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АКЦЕНТИ  
 

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО  

gabriell-e-lit 
 

ПЪРВАТА ГОДИНА 
 

На 4 декември 2019 марката gabriell-e-lit 
отпразнува първия си рожден ден!  

А това означава, че и проектът за подкре-
па на българския творец, на българската 
литература и визуални изкуства Арт плат-
форма gabriell-e-lit празнува, защото без 
марката gabriell-e-lit губим лицето си! Щаст-
ливи сме да споделим с читателите на 
списание „Картини с думи и багри” нашия 
сайт http://gabriell-e-lit.com , в който сме 
приютили всичките си начинания – Издател-
ство gabriell-e-lit, е-Библиотека gabriell-e-lit и 
е-Галерия gabriell-e-lit! 

На 6 декември нашето издателство за 
електронна и печатна литература навърши 
една година. 

Какво направихме? Много или малко бе?  
Може би най-същественото е това, че 

създадохме „Картини и багри” - списание за 
литература и визуални изкуства.  

Оказа се, че списанието, със своята насо-
ченост и акцент върху взаимодействието 
между два основни вида изкуство –
вербалните и визуалните изкуства, запълва 
една празна ниша в българската култура. 
„Картини с думи и багри” успя да събере 
общност от творци, които имат отношение и 
към думите, и към  формите и багрите, които 
творят в граничната област между тях, като 
често пресичат границите, или просто търсят 
допира на думите и багрите и в тази гранич-
на зона намират най-доброто пространство за 
своите творчески търсения. 

Щастливи сме, че успяваме да дадем пла-
тформа за изява и дискусии, щастливи сме, 
че нашите читатели ни търсят и подкрепят.  

За една година осъществихме пет броя на 
списанието, като четири от тях вече са отпе-
чатани и представени на читателската 
аудитория - експерименталния брой 0/2018, 
който излезе през м. март, и броевете 1/2019 
(м. юни), 2/2019 (м. септември), 3/2019 (м. 
ноември). Работим върху брой 4/2019, който 
ще завършим до края на 2019 г. 

„Картини с думи и багри” съществува и 
се развива както като печатно, така и като 
онлайн издание. До брой 3/2019, включител-
но, двата варианта бяха напълно идентични.  

Но в процеса на работа върху настоящия 
брой 4/2019 се оказа, че трябва да се справим 
с ново предизвикателство.  

Йорданка Радева ни изпрати един чуде-
сен пътепис – „До Гархинг и назад”, текст и 
снимков материал. Поради големия обем на 
произведението (около една трета от общия 
обем на списанието), предложихме на автор-
ката да го публикуваме като четиво с 
продължение в три последователни броя, но 
тя отказа с аргумента, че читателят ще изгу-
би връзка и интерес. Тогава решихме да 
преструктурираме списанието отново, като 
категорията „Поща gabriell-e-lit” превърнем в 
самостоятелно цяло, а именно – „Картини с 
думи и багри – онлайн”, където ще публику-
ваме само онлайн текстове, които ще бъдат 
част само на онлайн изданието на списание 
„Картини с думи и багри”, с определения му 
ISSN 2603-5154. 

И така, от настоящия брой 4/2019, печат-
ното издание на списание „Картини с думи и 
багри” с ISSN 2603-5103 ще се различава от 
онлайн изданието на списанието с ISSN 
2603-5154. Всички публикации от печатното 
издание ще бъдат част от онлайн изданието и 
ще имат своя електронен живот, но не всич-
ки публикации от онлайн изданието ще 
намерят място в печатното издание. Това не е 
ограничение за печатното издание; това наше 
решение с нищо не ощетява списанието та-
кова, каквото читателят вече познава, търси и 
цени. Ние желаем да се възползваме от сво-
бодата, която дава интернет по отношение на 
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публикуването на големи по обем текстове. 
Решихме в онлайн изданието на „Картини с 
думи и багри”, с ISSN 2603-5154, да осигу-
рим място на по-обемни материали от 
различни жанрове. Тези публикации ще 
бъдат представяни в печатното издание с 
анонс, или кратък откъс, или ще бъдат пуб-
ликувани на части в последователни печатни 
броеве.  

Издателство gabriell-e-lit даде живот на 
десет електронни книги, като девет от тях ще 
осъществим и като печатни издания. Започ-
нахме с „На попрището жизнено в средата”, 
стихосбирка на Надежда Александрова-
Цанева и продължихме с „Живота в стих 
събрах”, литературен сборник на Габриела 
Цанева, който успяхме за осъществим и като 
печатно издание на 27.12.2019 г. Последваха  
„Стъпки по пламъци”, стихосбирка на Габ-
риела Цанева, „Алманах Литературно 
земеделско знаме” - том 1 и том 2, третото, 
юбилейно издание на документалната повест 
„Миналото в мен”, посветено на 90-
годишнината от рождението на Цветана 
Попкоева  и сатиричната стихосбирка на 
Христо Ангелов „След девети, след десети”.  

Много радост ни донесе третата стихос-
бирка на Рени Васева „Сътворения”, която 
поднесохме като коледен подарък на читате-
лите си на 25.12.2019 г. в двата електронни 
формата.  

На 31.12.2019 осъществихме и второто 
издание на есеистинчно-публицистичния 
сборник на Габриела Цанева „Реши се и ще 
си свободен” (1989-2001). Работим върху 
още три заглавия, които ще издадем в елект-
ронен и печатен вариант. 

Очаквайте премиерата на нашите печатни 
книги в началото на 2020-та! 

 

д-р Габриела Цанева, издател и главен ре-

дактор на „Картини с думи и багри” 

АНОНСИ 
 

ПРОЕКТ  
„НАРИСУВАЙ МИ СТИХ” 

 

"Стих - светлина, извираща отвътре, 
описана чрез думите, за да погали душата. 
Картина - светлина от цветове, запечатани 
чрез сърцето върху платното.  

Стихове и картини заедно - това е спре-
жение на чувства, нарушаване на 
вътрешното спокойствие: да се изгубиш в 
себе си чрез погледа, мисълта и вдъхновение-
то...." 

 

Таня Иванова, автор, съставител на алмана-

ха и издател 
 

 
 

Алманахът "Нарисувай ми стих" на 
изд. „Лунна светлина 13”, София, е съз-
даден като предизвикателство към 
поетите-художници от България след 
успешна реализация на подобен проект 
на Таня Иванова - двуезичния алманах 
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"Пъстър свят", събрал стиховете на бъл-
гарски поети, по картини от изложба в 
София на испански и латиноамериканс-
ки художници. "Нарисувай ми стих" 
събира творбите - поезия и живопис на 
22-ма автори от цялата страна. Подборът 
на творбите е направен от Таня Иванова, 
собственик на издателство „Лунна свет-
лина 13” и е един от авторите. 

Художественият дизайн и предпечата 
на изданието са дело на Хавиер Делгадо 
Мартин.  

Премиерата се състоя на 20 ноември в 
София при голям обществен интерес. 
Освен сборна точка на литература и 
изобразително изкуство, представянето 
на алманаха се превърна в истински 
спектакъл и топла среща на творци и 
любители на изящната словесност и 
нейното отражение в багри и форми. 

За да се съобразим със заявените в из-
данието авторски права, ще цитираме 
като илюстрация към този чудесен сбор-
ник само кратък текст от него, който 
прави силно впечатление и се запечатва 
незаличимо, със слово и багри, в съзна-
нието: 

 
 

КАПКИ АКВАРЕЛ 
 

Все по-красиво  
пременена 
Родопа в есенна тъга 
се смее… 
Сякаш циганка  
с шалвари жълти 
и пола зелена 
грее… 
Там, край огъня, 
в катуна шарен, 
керемидено елече 
ветролее… 

 

 
 

Борис Калинов, „Нарисувай ми стих” 
 
 

СТЪПКИ ОТ ПЛАМЪЦИ 
 

априлски лалета – 

капки кръв по тревата, 

или стъпки от пламъци 
 

 
 

Габриела Цанева, „Нарисувай ми стих” 
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НОВИ КНИГИ 
 

СЪТВОРЕНИЯ - стихосбирка на 
РЕНИ ВАСЕВА 
 

Щастливи сме, че Рени Васева избра 
издателство gabriell-e-lit за третата си 
стихосбирка – „Сътворения”. 

След „Погледи” и „Очите на града” 
мислех, че е невъзможно да бъда изнена-
дана от Рени Васева и нейната поезия.  

Оказа се, че греша. 
Не познавам друга стихосбирка така 

препълнена с поезия. Всеки стих, всеки 
ред, всяка дума е дихание, послание, 
образ, мисъл, полет... и потъване в дъл-
бината на нейните търсения, откровения 
и сътворения.  

Читателят не винаги е в състояние да 
следва автора, да възприеме, оцени, съп-
реживее, защото идва следващият стих, 
образ, олицетворение, метафора, след-
ващият прозорец към един свят, тъй 
близо до нашия, реалния, ежедневния, 
но всъщност – толкова различен, наси-
тен, преобразен. Животът, прост и 
цветен, тича пред очите ни – балкончето 
е влюбено в кварталната градинка; а 
трамвайчето „уморено се взира в мъгли-
вите напридания на есенната утрин”; 
русалките „изваждат от „Титаник” лю-
бимите моряци и горко ги оплакват”; а 
на морското дъно „някой събира писма-
та до всички удавници”; библейските 
притчи са не просто пресътворени, а 
преживени, оживели.  

Композиционно, стихосбирката е из-
градена от четири цикъла – „Аз и 
Градът”, „Градът и Морето”, „Аз и Ти” и 
„Аз и Морето”, като във всеки от тях 
лирическият аз търси и създава своя път 
към света, с неговото делнично многооб-
разие и скрити същности. В тази 

лирическа книга героите са много и раз-
казаните истории са много, защото всяко 
стихотворение е един къс от невероятно-
то въображение на Рени Васева. 

Заглавието е многопластово и мно-
гозначно. Сътворението, като начало на 
Битието, с неговото митично-библейско 
начало; сътворението, като творчески 
процес на прекрояване и пресъздаване 
на действителността; сътворението, като 
съпреживяваве и претворяване на онова, 
което сетивата долавят, което пропуска-
ме, което е между нашето осъзнато 
съществуване и онова, което остава в 
здрача на неосъзнаваното, или в магията 
на приказното. 

 

 
 

Рени Васева, след третата си стихос-
бирка „Сътворения”, без съмнение е 
явление в съвременната българска лите-
ратура. Но нека Читателят сам прецени. 
И нека пътят на авторката към него е 
изпълнен със светлина и съ-творения на 
нейните поетични инвенции... 

 

д-р Габриела Цанева, редактор и издател 
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РЕШИ СЕ И ЩЕ СИ СВОБО-
ДЕН – на ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

 

В последните дни на 2019 г. издателство 
gabriell-e-lit осъществи второто издание на 
есеистично-публицистичния сборник на 
Габриела Цанева „Реши се и ще си свобо-
ден“.  

Новото издание запазва композиционната 
структура на първото, както и автентичност-
та на текстовете. Доколкото, обаче, по 
съществото си „Реши се и ще си свободен” е 
дневник (1989-2001), то сме преработили 
поетичните текстове от раздела „Врабче 
върху антената” като импресионистични 
фрагменти и сме ги вмъкнали хронологично 
в тъканата на цялостното произведение. А 
защо „Реши се и ще си свободен” отново? 
Трийсет години след началото на демократи-
чните промени обществото е уморено и 
омерзено от онова, което се случи през тях и 
което вече е история. Има хора, които поста-
вят под съмнение демокрацията като път за 
развитие, като система от институции и на-
чин на мислене. Има хора, които отричат 
всичко постигнато, като отдалечаване от 
практиките на тоталитарните системи на 
миналото и изграждане на нова парадигма. 
Има такива, според които „всичко” е било 
предварително планирано и продиктувано 
„отгоре“, от „онези, които дърпат конците“, 
от „световната конспирация“. Някои смятат, 
че последните 30 години са грешка… Може 
би всички те донякъде са прави, но в онези 
дни, преди 30 години, имаше нещо истинско, 
имаше общност от хора, които промениха 
света ни, завинаги. И ако някой мисли, че 
тази промяна не се е случила, че нищо не се е 
променило за добро, греши. А, че общество-
то, в което живеем, не е онова, което 
мечтахме… да, вярно е! 

