за цар Иван
Александър, при когото през четиринадесети век България е разделена,
отслабена и обречена на гибел. Без сериозна съпротива и за изключително
кратък период османците са ни поробили за цели пет века!
Но нашата историческа памет пази и светли, вдъхновяващи примери.
През осми век хан Тервел подкрепя византийците в опитите им да
отблъснат арабите от стените на Константинопол, независимо че двете
държави – България и Византия – враждуват помежду си. Те загърбват
различията си, обединявайки се в името на една по-голяма цел, и с общи
усилия спират врага. През деветнадесети век, по време на Руско-турската
война, Русия води битки рамо до рамо с нас, българите, и така помага на
един славянски народ да отхвърли завинаги турското робство.

5

Из обръщение на Левски до Ив. П. Кръшковски, 20.VI.1871 г. – Васил Левски – Уикицитат“,
http://bit.do/Levski
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„Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите
собствени задружни сили.“6 – този завет на Васил Левски днес звучи поактуално от всякога за всяка сфера от живота, за всяка група от хора.
Заедно с моите съученици в края на миналата година се включихме в
благотворителна инициатива за изработване на коледни картички. Като
екип нашата малка, но сплотена общност постигна много повече,
отколкото би допринесъл всеки един от нас поотделно. Бяхме единни в
името на една общественозначима кауза и дадохме шанс за живот на малки
българчета в беда.
Заедно, водени от обща цел, вградихме ценна частица в един подобър, по-сигурен и по-красив свят за всички ни, вложихме частица от себе
си в бъдещето на България!

6

Из „Страници от писмата на Васил Левски“, „Писма“, Иван Унджиев, Никола Кондарев,
https://chitanka.info/text/27139/7
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ЕСЕ
ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ КНИГАТА В ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Мълвина ДИМИТРОВА