Реши се и ще си свободен, читателю! 
Свободата може да се вземе, но не може да 
се даде. 

 

Надежда Александрова, редактор на второ-

то издание 

ОЧАКВАНИ  

ЗАГЛАВИЯ 
/ЯНУАРИ – МАРТ 2020/ 

 

В началото на новата 2020 година, ще 
зарадваме читателите си с том 3 на „Ал-
манах Литературно земеделско знаме”. 

Тук ще намерят място избрани про-
изведения от течението на вестника през 
годините 2016-2017. В този период вест-
никът излиза четири пъти годишно, но 
количеството на публикуваните матери-
али не намалява. В редакционната 
колегия също настъпват промени – Иван 
Селановски, по здравословни причини, 
напуска, редактори остават само Габрие-
ла Цанева и Кирил Назъров, а 
Маргарита Нешкова-Дукова става тех-
нически сътрудник. 

 

 
 

Ще споменем някои нови автори – 
поетите Олга Върбанова, Харалан Недев, 
Цветан Лалов, както и пишещата сатира 
с псевдоним Маги Смешкова/Амиш 
Вешкова. 
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ПОЕЗИЯ 
 

НЕЗАГЛЪХВАЩИ  

ГЛАСОВЕ 
 

ТИХА ВЕЧЕР 
 

ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 
 

28.10.1869 – 02.05.1926 
 

Тиха вечер веч настава, 
тих е звездний небосклон, 
тихо сладко си запява 
славей в гъстолисти клон. 
  

Чу го мома хубавица 
и в градинка притърча 
и на хубавата птица 
тъй печално зашептя: 
  

- О, попей ми, мило птиче, 
в тоя тих вечерен час; 
о, попей ми, разтуши ме 
със звънливия си глас. 
  

Тежка беда сполете ме, 
тежък удар претърпях - 
либето ми днес отнеха, 
зарад него що живях. 
  

Враг държавен го кръстиха, 
враг на нашия народ, 
и началник с три стражари 
го откара като скот! 
  

Не, не е той враг народен, 
той е борческа душа, 
в него дух живей свободен, 
дух на правдата света. 
  

Клеветници, замлъкнете, 
той народа е любил; 
зарад него той е страдал, 
страдал е и се борил... 

НОВА ПОЕЗИЯ 
 

ТРОТОАРНА ТЕМЕНУЖКА 
ХАЙКУ 
 

ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА 
 
* 
пороен дъжд 
уморен от очакване 
той заспива на прозореца 
  
* 
горска пътека 
пропукват сухите листа 
под мравешки крачета 
  
* 
малко селце 
регулира движението 
снежен човек 
  
* 
млад портиер 
старата уличница 
с усмивка на девственица 
  
* 
студен вятър 
дете изписва 
чужда азбука 

 

* 
заточение - 
в селският двор 
паун 
  
* 
излизам 
с обувки в ръце - 
разходка в Лувъра 
  
* 
силен вятър 
пощальонът на двора гони 
разпилените  писма 
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* 
есенна буря 
потъна в калта 
и последният жълъд 
  
* 
слънчев есенен ден 
на брега на Сена 
стара латерна 
  
* 
задръстване 
напредва ремонтът, 
а ние стоим 
  
* 
в стаята 
тъмното се люлее - 
буря 
  
* 
мегаполис - 
няма покрив 
за бездомниците 
  
* 
бледо утро 
яркият грим скрит 
под тъмните очила 
  
* 
след тунела 
в зеленото 
разпилени къщи 
 
* 
лепкави 
клавишите на пианото 
баба прави рачел 
 

* 
градска пролет 
котката души 
тротоарна теменужка 

 

АЗ И ЛУНАТА, ХАЙКУ 
 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 
*** 
водопад 
струите му облак 
от слънчеви капчици 
 
*** 
птици на жицата 
песен долита 
по телефона 
 
*** 
студен дъжд 
в гърлото ми стих 
простинал 
 
*** 
оркестър в гората 
надпяват се славеи 
и вятър 
 
*** 
безлюдна гара 
в различни посоки 
пътници и посрещачи 
 
*** 
полунощ 
светлини от фарове гонят  
безмълвни сенки 
 
*** 
есенен дъждец 
под листата на лотоса 
жабче на сушината 
 
*** 
плюшено мече 
край кофата за боклук 
играчка за котките 
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*** 
календар –  
късам листи от времето 
всеки ден 
 
*** 
самота … 
вечеряме аз  
и луната 
 
*** 
слънце в локвата 
в слънцето – 
песъчинки 
 
*** 
пълнолуние 
разцъфтяват вишни  
в съня ми 
 
*** 
приспивна песен  
в такт с шепота 
на дъждовните капки 
 
 
*** 
проливен дъжд 
кап-кап-кап 
мокър  и сънят ми 
 
*** 
ледена пътека 
напред-назад 
танцувам с вятъра  
 
*** 
нова година 
студът все е  
същият 

МИСИЯТА НА ПОЕТА 
 

ЙОРДАН ДАМЕНСКИ 
 

СТАРЧЕТА 
 
Хилави доизносени, 
  посребрени... 
щом залезът вечер 
 припламне в лилаво, 
тихо през двора 
     куцукат-куцукат, 
на бастунките си 
  опрени.... 
и на камъка присядат 
  пред дома си. 
За какво да се молят – 
   не знаят, 
на някакъв Бог 
  и на някакъв Дявол... 
И длан във длан, 
 и дума подир дума, 
живота си прехвълрят 
  зад гърба си... 
 

Потъва Слънцето, 
 потъва всичко... 
Замлъкват старците, 

унесени в ума си... 
И гледат далече-далече, 
 нейде напред... 
Без да виждат по-далеч 

 от носа си... 
 
 

ПОЕТ 
 
Блазе им на художниците 
  и на музикантите! 
Едните само 

с нотите си играят, 
а другите първо смесват боите 

и после цапат върху платното... 
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А аз трябва да търся теми 
и да са, е-хе-хе, 

възвишени... 
И после да чакам вдъхновение... 
     И римите да са благозвучни, 

и сравненията да са изпипани, 
               и метафорите да са точни... 
И епитети, и хиперболи, 

и алегории... 
И умерено да въздишам, 
     и да знам за кого пиша 
          и да знам какво да говоря... 
И да съм мъдрец, 

с „душа на дете”... 
И то за какво? 

 

За някакво стихотворение, което... 
надали някога 

някой ще прочете. 
 

 

СЛЪНЦЕТО 
 
„Недей рисува 

Слънцето! 
Закачено в рамка 

на стената, 
няма да ти свети 

нощем...” 
Такива стихове пишех, 

додето бях млад и глупав 
и недодялан още... 
 

Много време 
мина оттогава. 

Надалече тръгнах 
себе си да диря. 

Все на Изток, 
все на Запад, 

все след Слънцето 
голямо... 

Днес се ровя 
в старите тефтери 
само части 

от мене да намеря... 
 

***     
 

„Недей рисува 
Слънцето!” 

Всеки опит ще е 
неуспешен. 
 

Не си струва 
да рискуваш – 

обезателно ще станеш 
смешен. 

 

Тъй си мислех някога, 
през младостта си. 
Любовта е, 
дето ме подмами. 
Знам. Не бях светец, 
не бях безгрешен... 
Струва ли 
да се преструваш? 
Но е чиста поне 
съвестта ми! 
 

Днес друго си викам: 
А какво друго си струва – 

да го рисуваш?! 
 

 

МИСИЯТА 
 
Все привързвам дръвчета 
и на сън колчета им забивам. 
Сочни плодове да вържат, 
без да се прекършат... 
 
В туй е мисията на поета! 
 
Да отгледа плод и цвете, 
шепа красота да съхрани 
и да се катерят палави момчета 
по дървета – планини. 
 
Да берат в джобове, в пазва; 
сок да капе в техните души, 
радост над главите им да свети 
и да не залязва! 
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КОПНЕЖИ 
 

МИРОСЛАВА СИМЕОНОВА 
 
*** 

 

О, как обичах да пътувам! 
Опияняваше ме мирисът на гара, 
автобус побираше света ми. 
Преоткривах 
отдавна открити градове. 
Тупкаше сърцето ми с ритъма 
на други цветове. 
Сега с тъга поглеждам всеки 
поел по път далечен. 
С прекършени криле кържа 
край своето огнище. 
И носи ми тъга пейзажът зимен, 
лятото дори изпълва ме с печал. 
Напролет плача с ледени сълзи, 
наесен златните листа 
посипват моите коси. 
 

*** 
 

Неделя следобед... 
Самотни минувачи  
в мъглата разхождат кучета. 
И грижи не неделни. 
Градът – на обороти неохотни – 
към делника се движи. 
В предвкусване на ритъма 
светулките проблясват  
в здрача… 
Едва сега към храма  
се отправям – 
да измоля благослов  
за делника. 
До идната неделя. 
 

*** 
 

В този град 
си нямам никого, 
освен тебе! 
Нямам друг ключ, 
за да отключа портите му, 
освен твоето име! 
Няма друга пътека 
всред бетонната 
джунгла, 
освен тази, 
която води 
до твоята врата. 
Нямам друга утеха, 
освен тази 
да бъда грешница 
само за тебе! 
 

*** 
 

Поела път към странство, 
осъдена да помня думи, 
много думи, 
образи чутовни, 
небеса еднакви 
и различни хоризонти 
вървя напред. 
Ще помня викове и шепоти, 
тайни недоказани. 
Небето сиво, 
на раменете ми подпряно, 
а крилете ми разперени 
в чужди висини. 
Спасението  
няма да се състои. 
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ВРЕМЕТО НЕ СТИГА 
 

ПЪРВОЛЕТА МАДЖАРСКА 
 

ГОСПОДИ,  

НЕ МИ СТИГА ВРЕМЕТО... 
 

За никого и за нищо вече не ми стига. 
Захлупват ме думите като лавина, 
като отприщена речна дига. 
 
И заплитат ме лепкави паяци във интриги, 
във ъгли, в мрачини полудели 
и остава ми силица малка нищожна 
да изпъна гърба си, утрото да застеля. 
Да си открадна зрънце мъничко време, 
което все някога да ме разлисти. 
Господи, не ми стига времето 
да се прекръстя и да се пречистя. 
 
 

ПО МЕСЕЧИНА 
  

По месечина дядо се завръща, 
за да огледа нивите, пчелина и обора. 
Сто пъти рухна неговата стара къща, 
откакто в нея вече не живеят хора. 
 
Полазиха я, избуяха бурени и кореняци, 
оплетоха наоколо редици жилав плет. 
И паяжините навред разрошиха мустаци. 
Нападнаха я дървояди – дървен кош със смет. 
 
По месечина дядо, старият, се връща. 
До снимката на баба има кътче горе. 
Не е това, не е онази, неговата къща. 
Не са онези нивите и стоката в обора. 

Но, мисля си, дорде живее споменът за дядо. 
Дорде духът му вампирясал нивите обхожда, 
ще се възражда тази, скътана в сърцето клада, 
и ще гори и на децата в неродените им рожби. 