Ето я... Стои на полицата, а изрисуваните ѝ корици събират прах
сякаш от векове....
Поглеждайки в бъдещето, аз виждам именно това. Виждам хиляди
къщи, пълни с всякакви от нови по - нови технологични устройства. Дори
виждам същински огромни роботи от сив безличен метал да се разхождат
из домовете ни. А книгата... нея я виждам да събира прах по масичките и
полиците на шкафовете и да спи дълъг непробуден сън.
И не я виня.Само си помислете! Ще сме заобиколени от компютри,
телефони, таблети, роботи, слушалки и всякакви нови "джаджи", които
напълно ще обсебват вниманието и съзнанието ни. Те и сега го правят.
Горката книга... Ще се чувства напълно пренебрегната, самотна и
безполезна. Та защо ще ни е тя, когато всичко, което ни интересува, може
да бъде намерено в Интернет?
Поглеждайки в бъдещето, виждам хилядите бръмчащи кутии по
бюрата и в домовете ни, сиви, бледи , безлични, без чувства, натъпкани с
безполезна информация и утежняващи ежедневието ни. Чак главата ме
заболя, представяйки си това! И ако тази картина най-точно описва
бъдещето ни, то нека още сега изгорим всички книги, за да не им
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причиняваме нещастието да бъдат забравени и изместени от сивите
бръмчащи кутии...
Нека се върнем няколко века назад, във времената, когато книгата
тепърва е навлизала в живота на хората и е заемала несъмнено важно място
в него. Време, в което децата не са разполагали с много книги,защото не са
имали тази възможност, но и малкото, което са имали, сякаш са го
"поглъщали" с поглед. А днес? Какво правим днес, ние, децата на XXI век?
Разполагаме с безброй библиотеки и книжарници, толкова много книги ,
във всякакви жанрове, преведени или пък не, книги от различни автори,
различни култури и националности, различни сфери на живота. И какво
правим? Да не си помислите, че и ние , като децата тогава, ги "поглъщаме",
жадни за знания?! Не! Ние, децата на XXI в., сме прекалено "готини" за
това. Защо ще си губим времето в четене на нещо си там, като можем да
отворим интернет и да открием , каквото ни интересува? И защо това да е
лошо? Нали пак сме достигнали до информацията, която ни е била нужна?
Това е така, читателю, но е много важен начинът, по който сме успели да
постигнем това. Много е важен пътят, който извървяваме, преди да
достигнем до крайната цел. Книгата не ни подарява просто нови знания,
книгата е сякаш път, който всеки от нас извървява, четейки я, и така
достига до себе си. Ето това е нещото, което бихме загубили в един
глобален свят без книги. Бихме загубили себе си !
Представете си, че се озовете във време, в което листи и химикали
все още не съществуват. Няма книги, дори пишещата машина не е
създадена все още. Но Вие много силно искате да напишете как се
чувствате в момента, да напишете кои сте, да оставите следа. Какво ще
направите? Аз лично бих го издълбала на камък. Камък, да! Правилно
прочете, читателю!
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Атанас Далчев, наречен поетът философ в литературата, има едно
стихотворение, озаглавено „Камък“. В него той ни провокира да се
замислим жив ли е камъкът или не? Ако той не изпитва нашите чувства ,
не греши, не тъжи, нито пък се радва, тогава той не е жив, нали? Значи той
е вечен, безсмъртен. Ето защо бих избрала да пиша на камък. Дълбаейки
върху него, моето послание ще остане вечно. Със своята вечност, той може
да придаде и вечност на образа, издълбан върху него. Неслучайно хората
преди много векове са издълбавали върховните си божества именно от
камък, сякаш вкаменявайки вярата си завинаги.
И ако всичко това тогава е било от съществено значение, то опасявам
се, че днес вече не е така. Времето минава. Откриват се все повече нови
изобретения. Кой ти пише на камък вече? Но знаеш ли,читателю, мисля, че
точно това е проблемът ни. Сега пишем на хвърчащи листи, които след
това трудно откриваме, но пък знаем, че сме написали нещо. А какво е то?
Никой не помни... И то така остава във времето, забравено, погълнато от
вечността. Точно такива сме и ние хората, днес. Не сме вечни! И
постъпките ни не са! Ние сме като хвърчащите листи, които бързо ще
изтлеят без да са оставили ни една следа. И никога няма да бъдем
неподвластни на времето. Сякаш пишем живота си, но с едва забележимо
мастило...
И така, читателю, забравяме какво може да ни даде книгата
всъщност. Забравяме, че тя не е просто няколко страници, ситно изписани
с ненужна информация. Не, книгата може да бъде приключение за едни,
спасителен пояс и бягство от действителността за други,лъч надежда за
трети. Тя се превръща в наш приятел. И това приятелство започва още от
детските ни години , още, когато сме бебета и майките ни четат детски
приказки в опит да ни приспят. През тийнейджърските ни години, те не ни
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оставят, а напротив - в тях можем да припознаем себе си, без дори да сме
предполагали. И така през целия ни живот те са тези, които ни помагат да
разпознаем доброто и лошото, красивото и грозното, истината и лъжата.
Правят ни по-добри, по-силни, по-мъдри и са нашата пътеводна светлина
към правдата и щастието.
Джордж Мартин казва: „Четящият човек живее хиляда живота преди
да умре...Този, който не е прочел нито една книга, живее само един."
Именно в това се крие нейното вълшебство. Когато отваряме по-често
същите тези изрисувани корици, вместо да ги оставяме да събират прах по
полиците, сякаш пред нас се открива наистина едно вълшебство. И се
потапяме в един друг свят! И това вълшебство не може да ти го даде нито
един компютър, нито един телефон или каквото и да е друго устройство.
Ето защо аз вярвам, че книгата трябва да надвие сивите бръмчащи
кутии. Вярвам, че няма да изчезне и да бъде забравена. За мен няма поголямо богатство от множеството книги. И може би не всички мислят като
мене, но съм сигурна, че има и други. А дори и само още един такъв човек
да има, то тогава книгата има бъдеще!
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ИСТОРИЯ
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БРАТЯ
ШКОРПИЛ – ИСТОРИЯ ЗА МИНАЛОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО

Калина СТАНЧЕВА

Множество чужденци, стъпили на българска земя, са зашеметени от
красотата и богатствата, които нашата страна притежава, а двама от тях,
решени да направят промяна, оставят трайна следа в документираната
история. Херман и Карел Шкорпир, дейци с чешко-български произход,
занимаващи се с музика, геология, ботаника, архитектура и археология,
дават тласъка на музейното дело в България. Трудът им се отплаща –
записани като едни от най-култовите инициатори на културното
наследство на наша територия, братя Шкорпил са имена, които всеки един
русенец, всеки един българин, трябва да познава.
Макар да ни се иска историята на тези величествени историци да
започва в България, реалността не оправдава очакванията ни. Родени в гр.
Високе Мито, Чехия7, с разлика от една година като Херман е роден на
8.II.1858 г., а Карел – на 15.VI.1859 г., братята израстват в среда,
позволяваща им да се развиват, както в собствената им страна, така и в
чужбина. И двамата завършват своето образование в Чехия, но ненадейно
породената им любовта по България ги привлича, обзети от желание за

7

Пенев А., Петров П., „Чужденци – просветни дейци в България”, издателство „Народна просвета”, С.,
1988г., с. 90
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културно и просветно подобрение на току-що освободената ни страна, а
знанията им на европейско ниво ги съпътстват в бъдещите им открития.8
Съществено важна роля в живота на братя Шкорпил9 играе тяхната
родствена връзка с Константин Иречек, виден чешки историк, написал
дисертация озаглавена „История на българите”. Опознаването на културата
и историята на южните славяни и инициативата на Херман и Карел за
подобряване на българското образование е благодарение на Константин
Иречек. С тази първа крачка в тяхното „израстване”, животът на братята
поема по пътя на подобрението в името на бъдещите поколения.
След преместването си в България, братя Шкорпил поемат по пътя на
просветата като преподаватели в гр. Пловдив – Херман първоначално е
назначен в Пловдивската областна мъжка реална гимназия, като преподава
и в девическата през 1880 г., а Карел е назначен като първостепенен учител
през 1882 г.10 Докато практикуват своята професия, настрана от всичко,
братята пишат трудове свързани с историята на България и техните
археологически открития.
Още в началото на живота си на българска територия Херман
Шкорпил си създава име и авторитет. В Пловдив той изготвя първата
геоложка карта на Южна България, публикувана в първия годишник на
Сливенската гимназия. В следващите 20 години Херман Шкорпил
организира множество исторически и географски сбирки под името на
училищата, в които практикува, две от които са Българското историческо
дружество във Варна и известната археологическа „галерия” в Русе,
носеща името „Исторически музей при Реалната гимназия”. Делото му на

8
9

Пак там, с. 119
Ганчев, Р. Р. Рошкева. Живата традиция. Т. I. Мъжката гимназия. Русе, 2013, с. 303 – 304.
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Пак там, с. 120
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просветител и инициатор на научно-исторически колекции, запазени от
години назад за години напред не остава незабелязано – министърът на
просветата Стоян Омарчевски изказва своето позитивно мнение относно
новите образцови предприятия и нуждата им в живота на младите
любители на Древното.
Карел Шкорпил, от своя страна, се интересува повече от археологията
на далечните народи, оставили отпечатък на българска земя. Три години
след идването си в България, през 1885 г., той издава първия си
исторически

труд

„Няколко

бележки

върху

археологическите

и

историческите изследвания в Тракия”, премествайки вниманието си от
физико-математическите специалности към историята, а през 1888 г. пише
и печата втория си труд – „Паметници на Българското”, като за основа той
полага праисторическите паметници в България. Карел преподава в
Русенската мъжка гимназия „Княз Борис” в периода 1890 – 1891 г., където
той и брат му, Херман, създават музейната сбирка, до която можем да се
докоснем и днес11.
Имената на братя Шкорпил остават в хода на времето, заедно със
техните изключителни заслуги в историческата наука. Неуморният труд,
който полагат, защитавайки своите тези и теории, подкрепени с факти и
археологически находища изграждат образа им на индивиди на научното и
цивилизованото общество. Намерените от тях артефакти и тези, с които те
се сдобиват през годините, са положени в множество музеи основани от
самите братя с цел – познание. Една от тях е музейната сбирка в Русе.
Основана на 1 Януари 1904 г. в гр. Русе, историческият музей на
мъжката гимназия „Княз Борис” и археологическата сбирка са важен

11

ДА – Русе, ф. 75К, оп. 3, а.е. 52, л.1.
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момент в историята на „малката Виена”12. Херман и Карел Шкорпил
поставят едно ново начало в развитието на русенци като подбират най –
ценните артефакти до този момент от времето, поставяйки ги на показ на
любителите

и

любопитните

граждани13.