 
 

ЕДНА ПАЯЖИНА СЕ СПУСКА ОТ 

НЕБЕТО 
 
Бавно, 
бавно, 
почти незабележимо. 
Все по-ясно я виждам. 
Все по-ясно я виждам… 
Стълбица плете невидима, 
проклета... 
Господ ми я пуска плавно, 
за да прибере душата ми отчаяна 
на своята планета. 
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СТИХОВЕ С БИБЛЕЙСКИ  
ПРЕПРАТКИ 

 

РЕНИ ВАСЕВА 
 

КОЛИЧКИТЕ 
 

Покрай стените 
се приплъзват мълчаливи 
количките. 
Ръце- накръст, 
крака- разсъхнат дънер,  
очите им- огнища 
без топливо. 
А устните,  
присвити със презрение, 
полекичка се мърдат, 
сякаш че предъвкват 
за кой ли път 
човешкото си измерение. 
Приплъзват се количките 
покрай стените 
с цвят на пясък 
и много им се иска вече 
да са пристигнали 
оттатък. 
И много им се иска вече  
по пасбища зелени 
да ги водят 
край тихите води, 
където в топла вечер 
смирено ще се молят. 
Приплъзват се количките 
по коридора, 
мрачен и окаян, 
потънал  
във следобедната дрямка. 
Приплъзват се, 
готови да преминат 
самата долина 
на смъртната си сянка. 

ПЪРВИЧНИ 
 

В първичния бульон 
на съзиданието 
сме клетки 
на прокудена любов. 
И всеки е заровил 
във съзнанието сиь 
един, по бащински 
разсърден, бог. 
Първично голи, 
неосведомени, 
(днес някои твърдят, 
че сме невинни), 
посяхме себе си 
във райските градини 
и чакахме 
змията да намине. 
Отровата попиваше 
в тревата, 
във розовите 
ябълкови бузи, 
в отвъдната неземност 
на цветята, 
в дървесната кора... 
Лепеше като слуз 
в душите любопитни. 
А ние тъкмо 
се изправяхме, 
готови вече 
да залитнем. 
Подмина ни 
змията сляпо, 
ненужни 
в нашата самотност. 
Сами се хапехме, 
сами изядохме 
отровената 
ябълкова половина. 
И ето ни сега- 
пътуваме 
и раждаме  
чудовищата земни 
във собствената си 
пустиня. 
Но нощем 
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бог ни кара 
да сънуваме, 
че се отказваме 
от свойта тленност. 
А призори, 
когато се надяваме 
отново слънцето 
да ни огрее, 
за своя непогубен рай 
тъгуваме. 
    

ПУСТИНЯТА МАМИ 
 

Пустинята мами 
с нацъфтели цветя. 
Магически никнат 
под босите стъпки 
на изранени крака,  
под неслучени жажди 
и яростно слънце. 
Тук всеки е себе си 
пред боговете 
и с надежда в сърцето 
да стигне брега  
омагьосан, 
да стигне, където  
някой разделя 
земя обетована 
от леденото  
спокойствие на небето. 
Пясъкът  
се отлага в лицето, 
вятърът замита 
спомени и терзания. 
Който иска да стигне 
блаженото, 
трябва първо тук 
да остане. 
       

СВЕТЛИНА И СЯНКА 
 

Сянката при светлината... 
Тези мои странни мисли 
за отплуване и лудост, 
за обичане до крайност 
във молитвите за чудо... 
Сянката е знак от Бога 
за това, че съществуваме. 
Райските градини трудно 
ще си върнат пак невинното. 
В слънцето е зряла ябълка, 
но на слънце се е свила 
и змията изкусителка. 
И какво, ако и Ева 
е стояла просто зрителка 
на божествените пъзели,  
пренареждани диктаторски-  
тука може, там не може. 
И какво, ако от мързел 
и Адам е лягал кротко 
в божието златно ложе? 
Райската градина вече 
цялата ще е слънчасала, 
плодовете ще изсъхнат, 
неизядени от никого, 
радостта ще е помръкнала, 
незаченала копнежите 
по щастливите ни пътища. 
А въпросите, с които 
сме могли да се обичаме, 
никога не се задават... 
Светлина се ражда в сянката,  
истините се продават. 
        

МОЛИТВА 
 

Майко Божия, 
виж си очите,  
потънали в сенките, 
благи и тъжни очи, 
дето плачат, 
а сълзите капят 
до свещите, 
неугасващи още 
във слепия мрак 
на душата. 
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Майко Божия, 
виж си ръцете 
изстинали. 
Всяко кокалче ли боли, 
когато ги вдигаш 
за милост? 
С изранени пети 
ще дотичаш 
до свойта Голгота, 
да прегърнеш смъртта. 
И разбирам-  
към мене поглеждаш. 
Към ръцете ми, 
дето ти светят 
свещица, 
към нозете ми,  
уморено застъпили 
камъка, 
към очите ми, 
дето се молят 
за здраве, 
към главата ми, 
сведена  
до горещия пламък. 
Майко Божия, 
свята звездице, 
обичай ни 
в грешното ложе 
на дните ни... 
Ти можеш. 
Ти даже няма да питаш. 
              

ПО ВОДАТА 
 

Вървя по водата 
към някакъв чужд хоризонт. 
В очите ми - къщи и кръстове само. 
Топъл е камъкът, сядам 
и в душата огнище запалвам. 
А душата е дворче с маслина 
и чешмичка. Студена водица. 
Съседско девойче, 
което със смях ще намине. 
След нея- щастливата песен на птица. 
Стъпвам внимателно, 
под босите ми пети 

риба предлага морето, 
за да нахраня ония, дето 
ги гонят- просяци и поети. 
Дали няма да се удавя? 
Вървя по водата 
и даже не зная защо 
толкова ръце се протягат 
към мен за прегръдка, 
толкова слепи надежди 
потъват под моите стъпки... 
Вървя по водата 
и няма в очите ми къщи. 
Останаха само кръстове.        
               

МАРИЯ 
 

През морето пътува Мария, 
спасява удавници. 
Приютява ги до сърцето си, 
прощава обидата към смъртта, 
плете им венец от водорасли и пяна. 
Моряците пазят иконата стара, 
с пръсти на възли се кръстят пред нея. 
А Мария щастливо се смее, 
но не поглежда небето, 
дето нощем присветва 
звездата на новороденото. 
През морето пътува Мария, 
опитомява диви сърца, 
измъква от ада поредните грешници, 
ръцете й нежни изправят платна. 
На езика й лепне соленото 
на едно далечно разпятие. 
През морето пътува Мария 
и търси остров за своите бури... 
Предстои й непорочно зачатие. 
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В ЦЪРКВАТА 
 

Стоях във църквата, 
небето се изпълваше с молитви, 
присветваха светкавици, 
а Бог гръмовно ни прощаваше. 
Поглеждаха към мене с пламъчета бели 
очите на светии и светици. 
Но нямаше живот в зениците, 
ръцете бяха бледи и безкръвни, 
покорно скръстили ръце в молитва. 
Една женица беше се обърнала 
към Божията майка и я разпитваше: 
за тоя дъжд и за пробитите обувки, 
за хляба, който винаги е скъп, 
и за сина, заминал на разсъмване. 
За някакво дете на стълбите, 
което винаги я спъвало на тръгване. 
Стоях във църквата, свещите се топяха, 
послушницата чинно ги гасеше 
до половина цели, а после 
се прекръстваше приведена. 
Женицата си тръгна някак безнадеждно. 
Вратата се отвори, влезе вятър 
и разпиля небрежно по земята 
откраднатите есенни листа. 
Едно дете в ръцете на баща си 
се вгледа в тях и се разсмя... 
 

ОТВЪД БОЛКАТА И 
КРАСОТАТА 
 

ТОДОР БИЛЧЕВ 
 

ОТВЪД БОЛКАТА И КРАСОТАТА 
 

Какво би трябвало да съществува 
отвъд болката и красотата? 
Не се продава то, не се купува. 
Заплаща се на любовта с цената. 
 

И казва се любов, ала Онази, 
която чак във Вечността е жива. 
И там обича те, и там те пази. 
Тя никога оттук не си отива. 

 
ГЪЛЪБЪТ НА ЛЮБОВТА 
 

Ти като всякоя друга не си. 
И никоя на теб не прилича. 
Очите ти греят като звезди. 
А душата ти бисери кичат. 
 

Бродиш в сърцето ми с бели нозе. 
С черни къдрици ума ми плетеш. 
Кървава роза в зелено поле. 
Гълъб, разперил криле за летеж!... 

 
ПРЕДЗЕМЕТРЪСНО 
 

Земята е кратер със огнена лава, 
в сърцето, която гневно се стича. 
Като любовта, не убива тогава, 
когато само и ти я обичаш. 
 

А кървава роза в градинка цъфтяща, 
израсла сред бурени, любовта е. 
И тя, като лавата смъртно горяща, 
убива и този, що я желае… 
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ПАНТЕРА ПРЕД СКОК  
 

И да се вслушаш във гласа на жена – 
простреляна, цяла в сълзи, кошута. 
Да си кажеш наистина, че това 
ти променя на живота маршрута. 
 

И да се сурнеш по него направо. 
Гласът на жена е с много октави. 
За всичко е нужно рамо кораво. 
Душа, дето няма да те забрави… 
 

За мене туй беше ти и оставаш – 
видение сънно в реален живот. 
Въздишка неонна, що не забравяш. 
Пантера пред скок, позабавила ход. 

 

ЗОВ ЗА ЛЮБОВ 
 

Очите ти кога видях, 
аз влюбих се и замечтах. 
Но със душата си до тях 
да стигна никак не можах. 
 

Защо така ти тез очи 
за светлината ги закри? 
Ела и само с мен бъди! 
Да станем Вечност – аз…и ти! 

ЖИВОТЪТ-РЕКА 
 

ХРИСТО АНГЕЛОВ 
 

РЕКА 
 

Спокойно гасне вечерта. 
Седях самичък на брега 
с червени макове осеян 
и гледах как широката река 
спокойно залеза люлее. 
 

 Нагоре мина параход. Отплува. 
 Аз бавно го изгубих от очи, 
 но тук водата още се вълнува 
 и неговата диря си личи... 
 

Живот-река. Страдание, съдба. 
Не е това, което си бленувал.. 
Дали след мен ще проличи следа, 
че съм живял, че съм пътувал... 
 
 

ТОПОЛИ 
 

Ах, защо ли тез тополи 
тъй високо са израсли? 
Те сред земните неволи 
са унили и нещастни! 
 

Те жадуват да целуват 
ясносините лазури, 
но не могат: и тъгуват, 
и ридаят в страшни бури. 
 

А звездите щом в нощите 
на небето затрептят, 
те ги гледат във очите 
и във унес им шептят. 
 

Те ги питат и разпитват 
има ли таквиз страни, 
дето всички се обичат 
и любов-кристал цари. 
 

На крилата на мечтата 
търсят радост сред звездите, 
без да сещат, че в земята 
корените им са впити. 
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САМОТА, ХАЙКУ 
 

ЦАНКА ШИШКОВА 
 
*** 
самота... 
загубвам се в сенките 
на залеза 
 
*** 
дъжд 
под стряхата 
клошар с китара 
 
*** 
годишнина... 
незабравки 
на гроба 
 
*** 
време за чай 
в есенния ден 
липсваш ми 
 
*** 
звук на флейта 
разгръщам 
стар дневник 
 
*** 
безлюдна алея 
мъж потропва с бастун 
в ритъма на блус 
 
*** 
звезден прах 
в Млечния път 
скрита самота 
 

КОЛЕКЦИЯ ЕСЕН 
 

БЕЗ ТЕБ 
 

Старата лозница листи рони 
есенният вятър ги пилей 
и навела тъжно клони,  
в странен шепот тихо ги люлей. 
 

Вятър ли си, или дух невидим, 
странен шепот или тъжен ек, 
аз те воля пътнико невидим, 
да поседнем под лозата тук. 
 

Нека млъкнат тъжните акорди, 
нека времето за  миг да спре. 
Ти дойде при мен със листопада 
и невидим с него отлетя. 
 