В

музея

са

поместени

праисторически оръдия на труда, материали изградени единствено от
кости (чукове, игли, шила, харпуни и др.), фрагменти с вдлъбнати и
вързани орнаменти, фрагменти с релефни орнаменти, като всички
материали са намерени в близост до Русенската праисторическа могила. На
рафтове могат да се видят и съдове, както от Римската, така и от
Тракийската епоха, поставени на централно място. Историческата сбирка е
дом и на Средновековни книги от преди Освобождението и до него,
оръжия от времето на османското владичество като пушки, пищови и
ножици, но етнографските материали като пръстени, колани, накити и
други са по-малко на брой. На пиедестал, като център на изложението и
„диаманта на короната” е т. нар. Нумизматична сбирка. Тя е съставена от
римски, византийски, български и др. монети, които са повече от 1500 на
брой, макар и повредени от жестокостта на времето.14
През годините след напускането от постовете на учители, музейната
сбирка на братя Шкорпил продължава да съществува и да се обогатява.
Благодарение на учителя Димитър Костов (на пост от 1906 г. до 1922 г.)
музеят просперира. Под негово ръководство е разкопана праисторическа
могила, намираща се тогава до Захарна фабрика, а намерените предмети са
запазени и добавени към музея. Местоположението на сбирката в Русе,
град, разположен в непосредствена близост до археологически паметници,
намиращи се в селата Червен, Красен, Бабово, Иваново, Кошов, Щръклево,
12

Ганчев, Р. Р. Рошкева. Живата традиция. Т. I. Мъжката гимназия. Русе, 2013, с. 69.
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ДА – Русе, ф. 75К, оп. 3, а.е. 53, л. 1.
Юбилейна 1935: Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис” (1884 – 1934).
Русе, с. 66 – 67.
14
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Мартен и др., подпомага развитието на сбирката. Наличието на стотици
могили в Русенско, като някои от тях са праисторически, тракийски,
скитски, римски и прабългарски, ни дава добра идея за културното
наследство, което дава добра причина на Херман и Карел Шкорпил да
създадат своя „храм на музите” точно в нашия град.
Херман Шкорпил умира на 25 юни 1923 г., а Карел – на 9 март 1944 г.
До годината на смъртта на Карел, братята имат издадени общо около 200
публикации в множество научнопопулярни и вестникарски издания.
Пишейки трудовете си на български език, идеята на братя Шкорпил да
разпространят своите открития и виждания за историята и археологията
бива изпълнена – нашето богато културно наследство става за достояние
на широката публика за пръв път в България благодарение на Херман и
Карел Шкорпил. Идвайки на наша територия, изграждайки галерии,
показвайки на българина красотата на собствената му държава, братя
Шкорпил създават история – история за миналото, което повлиява на
бъдещето.
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ИСТОРИЯ
ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ГИМНАСТИКА – ЧУЖДЕНЦИ С
БЪЛГАРСКИ ДУХ

Стилиана ИВАНОВА

Днес, когато погледнем назад към нашата богата история, разбираме,
че всъщност освен нашите безспорни герои, заслуга имат и много
чужденци от Европа. Някои от тях дават живота си за България, други
допринасят за нашите изкуство, култура и наука. Един от тях е Луи Айер,
който заедно с още няколко швейцарски учители, сред които и Алоиз
Бюнтер, Даниел Бланшу, Жак Фардел, Жорж де Режибюс, Шарл Шампо,
А. Векер, Е. Кюпфер и В. Роберти, решават да оставят огромна следа след
себе си, която да краси страната ни завинаги.
Луи Айер е роден на 17. XI. 1865 г. в гр. Хемберг, кантон дьо Берн.
В нашата страна пристига без семейството си, което довежда след две
години. По собствено желание работи в Ломското педагогическо училище
от 1894 г. до 1903 г. На 17. XI. 1895 г. по негова инициатива в Лом се
основава гимнастическо дружество „Дунавски юнак”. През първите години
от своята кариера, Луи подготвя заедно с Ив. Табаков „Ръководство по
гимнастика за първи и среден курс на основните училища” и излиза от
печат през 1901 г. Обемът му е 86 страници и е илюстрирано с много на
брой фигури. Луи Айер се свързва и с началото на бокса и футбола.
Пособията, нужни за тези спортове, които до тогава са били загадка, са
осигурени от брата на Луи, който ги праща от Швейцария. През 1903 г.
Луи е преместен за учител в Силистренското педагогическо училище,
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където работи до 1909 г. През 1909 г. Л. Айер е назначен за преподавател
по гимнастика във Висшия педагогически институт в Русе. След всички
градове, които Луи посещава, Русе остава в сърцето му, като негов роден
град. Най-големи успехи, той постига тук. В летописната книга на
Института се записва, че той преподава там и през 1912 – 1913 г. По това
време Луи продължава да е председател на техническата комисия на Съюза
„Юнак”.
На 12.XI.1894 г., при подписана покана от 55 видни русенски
граждани, се явяват на събрание 31 и се слага основата на гимнастическото
дружество в Русе. На 27.XI. с. г. се състои учредително събрание и
дружеството се именува „Сокол”. На 26.II.1895 г. се преименува на
„Горско пиле”, а след това, през 1898 г., на „Юнак” и се приема в
новообразувания съюз „Юнак”. През същата година ръководител на
дружеството е вече учителят по гимнастика – Шарл Дюванел, който е
един от швейцарските гимнастици, които слагат здрава основа на
физическото възпитание на българската младеж. Поканен е от министъра
на Народното просвещение Георги Живков. На 22 април 1899 г. се състои
първата в България юнашка среща в Русе. През месец юли, същата година,
дружеството взима активно участие в първия юнашки конгрес, както и във
всички събори и срещи уреждани от съюза и в задграничните излети в
Одеса, Букурещ и Прага. Успехите си дружеството дължи в голяма степен
на своите “главатари” в лицето на учители по гимнастика в Русенската
мъжка гимназия „Княз Борис”. Спомените на Спас Ганев са красноречиво
доказателство за развитието на физкултурата и на гимнастиката на
училищно ниво – “Двамата швейцарци Дюванел и Айер бяха първите
специалисти учители по гимнастика. Дюванел неможа да научи български
и скоро си замина. Справяше се обаче с работата си и направи
гимнастиката сериозен предмет. Командите си даваше на френски език и
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често ни свиреше с хармоника, за да спазваме такта при гимнастическите
упражнения. Айер беше висок, скромен човек и обичаше България повече
от българите…”15.
Шарл Дюванел и Никола Гладнишки16 са от хората, на които
дружество „Юнак” дължи благодарности. В архивите от Русенската мъжка
гимназия „Княз Борис” се открива ревизия направена в часа на Никола
Гладнишки на 25. VI. 1920 г. по гимнастика, от която се разбира колко
интересно протичат часовете по онова време. Часът се провежда във
вътрешния двор. Учениците са подредени в две редици, прави се проверка
на отсъстващите. След проверката часът започва с команда „Мирно”, след
което учениците се подреждат в прави редици и застават мирно.
Преподавателя дава да се правят упражнения и след изпълнението им,
пуска учениците за 5-минутна почивка. След почивката следват още
упражнения. От всичко това, разбираме, че нивото на дисциплината в
часовете по гимнастика е много високо. Тези ученици, които полагат
много труд за упражненията, участват в много състезания от името на
дружество „Юнак”. Техните успехи се помнят и до днес благодарение на
приносът на Европа за България. Ясно е, че в центъра на тези изяви стои
швейцарецът Луи Айер.
Освен всичко, Луи Айер е и офицер – доброволец в българската
армия и повежда юнаци доброволци в Балканската и Междусъюзническата
война (1912 – 1913). Въпреки всички събития, които спохождат страната

15

Юбилейна 1935: Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис” (1884 – 1934).
Русе, с. 174.
16
В Юбилейната книга на Русенската мъжка гимназия, Никола Гладнишки се определя като един от
пионерите и здравите строители на дейността на дружество „Юнак”. За него още се споменава, че
познава добре предмета си и може да работи отлично. Умее да подчини класа и напълно го владее през
часа. - Юбилейна 1935: Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис” (1884 –
1934). Русе, с. 78.
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ни, Айер пише книгата „Про Булгария”17. Един екземпляр от книгата,
подарява лично на Русенска окръжна библиотека „Любен Каравелов”. На
нея е написано и послание от самия Луи, което може да се види и днес.
След избухването на Първата световна война (1914 – 1918), той се включва
като доброволец – поручник в състава на 33-и Свищовски полк. За
отличните си умения, Луи е удостоен с военни отличия от българската
армия. Участва в бойните действия до смъртта си на 2 септември 1916 г.
Погребан е в българските гробища край Дойранското езеро.
Семейството на Луи оставя четири гроба на българска земя – на две
момченца, починали в Лом, на дъщерята Луиза, загинала в Русе през 1920
г. и на баща им. Историята около майката на Луи е сърцераздираща,
защото тя прави такъв жест за България, какъвто малко истински българи
правят. Когато г-жа Айер почувства, че идва краят на земния ѝ път, казва
на сина си: „ В България оставихме четири гроба: на твоя баща, на
братята ти и на сестра ти. Там почиват нашите. Преди да напусна
България, взех от гроба на сестра ти в една торбичка шепа българска
пръст. Пази я и когато почина я разсипи върху тялото ми в ковчега. Аз
също желая прахът на моето тяло да се смеси с тази земя на един народ,
който толкова много обичахме”.
Тези думи се забиват като нож в сърцето на всеки истински
българин, който милее за родината ни. Едно швейцарско семейство, което
идва в България и успява да дари страната ни така, сякаш тя е тяхната
родина. Може би това е една от многото причини да се гордеем с
отечеството ни. Така както се гордеят и други народи, и носят България в
сърцата си. И благодарение на европейския принос, родината ни получава
17