© Живка Танчева 
 

ВЕЧЕРЕН ГРАД 
 

Здрачава се и над града се спускат сенки. 
Зад ъглите надничат страхове, 
улици и къщи се прегръщат с нежност – 
смъкват гняв и болка,  
в очакване на още нежност. 
По непознат маршрут поемам –  
нови знаци, 
символи и нови чудеса… 
И аз прегръщам вечерта,  
музиката на живота, 
есента, 
и словото,  
вечерните тромпети, 
саксофони,  
пиана... 
Десетки нежни имена... 

 

© Мирослава Симеонова 

 

ЕСЕН В СТЪКЛАТА 
 

В прозореца ми сенките надничат 
на тротоарните дървета –  
и с клоните си – пръсти устремени 
разсичат челото ми. Спрете! 
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В прозореца ми есенният вятър 
догонва птичите криле. 
Отварям го. Като из кратер 
протягам две ръце. 
И стоплям с шепите си отмалели 
премръзналото птичешко сърце. 
А вятърът се блъска пак в стъклата 
и направлява есенния дъжд. 
И клоните в прозореца ми тракат 
и мракът се сгъстява отведнъж, 
а в тъмнината тръгват към земята 
отронените капки дъжд. 
 

© Надежда Цанева 
 

 

 НА ПРАГА НА ЗИМАТА 
 

 

Когато листата 
са вече погребани, 
а жълтият пламък 
изтлява в чували, 
надлежно завързани, 
прибрани до кофите... 
Когато кварталът 
съвсем посивее, 
дъждът е отмил 
цветовете му есенни 
и мъглите са спуснали 
плътна завеса 
над градските улици... 
Тогава дочуваме 
зимната песен 
на нашето сбогуване, 
дочуваме  
хладните думи, 
произнесени тихо  
на стълбите. 
Посрещаме своите лица 
с наведени погледи, 
които бързо помръкват 
в кабината на асансьора, 
а устните,  
сливали се доскоро, 
са стиснати  
и замлъкнали... 

Всеки се моли  
спомен да има 
при пътуването надолу. 
На прага на своята зима 
ние сме толкова голи... 

 

© Рени Васева 
 

ЕСЕННО ПОКАЯНИЕ 
 

Малко поваля. Дъждът престана сетне. 
Сиви облаци прогони вятър куражлия. 
Само тук-таме светкавица ще светне, 
но като далечен поздрав от свети Илия. 
 

Вятърът студен листата изповяда –  
пожълтели под есенното му влияние, 
те в притихналата октомврийска сряда 
падат на земята със тихо покаяние. 
 

Тъй земята се покри с килимче цветно. 
От септември стана много по-красива вънка. 
Може да е тази есен мимолетна, 
но от кръговрата просто е красива брънка. 
 

Октомври, на септември жезъла поел, 
само ни напомня, че животът продължава. 
Чак до първи снегове, в пъстър натюрел, 
ще е есенно красива цялата държава.. 
 

© Румен Сейреков 
 

ЕСЕНТА – СВЕТИЦА БЛУДНИЦА 
 

Пъстроока жена есента е. 
Със разрошена руса коса. 
Със походка, която нехае, 
че след нея иде друга жена. 
 

Хубавица е прелестна, даже, 
съблазняваща невинни мъже. 
И става всичко, както го каже. 
Да те излъже, дори да рече. 
 

Със забрадка от листи, отдавна 
почернели във страст по земята. 
Есента е примамка лукава 
на светица, що блудница смятат. 
 

© Тодор Билчев 
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КОЛЕКЦИЯ  
ЗИМА И ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ 

 

СТИХОВЕ 
 

ЗИМНИ ИГРИ 
 

ЗИМА 
 

Пухкав, пухкав бял снежец- 
като топла дреха 
е покрил света навред 
в сребърна утеха. 
 

Всичко спи под мек кожух- 
приказки сънува.  
само Зайо- с остър слух 
снежна песен чува. 
 

СНЕЖИНКИ 
 

Кичести снежинки – 
с бели пелеринки 
като ангел чисти- 
сребърно-лъчисти 
приказки нашепват,                               
две по две залепват, 
в танц се заиграват, 
добрина посяват, 
слизат от небето, 
кацат във сърцето! 
 

СНЕЖНО ГНЕЗДО 
 

Малка пухкава снежинка  
отвисоко полетя 
и по пътя – за дружинка 
хвана друга за ръка. 
 

А след тях откъм небето  
се изсипа цял рояк  
палави снежинки - ето: 
леко стъпват крак до крак. 
 

В бъркотията голяма 
хванаха се на хоро 
и в косичката на Ана  
свиха пухкаво гнездо. 

ЕЛХИЧКА 
 

Нашата елхичка 
празнично блести. 
Носи ни на всички 
сбъднати мечти. 
 

Но защо ли? - мисля- 
няма всеки ден 
скрити под елхата 
дарове за мен?! 
 
КОЛЕДА 
 

Коледа пристигна вкъщи, 
през комина се провря, 
после тихичко, на пръсти 
до елхичката поспря. 
 

Дарове под нея сложи, 
озари я с благослов, 
коледна звездичка горе 
грейна с вяра и любов. 
 

Нежно бузките целуна 
на дечицата добри 
и в шейната снежно-лунна 
се пързаля до зори! 
 
ЗИМНА ИГРА 
 

Ех, каква студена зима 
прати Новата година! 
С бели писти и пързалки 
надари децата малки! 
    

Слънцето кънки завърза, 
към пързалките побърза, 
върза  шалчето от сняг 
и задъхано от бяг 
със децата танц игра 
чак до тъмно вечерта! 
 

Но на следващия ден 
Снежко плаче уморен: 
-Слънчо, в снежните игри 
моля те, не се меси! 
 

© Надежда Станилова 
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КОЛЕДНО 
 
СНЕЖКО НАПРАВИ ЗИМАТА ПРИМА 
 
Тихо – тихо се сипе вън смешният сняг, 
въртулките си бели прави посред зима. 
Акробат е навярно и още е беличък как, 
а аз съм със баба у нас до жарка камина. 
 
И щипе отвънка пак този студ навалял, 
и превръща всичко в заледени висулки. 
А Снежко повива света ни с белия шал, 
мълчаливо се вмъква у нас през комина. 
 
Пробляскват искрици – същински пожар, 
и фенерът мъждука, със снега си говори. 
А ние сме тримца – баба, аз и Мърморан. 
Той си знае – зимата вън е новата Прима. 
 
БАБА И ВНУЧКА 
 
- Разкажи ми ,бабо, 
за елхата, где е расла, 
че е толкова голяма- 
пита Роми сладко, 
преди сънчо да я вземе. 
- Тя, детенце мило, 
е расла нависоко, 
горе... в планината, 
гдето върховете 
като комини се изправят 
и докосват на небето 
синьото му покривало. 
- Кажи ми,бабо, за снега, 
откъде при нас той иде, 
че застила всичко в бяло 
и в косите ми белее 
като бели пеперуди. 
- Той, внучке мила, 
иде от далече... много... 
Там чичко Мраз го прави 
с пръчица вълшебна, 
после изпраща по земята, 
за да радва теб и бате, кака 
и да се пързаляте в снега 
отсреща на баира. 

- Разкажи ми, бабо мила, 
чудя се сега, как ли 
Дядо Коледа при нас ще стигне. 
Нима има си крила, 
че ходи и в чужбина? 
- Той... детенце мило, 
знае как... тайничка си има. 
Да зарадва детските очички, 
ще пристигне от далече, 
яхнал вълшебната шейница. 
Да ви пожелае здраве, 
и послушни да сте вкъщи. 
Подаръци да разнесе 
на всички, чакащи го, 
знаеш, до късни нощи. 
Така тихичко в нощта 
в диалог си бяха 
внучка мъничка и любопитна 
с баба- мъдра и добра. 
Докато внучинката Роми 
очичките затвори 
и засънува сняг 
и белите пъртини. 
А по тях лети без страх 
Дядо Коледа, 
нарамил си торбата, 
за всички подаръци да има. 
И на сън грее детското лице, 
и се усмихват устничките нежни. 
И сякаш че лети в съня си, 
и потрепва детското телце 
в очакване на Коледа, 
а после и на Новата година. 
 

© Йорданка Радева 
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ЗИМНИ НАСТРОЕНИЯ 
 
ЗИМА 
 
*** 
първи сняг 
малка сойка 
се чуди 
 
*** 
слънчев ден ... 
бяло кутре опитва 
белия сняг 
 
*** 
първи сняг 
снежно човече 
на тротоара 
 
*** 
мразовито утро... 
топъл аромат 
от квартална фурна 
 
*** 
зима... 
в локвата 
светлините на града 
 
*** 
сняг... 
само следи от птици 
пред вратата ми 
 
*** 
тих снегопад... 
топлината 
на устните ти 
 
*** 
хоризонтът 
все по-невидим... 
зима 
 

*** 
бели покриви 
снежинки следват 
вятъра 
 
СВЯТА НОЩ 
 
***   
аромат на канела 
надписвам подаръци 
и коледни картички 
 
***  
свята нощ... 
над всеки храм и дом 
божи благослов 
 
***  
студена луна 
бъдник гори 
в съня на скитника 
 
***  
коледарска песен 
пред входа 
прясна пъртина 
 
***  
коледно утро 
срещи по пътя 
към храма 
 
***  
коледа 
все още вярвам 
в чудеса 
 

© Цанка Шишкова 
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ПРОЗА  
 

НОВА ПРОЗА 
 

КОЛЕКЦИЯ  
ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ 

 

ПРОЗА 
 

КОЛЕДАТА НА ПРАСЧО, 

НАДЕЖДА РАДЕВА И АТАНАС ИЛИЕВ 
 

ЧАСТ ПЪРВА. ПРАСЧО ИГРАЕ В СНЕГА 
 

Любимият празник на Прасчо беше Ко-
леда. 

Тогава всичко в квартала, където той жи-
вееше, оживяваше, настроението на 
обитателите се повдигаше, те майсторяха 
различни украси, измисляха поводи за праз-
нични срещи, пееха, танцуваха, рецитираха 
стихове и изобщо – забавляваха се по всевъз-
можни начини. Но най-любимото им 
занимание беше да приготвят коледни слад-
киши: медени курабии, тиквени пайове, 
печени кестени, бисквити с глазура и какви 
ли не други лакомства. 

Коледните приготовления започваха още 
в началото на декември. В къщата на Прасчо 
спазваха традиция – първо да нагласят зим-
нината! Прасчо с удоволствие помагаше на 
майка си: примерно във варенето на сладка и 
сокове, в чистенето на орехови ядки, в гласе-
нето на киселото зеле, което нареждаха в 
бидон, посипваха със сол и претакаха всяка 
вечер в продължение на седмица.  В правене-
то на меденки вземаше също голямо участие 
– с формички изрязваше чудни курабии – 
гевречета, гъбки, звездички, сърчица. Най-
приятната част при меденките беше, когато 
току-що изпечени, майка Праска ги вадеше 
от фурната, а Прасчо опитваше една-две или 

три, докато се увери, че са съвсем добре на 
вкус... 

Всъщност Прасчо имаше още по-любимо 
занимание от помагането в домакинската 
работа – а именно – с падането на снега, той 
обожаваше да играе в него – да се пързаля на 
шейна, да се замерва със снежни топки или 
да майстори снежни човеци! И не на послед-
но място – да се въргаля наволя в най-
дълбоките снежни преспи!  

***  
Ех, колко хубаво е през зимата! Това си 

помисли Прасчо една декемврийска сутрин, 
когато видя, че през нощта е навалял пухкав 
бял сняг, който беше образувал дебела пок-
ривка по улиците и къщите на квартала. И 
каква игра ще падне само! Тъкмо този ден 
беше неделя и Прасчо почиваше. Стана, 
набързо закуси с топли макарони, посипани 
със захар, като много внимаваше да не се 
нацапа, уми грижливо лицето си и поиска да 
излезе навън. Мама Праска му помогна да 
облече дебело яке, а сам сложи шапката, 
шала, ръкавиците и обу непромокаемите си 
апрески. 

Така добре екипиран, Прасчо изскочи на-
вън, където ситни снежинки тихо се сипеха 
от ведрото зимно небе. Развеселен, той бук-
вално се изтъркаля до детската площадка с 
намерение да срещне своите приятели двете 
прасенца, за да поиграят заедно. На земята 
снегът се белееше непокътнат, значи още 
никой не беше идвал. 

Прасчо реши да направи най-големия на 
света снежен човек и се захвана за работа. 
Малчуганът действаше бързо, снегът се ле-
пеше лесно, затова твърде скоро по средата 
на площадката застана една огромна снежна 
топка досущ колкото ръста на самия Прасчо. 
Тъкмо тогава се появиха двете прасенца – 
също добре облечени, с ушанки и ботуши, 
готови за зимни приключения! 

- Ще ти помогнем за главата! – казаха те, 
виждайки, че тялото на снежния човек вече е 
готово. 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

27 

 

С общи усилия направиха още една по-
малка снежна топка, която закрепиха върху 
първата. 

- Сега ще ни трябват очи и нос! – рече 
Прасчо и изкомандва: 

- Тичайте бързо у Зайови да вземете мор-
ков за нос, а аз ще прибягам до баба Праса да 
помоля за две въгленчета от печката ѝ. 

Двете братчета хукнаха в една посока, а 
Прасчо в друга. Възрастните семейство Пра-
сьови живееха съвсем наблизо. Зиме те почти 
не излизаха от дома си, понеже бяха болнави, 
стояха на топло и всеки ден палеха печка с 
дърва и въглища.  

Прасчо похлопа на вратата на къщата им 
и извика: 

- Бабо Прасо, дядо Прасьо, отворете! 
Знаеше, че са доста стари и недочуват, за-

това още веднъж викна по-силно. 
- Отваряме, отваряме, ей сегинка! – чу се 

отвътре немощният глас на дядо Прасьо 
едновременно с топуркането на бастуна му. 

Когато вратата се открехна, Прасчо пода-
де зурла през процепа и попита възможно с 
най-учтив тон, така както го бяха учили в 
детската градина: 

- Ако обичате, бихте ли ми услужили с 
две въгленчета от вашата печка? 

Разбира се никой възрастен не би могъл 
да откаже на такова любезно искане. Дядо 
Прасьо намигна на баба Праса, а тя, като 
разбра за какво става въпрос, донесе в торби-
чка няколко въгленчета и старо парче червен 
вълнен плат – за шалче на снежния човек. 
Прасчо взе нещата, поблагодари и тичешком 
се върна на площадката. Скоро там дойдоха 
не само двете прасенца с моркова, но и всич-
ките девет зайчета на семейство Зайови, 
които, като разбраха, че ще се прави снежен 
човек, полюбопитстваха да го видят. Нагла-
сиха го както трябва – въгленчетата 
послужиха за очи, морковът за нос, червени-
ят плат – за шал на врата, а останалите малки 
въгленчета – за копчета на бялата му дрешка. 
Всички наобиколиха готовия снежен човек, 
който им се видя толкова хубав, като истинс-
ки, че от радост запяха: 

 

Песен за Снежния човек  
 

Снежна топка за главата,  
по-голяма във средата,  
за краката най-голяма.  
По-красив от Снежко няма.  
 

С морков вместо нос – ехей!  
Снежният човек се смей!  
Хе-хе-хей! Хе-хе-хей!  
Снежният човек се смей!  
 

Въгленчета за очички,  
тънки клончета – ръчички,  
борови игли – косата.  
Най-накрая и метлата.  
 

Снежният човек – ехей –  
с крак потропва и се смей!  
Хе-хе-хей! Хе-хе-хей!  
Снежният човек се смей! 

 

След като еуфорията около снежния чо-
век поотмина, прасенцата и зайчетата се 
разделиха на два отбора и започнаха да се 
замерват със снежни топки. Стана доста 
забавно, когато към тях се присъединиха и 
две катерички, които вместо да хвърлят сне-
жни топки, обилно тръскаха сняг от клоните 
на дърветата.  

 
Художник: Огнян Балканджиев 
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Скоро палавниците така се омацаха със 
сняг, че съвсем заприличаха на снежния 
човек, заел централно място на площадката.  

В единия ѝ край се беше разположил от-
борът на Прасчо, който освен него, 
включваше и пет зайчета. Всички дружно це-
леха противниците от другия отбор – на 
двете прасенца и останалите четири зайчета, 
който бяха заели позиция до оградата на 
къщата на семейство Прасьови. На бойното 
поле беше повече от мразовито: в двете по-
соки прехвърчаха снежни топки, от 
дърветата пъргавите катерички ръсеха скреж, 
а от небето декемврийската зима сипеше 
дребни ледени снежинки... 

Прасчо мяташе неуморно топка след топ-
ка, докато реши да приложи друга тактика. 
Набързо направи купчина от снежни топки 
пред себе си. Накара и зайчетата за сторят 
същото. След това изсвири сигнал за атака, 
всички се изправиха и започнаха да хвърлят 
готовите топки в полето на противниковия 
отбор. Настана такава суматоха, че никой не 
забеляза, как топките летяха надалече, но 
също като в игрище за голф, тъй точно попа-
даха върху покрива на къщичката на 
възрастните Прасьови. А те тъкмо готвеха 
обедната си супа! Как се стреснаха старците, 
когато няколко ледени къса тупнаха през 
комина и загасиха огъня в печката им! 

- Олеле, виелица! – викна изплашена баба 
Праса. 

Дядо Прасьо доближи зурла до прозореца 
да види какво става навън, но точно тогава 
една снежна топка се разби в стъклото и той 
уплашено се дръпна назад. Изгубил равнове-
сие, залитна и тромаво се стовари на пода. От 
падането цялата къщурка се разтресе, тен-
джерата със супа се обърна и разля. 

- Потоп! Потоп! – крещеше в паника баба 
Праса, докато дядо Прасьо се опитваше да 
стане. 

А отвън малчуганите със сетни сили це-
леха, де що видят. Добре че отборът на двете 
прасенца не издържа на атаката, най-малкото 
бяло зайче махна шапката си и развя ушите 

си подобно на бяло знаме, което означаваше 
„Предаваме се!”. На свой ред Прасчо свири 
отбой, битката престана и всички започваха 
да изтупват дрехите си от снега. Така разго-
рещени, повечето запотени, се отправиха към 
домовете си, защото коремчетата им подс-
казваха, че е дошло време за обяд. 

Дядо Прасьо усети, че бурята отвън ути-
хна и реши да отвори входната врата. Баба 
Праса предпазливо надникна зад гърба му. 

- Спокойно – рече той – фъртуната си за-
мина, не се плаши! Че фъртуна ли беше това? 
Помниш ли едно време какви снежни бури 
имаше, а, по цяла неделя?.. 

 
Художник: Огнян Балканджиев 

 
Всичко за Коледата на Прасчо може да 

прочетете в онлайн изданието на списанието 
- „КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ - ОНЛА-
ЙН”. 
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КОЛЕДА ИДВА! 

ИВАНКА ЯНКОВА 
 

Светло, весело, многоцветна дъга в 
сърцето. Гирлянди и лампички в разли-
чни багри. Отвсякъде те гледат грейнали 
елхи. Ту светват, ту изгасват бляскави 
витрини. Музика залива площада и деца 
тичат да докоснат Дядо Коледа. В очите 
им безброй въпроси и мечти. 

Нижат се спомени от детството – пър-
вата елхичка, първият подарък под нея, 
бъдникът в камината и радостното лице  
на мама. 

По улиците, в магазините, в автобуса 
усмихнати хора и ти се усмихваш, прос-
то така, сякаш си в друг свят – приказка 
като магия. Забравяш своите проблеми, 
обръщаш се към бездомника на улицата 
и ръката ти сама дава своята лепта. При-
бираш измръзналото и скимтящо 
кученце на топло в къщи. Нозете ти, 
сами те водят до благотворителния ба-
зар, за да помогнеш на хора в беда. 

И си мисля. Ако и през другите дни 
ние сме толкова добри, състрадателни, 
отзивчиви колко красив и подреден ще 
бъде светът.  

Животът е хубав, стига да има смисъл 
– да обичаш и да бъдеш обичан, да даря-
ваш добро, а това идва от сърцето и е 
толкова красиво и вълнуващо. Да се опи-
тваш всеки божи ден с усмивка, с мисъл 
и пожелание, с реална помощ и с любов 
да се грижиш за другите. И няма да 
свършва Коледната приказка!  

 

рождество 
камбанен звън люлее 
детски спомен 

 
 
 

КВАДРИГА С ХОРА 
 

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКС. ДЪБНИШКИ 
 

Времето е 1960 година, месец юли. Аз 
работя в една тухларна фабрика като 
член на средношколска бригада. Тух-
ларната е в покрайнините на едно 
голямо село. Ние сме настанени в мест-
ното училище, близо до фабриката. 
Спим по четиридесет души в една клас-
на стая. Работата в тухларната е тежка. 
Трябва да копаем глина с лопати и да я 
товарим на вагонетки. Освен изнури-
телния труд под палещото слънце, аз 
съм съхранил в паметта си няколко кар-
тини, чийто смисъл надхвърля 
съдържанието на непосредствените слу-
чки. 
  

РИНГОВА ПЕЩ 
 

„Ние познаваме един по-целесъобразен 
процес на развитие, т.н. сублимация, благо-
дарение на която енергията на 
инфантилните желания не се отстранява, а 
се употребява за други, по-висши, вече не 
сексуални цели.” 

 
Зигмунд Фройд 

 
Тя прилича на пръстеновиден тунел. 

Вътре в нея се изпичат суровите тухли. 
Там, където те вече са готови, огънят 
временно се гаси. След това тухлите се 
изнасят навън, а вместо тях се нареждат 
дърва и сурови кирпичи. Така те из-
глеждат като да са непрекъснато 
преследвани и накрая обладавани от 
огъня. 

Частта от пещта, заета с изпечени ту-
хли е ужасяваща. Там е почти тъмно, а 
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температурата е още твърде висока. По-
луголи мъже изнасят горещите тухли 
навън. Техните покрити с червена прах 
тела сякаш се разтварят в душната тъм-
нина. Блясъкът на очите им придава 
нещо свръхестествено на тази картина. 
Мъжете бързат, защото огънят, бушуващ 
отляво, излъчва жар и дъх на сажди. Са-
мо преградата от сурови тухли ги 
разделя от стената от пламъци. Чудо е 
скрито в блясъка ú − чудото на пръстта, 
вдишваща топлината и цвета на огъня.. 
Сякаш неговият дух се вселява в нея. 
Отвъд огнената стена тухлите, като роя-
ци живи отблясъци, ще поемат пътя към 
ново съзиждане. Цветът на пламъка ще е 
с тях до края на този друм. 

Понякога странни искри блуждаят по 
него. 
 

ЕДИН МЪЖ 
 
„…частичните сексуални нагони, както 

и съставеното от тях сексуално желание, 
проявяват голяма способност да променят 
обекта си, да го заменят с друг, който е по-
достъпен.” 

 

Зигмунд Фройд 
 

Той е нисък и слаб. Без риза и обувки. 
Вехт панталон само скрива хлътналия му 
корем. Мъжът работи там, където ваго-
нетките изсипват изкопаната глина. Той 
разбива едрите буци с лопата и чисти 
пръстта от корени и тръни. Струва ти се, 
че единственото нещо, което този жалък 
човечец наистина притежава, е неговата 
лопата. Нейната дръжка извършва 
странни движения в ръцете му. В един 
момент тя рязко и многократно се забива 
в пръстта, след което с трескав замах 
изхвърля нещо от глината. Мигове на 
покой или вяла работа, а след това пак 

същите трескави движения, на които 
сякаш цялото му тяло се отдава. 