Книгата „Про Булгария” е написана на френски език и означава „За България”. Идеята за написването
на тази книга, Луи получава под влияние на редица негативни публикации в западния печат. Той решава
чрез книгата си да защити Българската армия.
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още един повод за гордост. Да чуваме българския химн, заради победата на
някой, състезаващ се за България, в областта на науката или изкуството,
или на друг, състезаващ се в областта на спорта, чрез дружество „Юнак”.
Всички ние, трябва да помним тези, които дават частица от себе си за
нашата страна – това е наш дълг!
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ИЗКУСТВО
ЕВРОПЕЙСКАТА МУЗИКА НАВЛИЗА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ –
НОТИТЕ НА ЕДИН УЧИЛИЩЕН ХОР

Мълвина ДИМИТРОВА

Музика...Изкуство...Сякаш все повече пренебрегваме тези понятия и
ги поставяме на дъното на всички науки и направления. Избираме
математиката, езиците, обществените и природните науки пред изкуството.
Защо? Може би, защото мислим, че то не може да ни научи на нищо или
защото няма полза от него...?
Изкуството е важно за естетическото формиране на всеки един
човек, на всяка една личност. Естетическото възпитание на учащите се
чрез музикално и изобразително изкуство допринася за извисяване на
тяхната емоционална култура и ценностна ориентация. Защо е важно това?
Преди всичко, защото сме хора, които притежават чувства и емоции и имат
нужда да ги изразяват. А именно, изкуството е нещото, което може да
въздейства върху нас по неподозиран начин.
В началото на ХХ век Русе е един от градовете с най-висок процент
подлежащи на обучение деца. Мъжката и Девическата държавни гимназии
са елитни учебни заведения. Мъжката гимназия, тогава носеща името
"Княз Борис", е средище, където се дават не само солидни знания, но и
завидна обща и музикална култура. Петко Момчилов, един от първите
български архитекти, завършил в Прага, е автор на проекта за сградата,
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запазена и до днес в оригиналния си и тогавашен вид, а аз съм горда от
възможността да стъпвам по пода, изграден преди повече от век…
Гимназията се отличава с богат за времето си музикален живот като
заслуга за това имат учителите по пеене и музика, които всеотдайно
работят за музикалното възпитание на учениците. Същите тези учители
създават и умело ръководят хорове, духов оркестър, камерни състави. В
гимназията съществува дори и малък симфоничен оркестър, което за онова
време е голямо постижение. Заслугата за него дължим на цигуларят
Христо Дюлгеров – концертмайстор на Симфоничния оркестър и
ръководител на хор " Родина".
Инструментите, без които не може да съществува нито един
оркестър, са доставени от фабрика в Саксония (1904 – 1905, т.е. началото
на ХХ век, когато най-много се развива и музиката). Доставени са общо
едно виолончело, две виоли, две флейти, също толкова кларинети и
валтхорни, един тромбон, малък и голям барабан, триъгълник, чинели и
една тамбура. Преписката по доставянето на музикалните инструменти
датира от 4 октомври 1904 година18. Според документ от януари 1905
година, се описва стойността, брояща се от чек от БНБ като общо тя
възлиза на стойност 744, 50 франка19. По - късно, от февруари 1908, датира
друго удостоверение за доставяне на още три музикални инструмента и
струни за тамбури, предназначени за тамбурашкия оркестър и оркестъра на
гимназията. Тяхната стойност възлиза по 75лв. В този период директор на
гимназията е Александър Николов Кулев20. Доставянето на инструментите
и разцвета на музиката става именно с неговото одобрение.

18

ДА – Русе, ф. 75 – К, оп. 2, а.е. 28, л. 26 – 29.
ДА – Русе, ф. 75 – К, оп. 2, а.е. 28, л. 29.
20
Директор на гимназията от 15 септември 1899 до 10 февруари 1911 г. – 10 години, 3 месеца и 25 дни –
Юбилейна 1935: Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис” (1884 – 1934).
Русе, с. 91. Преди това е директор на Търновската мъжка гимназия, откъдето е прехвърлен в дунавския
19
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Споменавайки името на директора на гимназията , няма как да не
спомена и името на учителя по музика – Михаил Бояджиев Константинов.
Той завършва Педагогическо училище в Казанлък(1895) и цигулка и
композиция в Киевското музикално училище (1901). В периода от 1
септември 1901 до 1 септември 1908 година ръководи гимназиалния и
църковния хор в Мъжката русенска гимназия и организира духов и
тамбурашки оркестър (1906). Михаил Константинов се очертава буден
гражданин и неговите заслуги са не само за гимназията, но и за целия град.
Бил е диригент на симфоничния оркестър на дружество "Лира", основател
на еврейското музикално дружество "Давид" в Русе, един от инициаторите
за създаването на Съюза на музикалните дейци в България през 1903
година. Заедно с виолончелиста Александър Йорганджиев са смятани за
двамата градители на музикален Русе.
По случай юбилея на гимназия "Княз Борис", Михаил Константинов
споделя своите спомени по време на учителстването си: "Заварих в
гимназията църковен хор и зачатъци от оркестър – един контрабас, на
който нямаше кой да свири и няколко ученици – цигулари. Заветната ми
мечта бе да имам оркестър. Със съдействието на високо просветения и
всестраннокултурния гимназиален директор г-н А. Кулев, още от първата
година ми се даде възможност да туря основите на гимназиалния оркестър.
Купиха се още инструменти за духова музика и със съдействието на
капелмайстора г-н Павел, се образува "Гимназиална музика"…21.
Учителят не пропуска да спомене и един заветен и емоционален
момент в историята на училището, а именно: "Гости от Румъния, от един
букурещски висш педагогически лицей, бяха дошли на екскурзия и се
град за новата учебна 1899 – 1900 г. с Указ №51 – Ганчев, Р. Р. Рошкева. Жива традиция. Т. I. Мъжката
гимназия. Русе, 2013, с. 62.
21
Юбилейна 1935: Юбилейна книга на Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис” (1884 – 1934).
Русе, с. 176.
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отбиха в гимназията. Предупредени своевременно, ние се приготвихме за
посрещането им. Още във вестибюла на гимназията изпълнихме с хора,
акомпаниран от оркестъра, румънския химн. То беше грандиозен случай:
грамаден хор и оркестър от 45 ученика. Впечатлението на гостите бе
неочаквано силно...И когато свършихме концерта, двамата учители по
музика, които придружаваха екскурзиантите, признаха най-тържествено,
че в тяхната гимназия не се среща подобен оркестър, и че ние, българите,
сме отишли много далеч пред тях."22
Този случай, обаче, не е единственият повод за хвалба и участие на
училищния хор и оркестър. На 21 януари 1904 се навършват 25 години от
смъртта на починалия в Русе известен български революционер, писател и
публицист Любен Каравелов. Учениците от гимназията отбелязват този
паметен ден с две литературно-музикални утра, на които присъстват техни
родители и учители със семействата им. Три дни по - късно, на 25 януари,
се провежда общоградско честване в негова памет като учениците от
гимназията заемат ключова роля в шествието. Тленните останки на
Каравелов са пренесени от църквата “Св. Троица” до градското гробище,
където са погребани. Учителите от Мъжката гимназия дори изнасят в
градския театър за гражданите литературно – музикална програма,
посветена на Любен Каравелов.
За деня на св. братя Кирил и Методий Мъжката гимназия организира
също литературно – музикално утро в Актовата зала. На 27 април 1905
година, отново в Актовата зала на гимназията, руският виолончелист С.
Федорович изнася концерт. На 29 октомври 1905 година в Актовата зала на
гимназията гостува оперна трупа на Анджело Риччи с изпълнение на
"Кавалерия Рустикана" и второ действие на операта "Лучия ди Ламермуд".
22

Пак там.