Мъжът е слаб в ръцете. Без да знам 
защо, на моменти ми се струва, че дръж-
ката на лопатата като че ли ги прави по-
силни.  

Странна сила се чувства и в неговата 
мълчалива и затворена съсредоточеност. 
Силата на човек, комуто само една лопа-
та, пръст и тръни в нея са оставени. 

Силата на низвергнатия, на газещия 
сам тръните. 

„Ела, ще ти покажа нещо интересно,” 
с тези думи мой съученик ме доведе при 
мъжа с лопатата. „Хей, друже,” посочи 
моят приятел една ученичка, минаваща 
наблизо. „Ако си с нея, какво би напра-
вил?” В следващия момент чувство на 
истинска радост огря лицето на мъжа. 

Неговата уста замълви несвързани, но 
ясни в смисъла си думи на желание. Той 
се задъха, докато устните му покриваха 
дръжката на лопатата от горе до долу с 
целувки. В един момент мъжът даже 
приклекна, за да целуне тъмния триъ-
гълник на нейната метална част долу. С 
един последен порив той притисна дръ-
жката, бяла като кост, до изпъкналите 
ребра на гърдите си и тя сякаш изчезна 
между ръцете и краката му. Цялата сце-
на едва ли продължи и минута; след това 
неговото лице възвърна мълчаливото си 
и отнесено изражение. 

Лопатата пак затърси тръни и коре-
нища. 

Тогава ние бяхме само на шестнаде-
сет. Младежките години бяха пред нас, а 
зрелостта все още далеч. Въпреки това, 
човекът с лопатата вече живееше в тези 
години, дълго преди тяхното идване. 
Ние обаче още не усещахме неговото 
присъствие, скрито дълбоко в нас. 
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ЕДНА ЖЕНА 
 
„…усещанията за болка, както и други-

те неприятни усещания, се наслагват върху 
сексуалната възбуда и пораждат приятно 
чувство, в името на което субектът дори 
доброволно ще изпита неудоволствието от 
болката.” 

 
Зигмунд Фройд 

 
В съседство с бригадата ни голямо 

циганско семейство също копае глина. 
Баба и дядо, родители, синове, дъщери, 
снахи и рояк деца − всички работят. Те 
живеят в каруци до лагера ни. Няколко 
дървета ги пазят от палещото слънце 
през деня. Циганите са сезонни работ-
ници. 

Бабата готви храна в бивака, а други-
те работят в изкопа. Децата носят прясна 
вода и се грижат за бебетата. 

Първият от тях, който аз забелязвам, е 
един мъж на около тридесет. 

Виждам го да бие мълчаливо, без ни-
каква причина една млада циганка. 

Тя не прави нищо, за да се защити от 
неговите юмруци. Жената само се при-
вежда още повече над лопатата и 
продължава енергично да копае. 

Тя е облечена с лека рокля и от време 
на време, поради резките движения, 
гърдите и излизат от пазвата. Те следват 
ритъма на нейната работа. 

В един момент мъжът спира да я бие 
и запалва цигара. След минута той сяда 
и я вика при себе си. Двамата пушат 
мълчаливо. 

Тази сцена се случва почти всеки ден. 
Фамилията не им обръща никакво вни-
мание. Всички се държат така, сякаш 
това въобще не ги засяга. За мен, те гле-

дат на побоя като начало на почивка от 
работата. 

В пет часа денят във фабриката при-
вършва. Семейството обядва под 
дърветата. По-късно мъжът се качва на 
каруцата, ляга и пуши. 

По залез сенките на дърветата стават 
по-дълги и по-плътни. Жената усеща 
това и с една овладяна стеснителност се 
качва на каруцата при мъжа си. Има 
толкова много време до сипването на 
следващия ден. 
 

 

ЕДИН МЛАДЕЖ 
 
„Пътят от едната дълбочина към дру-

гата е неизповедим.” 
 

Дао Де Цзин, Лао-цзъ (VI в. пр.Хр.) 
 
Това се случва по време на почивка. 

Аз съм седнал на предната страна на 
една празна вагонетка. Тласната от дре-
зината, тя продължава да се движи по 
инерция към вече спрелите. Изведнъж 
един по-голям ученик става и започва да 
бута срещу мен предишната, току що 
спряла вагонетка. Той постепенно я ус-
корява. Неговото късо тяло изглежда 
като сраснало с нея и само две очи могат 
да бъдат видени зад ръба ú. Нетърпелива 
радост се излъчва от тях. Младежът мно-
го добре осъзнава какво върши, защото 
отскача от вагонетката в момента на 
сблъсъка. В представата ми неговият 
поглед стои като залепен зад вагонетка-
та, сякаш желае да вземе участие в 
предстоящия удар. За момент в моето 
съзнание се мярва мисълта, че горният 
преден ръб може да строши краката ми. 
Макар и с риск да падна назад, аз инс-
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тинктивно ги придърпвам към гърдите 
миг преди челния сблъсък. За щастие 
буферите поемат удара. 

До ден днешен този поглед е останал 
в моята памет като най-живата част от 
картината. Не мога да забравя решител-
ния израз в очите на младежа и факта, че 
той видя страх във взора ми. И още едно 
нещо, винаги същото, продължава да 
стои между нас – ясната представа за 
възможните болезнени последствия от 
неговото деяние.  

Аз не можех да приема приближава-
щия удар и може би усещайки това, той 
не се отказа от намерението си да го 
осъществи. Очите му го показваха. В 
онзи момент нямаше скрити неща меж-
ду него и мен. Прозрачността на този 
последен миг погълна всичко. Страхът, 
погледът − всичко изчезна.  

И когато трясъкът на сблъскването ме 
върна в света около мен, аз просто слязох 
и легнах встрани на земята. Високата 
трева ме скри от погледите.  

Ставайки по-възрастен, понякога се 
опитвах да се погледна с очите на мла-
дежа зад вагонетката. Какъв и чий бе 
образът, който той виждаше в онзи мо-
мент? Можеше ли да си представи 
цялата бездна на отчуждението между 
себе си и този образ? Мисля, че не, защо-
то ако можеше, станалото не би се 
осъществило.  

До края на бригадата младежът се 
обръщаше към мен, използвайки стран-
но прозвище – нелепо съчетание на име, 
не моето и една груба дума. Може би 
това бе причината между нас да не избу-
хне по-сериозен конфликт. 

След като новата учебна година за-
почна, повече не видях този човек. 
Неговият образ постепенно загуби очер-
танията си и само погледът остана жив 

във спомените ми. Такъв поглед не бе 
нещо ново за мен − просто тогава за пръв 
път почувствах бездната, от където той 
идваше.  

В идните години щях да срещна мно-
го такива погледи. Понякога те можеха 
да бъдат почувствани и в неизречените 
слова. Аз ги усещах като нишки, които 
пълзят през живота на много хора, прев-
ръщайки се в постоянен спътник на 
тяхното съществуване. Така една страна 
на човешката душа, едновременно пота-
йна и чужда, търси и отразява себе си в 
болката, причинена на другите. Някога, 
подобен поглед на две очи, скрити зад 
храстите край едно дърво, е пълзял по 
същия начин след една прокудена двой-
ка. 

 
София, 2004 г. 
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РИБАРСКА МРЕЖА 
ХАЙБУН 
 
ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА 
 
Година след година, всеки ден в ра-

нен час, събрани от различни краища, те 
идват след тежък запой и пиянско пеене. 

Понякога, но рядко, се срещат след 
кратък, неспокоен сън. Уморените им 
гласове преплитат истории за жените, 
които са ги дочакали, или за чуждите, по 
които копнеят. Обичат да се хвалят с 
децата си, които хранят, или онези, кои-
то ще създават тепърва с мерак и 
настойчивост. Наблюдават плавните 
извивки на морето, чоплят в дълбините 
на душите си, а погледите и спомените 
им пътуват към старите, може би вече 
ръждясали кораби и изпочупени мачти. 
Спомнят си далечните младежки плава-
ния, различните светове, до които са се 
докосвали и не са им устояли. Малките 
вълнички на брега проникват в стария 
зид и в историите им, със същото посто-
янство и безразличие, с което се плискат 
в завързаните наблизо лодки. 

Сутрините рибарското селце се къпе 
в мека светлина, а под протягащите се 
лъчи на слънцето къщите изглеждат още 
по-бели, като току-що варосани. Високи-
те електрически стълбове стоят като 
стожери на реда, а през отворените про-
зорци – тези скрити наблюдателници, 
нахлува хладен бриз. Пусти са, леко зап-
рашени улиците, а комините – почти 
притиснати от ниско стелещи се облаци. 
В края на кея наклоненият, стар фар 
очаква първите за деня влюбени двойки, 
държащи се за ръце и прилепващи уст-
ни в тиха целувка. От пекарните след 

малко ще се разнесе аромат на пресно 
изпечен хляб и бадемови сладкиши. 
Вкусната рибена чорба, която засища 
глада на тълпи от туристи, предстой да 
се сготви от майсторите готвачи към 
обед. 

Но сега е рано и селцето все още е не-
разбудено... 

Сами са рибарите с местните улични 
котки и прелитащите чайки. Неколцина 
достолепни мъже, леко приведени. Ня-
кои от тях са облегнати на големия бял 
камък. Разкъсват пространството с пре-
мерени, бавни движения, а напуканите 
им, изкривени пръсти палят цигара след 
цигара, димът от които полепва по наб-
раздените им лица. Прихващат от 
всички страни голямата и тежка рибарс-
ка мрежа. Като по команда я разпъват по 
цялата дължина, повдигат и сгъват на 
няколко пласта. После с тиха жестикула-
ция и нескрито задоволство, съпро-
водено от подсвирквания и подкана, я 
занасят към лодките. Телата им издават 
нетърпение да се потопят по-скоро в 
познатите води и да се отдадат на люби-
мото си занимание – ловене на риба. 
Миризма на пот, сол, тютюн, йод и алко-
хол е просмукала загорялата им кожа. Тя 
не е отблъскаваща, а по един странен, 
специфичен начин е упойваща и прила-
скаваща. Миризма, подканяща към 
приключение. 

 
ранна утрин 
лодки чертаят 
пътя на рибарите 
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ПРИКАЗКА ЗА ДЪЖДА 
 

ЙОРДАНКА РАДЕВА 
 
И тази нощ се очертава да е спокойна 

и топла. Навън безплатният концерт на 
щурците поглъща тишината в себе си и 
създава усещане за огромна невидима 
сцена, от която се носят прекрасните 
трели от невидимите изпълнители. Леко 
полъх роши косите ми, като че ли си 
играе закачливо с тях. По небето бели 
облачета сноват напред-назад като бели 
лодки едва видими в тъмното. Тази нощ 
звездите се виждаха оскъдно. Може би 
ще вали... Една звезда се откъсна от гнез-
дото си и се устреми някъде надолу със 
светкавична бързина. Търсеше земното 
си легло. За да заспи завинаги. Докато 
следях стремглавото ѝ пътуване към це-
лувката със земята, пожелах си... нещо... 
Може би ще се сбъдне... 

Нощно време този малък град като че 
ли се пренасяше в друг свят. Кварталите 
бързо опустяваха, а уличните лампи със 
стройните си тела излъчваха грациоз-
ност, сочейки посоката пред себе си. 
Светофарите на близкото кръстовище 
бяха се усмирили и сега демонстрираха 
своето великодушие, смигайки само с 
едно око в жълто. Една котка прекоси 
улицата, покатери се по циментовата 
ограда на близката къща и се кри в тъм-
ното. Дали знаеше къде отива или 
просто налучкваше пътя си?.. 