188

На 13 ноември същата година чешкият виолончелист Емануил Ондричек
изнася концерт на учениците от Мъжката гимназия. На 10 декември 1905
гимназиалният хор и оркестърът на М. Константинов изнасят концерт в
градския театър в полза на "Фонда за подпомагане на бедни ученици."
Средствата, събрани от този фонд с течение на времето постепенно
нарастват. Вследствие 40 ученици получават помощи в дрехи, обувки,
храна, лекарства и пари за екскурзии. На почти всички бедни деца в
училището са предоставени безплатни учебници, а на един от
абитуриентите в седми клас само Министерството отпуска еднократна
парична помощ. Всичко това е доказателство и за благотворителната
дейност, в която взема участие училищният хор и оркестърът на Мъжката
гимназия.
Така през ХХ век Русе се утвърждава като един от най-важните
културни центрове на страната. През 1943 г. се създава Държавният
симфоничен оркестър, а през 1959 г. проф. Саша Попов полага основите на
Русенската филхармония. През 1949 г. се създава Русенската опера. През
1961 г. възниква Международния симфоничен фестивал “Мартенски
музикални дни”, който през годините получава голяма популярност, и
привлича световноизвестни музиканти и до ден-днешен. Русе става
домакин и на Международен конкурс за състезателни танци, на
Международен джаз фестивал, а през последните години и на
Международен театрален фестивал "Дунав – европейска река". Градът е
известен и със своите "Зимни музикални вечери" с фолклорния фестивал
"Златната гадулка", със своите първокласни хорове и художествени
състави, с фолклорния танцов състав "Найден Киров", оркестър "Хоро" и
др.
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Държавна Мъжка гимназия "Княз Борис" поставя основите на
развитие на музиката като изкуство. Ще си позволя отново да цитирам
думите на Михаил Константинов: "Драги читателю, ще кажете: Какво от
това? Защо се хвали този приятел? Не се хваля аз ...не! Изтъквам
музикалния гений на българина. Когато постъпих учител в гимназията, 60
– 70% от учениците нямаха никакъв музикален слух, а за няколко само
години те можаха да достигнат тази завидна музикална висота, която ни
позволяваше да се мерим с напредналите културни нации. Добрият
майстор може да изкара добра работа с труд и постоянство, но ако му се
даде съдействие и добър материал. И наистина, какво са всъщност осем
години, а за това кратко време от нищо се достигна до изпълняване на
оперна и камерна музика. В програмите на гимназиалните продукции
влизаха, покрай номерата на хора и оркестъра , триа и квартети от Хайдн,
Моцарт и Бетовен..."
А ние днес, възпитаниците на СУ "Христо Ботев", наследници на
Мъжка гимназия "Княз Борис", имаме честта да пазим вековните традиции,
да се гордеем и да продължаваме да прославяме името ѝ посредством
безброй постижения.
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ПРЕВОДНА ПОЕЗИЯ
ЗАТВОРЕНАТА ПТИЦА
Мая АНДЖЕЛОУ
Волната птица скача
на гърба на вятъра
и се спуска по течението
до самия му край
и потапя крилата си
в оранжевите слънчеви лъчи
и смее да нарича тя небето свое.
Но птицата, която се влачи
по дъното на тясната си клетка,
рядко може да види
през решетките от ярост,
нейните крила са подрязани
краката ѝ завързани
и тя започва да пее.
Затворената птица в клетка пее
тревожни песни
за неща непознати,
но все тъй искани
и гласът ѝ се чува
чак до далечния хълм,
защото затворената птица в клетка
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за свободата пее.
Волната птица за друг вятър мисли
и под лекия полъх въздишат дървета
и дебели червеи чакат в светлите утринни ливади
и смее да нарича тя небето свое.
Но птицата в клетка е върху гроб от мечти
сянката ѝ сякаш в кошмар крещи
нейните крила подрязани и крилата завързани
и тя започва да пее.
Затворената птица в клетка пее
тревожни песни
за неща непознати,
но все тъй искани
и гласът ѝ се чува
чак до далечния хълм,
защото затворената птица в клетка
за свободата пее.
Преведе от английски
Бояна РАДОСЛАВОВА
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ПРЕВОДНА ПОЕЗИЯ
ДОКАТО РАСТЯХ

Лангстън ХЮЗ

Беше много отдавна.
Почти съм забравил мечтата си.
Но тя беше там,
пред мен,
ярка като слънцеМечтата ми.
И тогава се издигна стената,
издигна се бавно,
бавно,
между мен и моята мечта.
Издигаше се, докато не докосна небетостената.
Сянка.
Аз съм черен.
Лежа в сянката.
Няма я вече светлината на моята мечта пред мен,
над мен.
Само дебелата стена.
Само сянката.
Ръце мои!
Мои черни ръце!
Пробийте стената!
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Намерете мечтата ми!
Помогнете ми да разкъсам тази тъмнина,
да разруша тази нощ,
да срина тази сянка.
В хиляди слънчеви лъчи
в хиляди бушуващи мечти
за слънце!
Преведе от английски
Бояна РАДОСЛАВОВА
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