А навън беше приказно…  
Нощната красота я няма никъде – 

толкова е чиста и ухае… като любов, но 
истинска. Оная… другата… не ухае, тя… 
вони на нечистоплътност. Но тази ти-
шина, и нощта… са приказка под 
звездите, която само чистата душа може 

да разгадае. Седя на балкона, слушам 
леките нощни шумове, но концертът на 
щурците е ненадминат. Това е вълшебс-
твото – седиш, слушаш, а музикантите – 
невидими. Красиво и неповторимо. Ня-
ма го никъде – само в тоя свят е… И 
мечтаеш… Има толкова много неща, за 
които човек може да мечтае… Само 
трябва да си избереш онова, което би го 
отвлякло от всичко друго на света и би 
го откъснало от същността на… сега. От 
време на време се дочува странен крясък, 
после пак утихва всичко. Вятърът поле-
ка-лека се усилва, но все още гали меката 
тъкан на ръката ми, шмугва се в косите 
ми и шепне своите приказки. Играта му 
го кара да се самозабрави, така че силата 
става по- мощна и образува вихрушки от 
листа по улицата. Уличната лампа дос-
татъчно добре осветява и в оня 
магически кръг на светлината премина-
ва почти всичко. Дърветата кланят 
клоните си в разни посоки и шумят ка-
тедрално като по време на литургия, а 
едри капки дъжд бавно и отмерено по-
чукват по перваза на балкона ми, по 
асфалта… Започва да вали. 

Отдавна чакан дъжд. Като гостенин, 
на когото с удоволствие отваряш широ-
ко вратата си, после затваряш елегантно 
след него тихо, за да не би да си тръгне. 
Сега той е важен – смело попива всяка 
прашинка вън, смее се по стъклата на 
прозорците, а се преструва,че плаче. 
Танцът му е особено ритмичен. Тактът е 
неравноделен, без нито една грешна 
стъпка. Понякога забавя ритъма си, като 
че ли прави завой в края на булеварда и 
после пак се завръща – още по-
ритмичен, като че забива пети в твърда-
та гръд на земята, за да се чуе. От време 
на време се дочува плясъкът му по лис-
тата на близката липа, а тя… развеселена 
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от нощната баня, лъснала лице и снага, 
флиртува с него. Красота и наслада… 
Един влюбен дъжд в нощ за светулки и 
щурци, който бързо прекосява на кръст, 
като Божия птичка, пространството, 
попива праха, очиства набързо въздуха 
и… нацелувал се шеметно бързо с изви-
силата се снага на липата, галантно леко 
утихва и като шапка невидимка посте-
пенно кривва встрани от пътя и изчезва. 
Както внезапно дойде, така и внезапно 
си тръгна. Този дъжд, който танцуваше 
шеметно бързо и в такт… А аз чаках оня 
дъжд, който исках да ми пее… или раз-
казва. Приказки преди сън… Влюбен 
дъжд… Да се стича по тялото ми, омок-
рил всяка нишка на дрешката ми, 
пригладил косите ми по тила, влязъл 
дори в очите ми… А аз… простряла ръце 
напред, в шепите си да събирам смеха 
му… А той... нали не мога да го спра, 
наднича присмехулно в пазвата ми, сти-
ча се по голотата на кожата ми, а 
оцелели капчици от него попиват по 
устните ми и усетили сладостта им, там 
остават. 

По-късно… по-късно дойде дъждът, 
който може да пее. А песента му в полу-
нощ е приказна – една такава лека, едва- 
едва докосваща повърхността на види-
мия свят, но която знае как да гали 
душата ти, влиза тихомълком в нея, лю-
лее те в съня и ти пее… пее ти 
приспивна песен, в която ти разказва 
прекрасни неща. И се чудиш откъде ги 
знае този дъжд, но ти е хубаво, защото 
има много мъдрост в тях, в думите му 
има… и се учиш… още… И аз си вземам 
от всичко по мъничко, прибирам си го в 
моята съкровена торбичка като дар, за да 
може, ако имам нужда, да посегна към 
нея, да развържа и да си взема онова, 
което ми е необходимо за мига. Моята 

таблетка… защото и дъждът може да 
разказва и да учи. На добро. И да бъде не 
само дъжд, но и слънце. От онова, което 
не просто грее, а и топли. И не да закър-
пва скъсаното, а да създава ново. Защото 
от счупената чаша полза няма, дори и да 
я залепиш. Скоро тя пак ще се счупи и 
разочарованието ще е още по-голямо. 
По-добре вземи нова и ѝ се радвай. Като 
истината. Понякога от нея боли, но те 
пази от кривване в грешна посока. 
Затова ми разказва дъждът . И за още 
много неща като за хляба и виното, за 
любовта, но и оная… истинската, която 
света ти разлюлява и те кара да летиш. 
За посаденото дърво, което остава и след 
теб. За дома, който обичаш и браниш, 
защото е твоята крепост. Този дъжд е 
невероятен. Слушам го до утрото, а той 
не се умори и откъде ги намира тези 
приказки– все различни и толкова инте-
ресни. И е вълшебник– заедно с него аз 
се слях със света около мен, с песента му, 
с ромона му. Цяло изкуство е да го усе-
тиш по този начин. Дъждът, който валя 
цяла нощ, беше и композитор, и певец, и 
танцьор, и разказвач…  

Той беше всичко…  
Защото го разбирах. Защото и това е 

изкуство – да разбираш в капките му- 
думи, в танца му – ритуала за живот. 
Този дъжд, който винаги вали в душата 
ми и ми носи спокойствие. До следва-
щия дъжд, който чакам с нетърпение. За 
да ми разкаже своята приказка. А аз да го 
слушам ненаситна.  

И да попивам от мъдростта му. 
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ТЕТРАДКАТА 
РАЗКАЗ 

 

РЕНИ ВАСЕВА 
 
Бяха я захвърлили на дъното на гар-

дероба, пълен с дрехи, проядени от 
молци и избелели от агресията на време-
то. В спор с вечността времето се 
доказваше, като разграждаше всичко по 
пътя си. 

Изписана с дребния почерк на „ми-
лата Виолета”, тетрадката се наслаж-
даваше на едно безвремие, огласяно само 
от разпада на тъканите и шепота на ду-
мите в себе си. 

Сутрин се будеше с вечния оптими-
зъм, че все някой ще я открие тук, в 
забутания на тавана гардероб, надупчен 
от дървояди, но с душа на боец. Поскръ-
цваше старото дърво, проплакваше- 
особено нощем, когато мишките обика-
ляха около него. Кафяво и олющено, то 
много приличаше на „милата Виолета”. 
Тъжна женица, лицето й като на лисич-
ка, особено с рижата опашка на тила. 
Очите й, пъстри и тесни, гледаха преце-
няващо, със съмнение в зениците. 
Усмихваше се някак насила, а устните й 
се изтегляха в тънка черта на лицето. Все 
ги удебеляваше с едно червилце, което 
купуваше от книжарницата на ъгъла. 

Там един ден видя тетрадката. Беше 
тъмносиня, с твърди корици, дебела и 
предизвикателна. Купи я и я скри в едно 
чекмедже на масивния скрин, останал от 
баба й. Често обръщаше празните стра-
ници и мърдаше устни - като да четеше. 

                          

*** 
Двете стаички в края на улицата, ста-

рата кооперация. Времето ми се 
изплъзва. Кара ме да се гледам в огледа-
лото. И какво виждам? Лицето на жена, 
извършила немислимото. Къде си сега, 
малко, сладко вързопче?  

Донасят те. Ти спиш доверчиво, не 
подозирайки продажната си майка. Тихо 
е. Моливът скърца върху хартията, тет-
радката се изписва. Плета тънки шевици 
от думи. Съшивам дантела и я постилам 
върху масата. Лист по лист... 

Стаята в болницата е бяла. Твърде 
много бяло. Очите ми свикват, но умът 
ми се бунтува. Стерилно е, бездушно. 

Вързопчето спи или плаче в метална 
кошарка. Вземам го на гърдата си в оп-
ределени часове и винаги под надзора 
на нисичка медицинска сестра, която 
никога не ме гледа в очите. Този факт ме 
притеснява. 

Вързопчето изчезва. Сестрата казва, 
че ще му правят изследвания. Плача 
целия следобяд. На перваза каца бял 
гълъб. Като ангел хранител е. Почуква с 
човчица по стъклото, разхожда се, нако-
кошинва перца и гука. После отлита. 

Нощта е задушна. Вързопчето ми ли-
псва.  

 
*** 
Виолета влезе в книжарницата и се 

загледа в рафтовете, отрупани с книги и 
албуми. Харесваше й тази цветова вакха-
налия.  

Миризмата на печатарско мастило 
дразнеше сетивата. Беше щастлива. 
Сърцето й вече биеше равномерно, умът 
й се избистряше. Почти завиждаше на 
това дебеличко момиче, което отегчено 
седеше на щанда и гледаше през прозо-
реца. 
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-Дълго ли ще избирате? Щото съм в 
обедна почивка - прочегърта безрадос-
тен глас. 

-Аз само за малко - промърмори Вио-
лета и леко докосна първата редичка с 
книги. 

 
*** 
Необяснимо е. Така мразя тоя корем, 

който съществува отделно от мен, който 
ми пречи да дишам, по който всички се 
заглеждат. 

Нещо в тялото ми расте като тъмна 
сила, кара ме да се чувствам чужда на 
себе си. Срамувам се от вида си, страх ме 
е. Това вече не съм аз. Как ще живея, 
господи? 

И отново се гледам в огледалото. Ня-
ма корем, няма срам, няма нищо. 
Връщам се, благодаря ти, боже, връщам 
се... 

 
*** 
Виолета искаше да се изповяда на то-

ва дебело момиче. Какво да прави? 
Лекарката беше казала петнадесета гес-
тационна седмица, абортът бил 
изключен. А Виолета не помнеше добре. 
В квартирата на Таня завари шумна 
компания, някой все й сипваше в чаша-
та, беше весело... Помнеше светлините 
на града там, в огромния прозорец. Уга-
сваха бавно, чезнеха. После настана 
пълен мрак. Събуди се в спалнята на 
Таня с натежала глава и следи от повръ-
щано. 

 
*** 
Вързопчето се появява в края на деня. 

Колко му се радвам. Не смея да го пип-
на.Чакам сестрата да ми го подаде, за да 
го накърмя. После го люлея, за да заспи. 

И с часове го гледам. Трябва да го запом-
ня, господи, трябва да го запомня... 

 
*** 
Гардеробът проскръцваше в дъното 

на тавана. Пълен беше с ненужни вещи. 
И една тетрадка, в която „милата Виоле-
та” (така я наричаха всички във входа) 
беше писала странни неща. Преди ре-
монта изхвърлиха всичко. И някой взе 
тетрадката. После разказваше, че „мила-
та Виолета” си измисляла, щото никой 
не я помнеше бременна. Никой не вяр-
ваше, че може да има дете. Беше живяла 
винаги в тази стара кооперация, където 
всички знаеха всичко за другите. Пого-
вориха съседите, пожалиха „милата 
Виолета”, живяла тихо и самотно в свои-
те две стаички, пълни с книги. А после 
забравиха. 

Но тетрадката, кой знае по какви не-
ведоми пътища, попадна в книжар-
ницата на ъгъла. Нечия ръка я беше 
поставила между  „Гордост и предразсъ-
дъци” и „Човекът, който се смее”. 
 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

38 

 

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

 

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НИ 
 

ПОПЪТНИ СТРОФИ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Изящна книга, като оформление; от 
онези, които искаш да докосваш с ръце, 
които искаш да притежаваш като произ-
ведение на визуалното изкуство... Книга, 
която ти напомня защо печатните изда-
ния никога няма да изчезнат... защото 
книгата, освен информация и/или вер-
бално послание, може да носи наслада за 
всички сетива.  

 

 
 
Получих „Попътни строфи” като по-

дарък от Александър Дъбнишки - 
познавам фрагменти от творчеството му, 

харесвам го като автор на поезия и проза. 
Много близко до себе си, като изказ и 
естетика на присъствието, усещам и 
Александра Ивойлова, затова няма да 
пиша за тяхната поезия - тя не ме изне-
нада, очаквах звученето на техния дует, 
бях подготвена за него от предишни 
прочити на тяхната лирика.  

Картините на Юлия Станкова ме ос-
тавиха без дъх.  Нейните образи насищат 
текста и междутекстовите пространства с 
особено присъствие - бих го нарекла 
„божествено”, ако вярвах, че такова съ-
ществува... Ще го нарека просто 
„духовно”.  

„Попътни строфи” е едно изключи-
телно сливане-преливане на текстовото 
и картинното участие, симбиоза, която 
въздейства разтърсващо и възвисяващо. 

Проектът е изцяло авторски, което му 
придава самобитност, уникалност и за-
вършеност; изпълнен двуезично, чрез 
авторов превод на английски на Алек-
сандър Александров Дъбнишки. В 
изданието са включени 33 библейски 
цитата и 38 иконописни картини на 
Юлия Станкова, която е и автор на ко-
рицата. Лиричните текстове са на 
Александра Ивойлова и Александър 
Дъбнишки. Издателство „Фараго” осъ-
ществява изданието, рецензирано от 
Едвин Сугарев. 

 
7.    Утро. 

Кучешкият лай навън  
мирише на сняг. 

АИ 
 

Аз дойдох 

да ти покажа  

времето на идната нощ... 

Трета книга на Ездра, гл.6,30 
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Вечерта 
замръзнало ръмжене 
ще скита 
АД 
 

10. И мъртвият 
чака дъжда. 
За да поникне отново. 

АИ 
 

Ти, който си ми показал много 

и тежки притеснения, 

пак ще ме съживиш, 

и от дълбочините на земята 

пак ще ме извадиш. 
Псалом 71,20 
 

Пръст 
Безсловесна 
Живи цвета – отиват си, идват... 

АД 
 

33.  Бурени. 
Никоя врата 
не се отваря 

АИ 
 

Нашето светилище е опустошено, 

нашият олтар е съборен, 

храмът ни е разрушен... 

Трета книга на Ездра, Гл.10,21 
 

Шарки 
Плесени рисуват  
По дъските 

АД 
 

На добър час на авторския екип Иво-
йлова-Дъбнишки-Станкова!.. 

... Така бих завършила, но нещо ми 
пречи да сложа точката и да затворя 
книгата. Може би онова, което ме накара 
да я препрочета месец след първото ми 
съприкосновение с текста. И то бе при-

съствието на третия глас в този диалог 
сред образи и сенки. Вероятно, защото 
този трети глас е основата, върху която е 
изградена образно-вербалната структура 
на книгата... Защото диалогът Ивойлова-
Дъбнишки е опосредстван, предизвикан, 
от този трети глас. Ролята на библейски-
те строфи е определена от Александър 
Дъбнишки – именно той прави подбора 
на текстовете, около които ще се създаде 
лирико-графичната тъкан на повество-
ванието... Защото тази книга, изградена 
от фрагменти, постига свое цялостно 
звучене; попътните строфи не просто 
бележат пътя, те го трасират, те го из-
граждат. Пътят криволичи, но стига своя 
предизвестен край. И все пак - той не би 
бил извървян, ако не бе споен от присъс-
твието на графичното изобразяване на 
словесното внушение. 

 

 
 

Изпълнени в сива гама в книжното 
тяло, картините на Юлия Станкова не 
губят силата на цветовото въздействие; 
ако картината на корицата не бе пълно-
цветна, читателят-зрител по нищо не би 
отгатнал, че цветът е същестувал изна-
чално в тези творби – чисти, завършени 
и съвършени със своите послания. 
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ПЕРО ОТ ЖЕРАВ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Приятна и неочаквана бе срещата ми 
с Цанка Шишкова в интернет; много 
съвпадения на биографични факти, 
много пресечни точки на житейските ни 
пътеки.  

Но още по-приятна и... неочаквана бе 
срещата ни в живота. Повод за нея стана 
представянето на новата й книга с хайку 
поезия „Перо от жерав”, с подзаглавие 
„С хайку и сенрю от Ванкувър до То-
кио”, състояла се на 15 ноември в 
читалище „Славянска беседа”.  

 
Бях чела нейни хайку във фейсбук. 

Усещах, че в тях има нещо повече от 
просто подредени думи в три кратки 
реда, отразяващи настроението на авто-
ра при досега му с природата. В тях има 
нещо повече от простото копиране на 
една, станала напоследък модерна, фор-
ма на древна поезия...  

Всеки хайку стих на Цанка Шишкова 
звучи автентично. Този най-кратък пое-
тичен жанр трудно се поддава на 
литературна дисекция и анализ, но мога 
да кажа, че в нейните тристишия чисто-
то съзнание, в което се оглежда уловения 
от автора миг, се превръща в портал, 
през който читателят преминава в него 
и... остава. 

Не е лесно да се представи пред пуб-
лика книга с хайку поезия и не защото е 
трудно да се направи подбор на стихове-
те, а защото за слушателя-зрител е 
трудно да ги съпреживее.  

Бях впечатлена от поднесения на 
премиерата подбор от 30 хайку, но още 
повече бях впечатлена от историята на 
създаване и подбора на произведенията, 
включени в стихосбирката. Всеки ред и 
изображение в книгата – хайку, или хай-
га, вече са били публикувани в световни 
издания, като “DailyHaiga”, “The Asahi 
Shimbun”, “Africa Haiku Network”, “Wild 
Plum – a haiku journal”, “Under the 
Basho”, “Wоrld Haiku Assоciation” и др.  

***   
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жътвена луна 
първи есенни листа 
в сандалите 
 
***  
изкачване 
внезапен дъжд 
от лешници 
 
***   
безлюдна алея 
мъж потропва с бастун 
в ритъма на блус 
 
*** 
 

 
 
празно гнездо 
чапли летят към 
Африка 
 
Предговорът е на Наталия Кузнецова, 

хайку поет от Русия. Книгата съдържа 
коментари и кратки ревюта и на други 
известни хайку поети, редактори и поз-
навачи на хайку поезията като Марта 
Хочиловска, Дейвид МакМърей, Исаму 
Хашимото, Мария Томшак и Габриел 
Савички, Линда Пиларски, Патрик Пи-
ларски, Никол Пакен, Майкъл Рехлинг, 

Лори Минор, Аджей Агю-Баах, Емануел 
Капусиан, Дон Бейард, Цецка Илиева, 
Катерина Мунро и др. Но онова, което 
истински ме изненада, бе фактът, че това 
е първата книга на Цанка Шишкова с 
поезия. 

Позната добре като автор на 6 книги 
за Япония, издадени между 2002 и 2017 
г., като добър разказвач, като ценител и 
посланик на японската култура, духов-
ност, митология и съвремие, оказа се, че 
тя едва от няколко години пише поезия. 

Нейната поезия е дълбоко наситена с 
естетиката на японския дух. Една не 
заучена, а дълбоко преживяна естетика, 
превърнала се в част от личността.  

Дали защото Цанка Шишкова е жи-
вяла няколко години в Япония, или 
защото нейната същност е такава, но тя 
въплъщава в себе си онова, което е в 
представите ни за Страната на изгрява-
щото слънце. 

Трудно е за европееца да пише хайку, 
трудно е и да чете хайку, да разбере и 
съпреживее онова неуловимо усещане за 
прекрасното, което се изплъзва и точно 
затова е прекрасно... 

Цанка Шишкова, с книгата си „Перо 
от жерав” ни дава пътя, по който можем 
да го постигнем... 
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ОЧИТЕ НА ГРАДА 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 

Пред мен е втората стихосбирка на 
Рени Васева „Очите на града”, изд. 
„Многоточие-М”, София, 2019 г.  

Книгата излиза под редакцията на 
Ивелина Цветкова, дизайн на корицата 
и оформление – Даниел Меразчиев. 

И ми е трудно да продължа... не за-
щото няма какво да кажа, а защото е 
твърде много. 

 

 
Запознах се с Рени Васева преди ня-

колко месеца, през пролетта на 2019-та - 
първо, чрез поезията й, която избликва-
ше като свежа, живителна сила от 
монитора ми, караше ме да вкусвам жи-
вота вън – да усещам, слънцето, морето, 
бурята, да усещам вятъра върху лицето 
си, да виждам – с нейните очи... И това 
ми хареса. 

После се запознахме и в реалния свят, 
на премиерата на списание „Картини с 
думи и багри” в Столична библиотека, в 

началото на лятото, на 19 юни, когато тя 
скромно излезе пред публиката, за да 
прочете своето любимо стихотворение 
(Лозницата),  невключено в списанието и 
каза няколко думи за себе си... Разбрах-
ме, че е учителка по литература и съвсем 
отскоро е започнала на пише поезия... 

Не личеше. Нито от стиховете, които 
публикуваше в интернет, нито от първа-
та й стихосбирка „Погледи”, също на 
изд. „Многоточие-М” и спечелила кон-
курс за поезия на издателството. 

Рени Васева пише с лекота за всичко, 
до което се докосва и всичко, до което се 
докосне получава нейния отпечатък, 
отпечатъкът на поглед, който прониква 
отвъд делничното, отвъд очевидното.  

Нейната поезия е стихийна, но не 
защото е неовладяна, а защото е многоп-
ластова; тя прелива от образност, 
метафорите се гонят и застъпват, мело-
диката на словото кънти – не в ушите, 
кънти в съзнанието на читателя... и ако 
онова, което чувате ви звучи познато, то 
не е защото сте го чували преди, а защо-
то го мислите... защото го виждате с 
нейните очи.  

Още при първия ми досег с творчест-
вото на Рени Васева знаех, че тя е 
необикновен автор,  различен от повече-
то днешни поети, на които свободата на 
интернет пространството дава лесна 
гласност. Защото гласът на Рени Васева е 
твърде ярък, автентично нейн, за да се 
смеси, или да остане незабелязан в поси-
вяващия от бързо сменящи се шарении 
литературно-поетичен живот, на който 
сме свидетели. Трудно е да се направи 
разбор на тази стихосбирка, събрала 101 
творби, защото всяко стихотворение е 
една различна картина, но и всяко води 
към следващото в едно необикновено, 
задъхващо приключение. Трудно е да се 
прочете тази книга, защото не ти се иска 
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да я оставиш, преди да си стигнал пос-
ледната страница и в същото време е 
трудно да понесеш товара на образното 
богатство и посланията, които то носи. 
Защото всяко стихотворение е една кул-
минация, един връх, който читателят 
изкачва, за да види следващия.  

Горещо препоръчвам „Очите на гра-
да” на всеки, който е готов да тръгне с 
автора към върховете на поетическото 
изкуство и оттам да погледне света – 
хоризонтът е замайващо широк и прек-
расен: 

 

Хващам ръката ти и се учим да пишем. 
Буква по буква оставяме своите думи 
като графити по кроткия пясък, 
дето поема петите ни в себе си, 
по вълните, изхвърлили яростно семето 
на своята нощна възбуда, 
по островчето отсреща, 
което се чувства изпъдено... 
Разказваме своите думи на лодките, 
приютени в прегръдка от кея, 
на мрежите, полегнали върху водата, 
на немите риби, които сричат наум 
и се крият в дълбокото 
от студената ласка на вятъра. 
На медузите с парещи пръстчета – 
подводни луни, 
на онези скали в хоризонта, 
до които се стига само в спомена. 
На тревожните гларуси, 
неспиращи да дърпат небето 
надолу и да го давят в солената, тежка вода. 
На фара, който продължава 
да мига във вечността, за да не заспим... 
Вече мога да пусна ръката ти. 
Сътворението е наше. 
Сега можем да съгрешим... 
 

Можете да прочетете книгата в е-
Библиотека gabriell-e-lit:  
 

http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/ReniVaseva-
OchiteNaGrada.pdf 
 

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 
 

ВЪРХОВЕ ПОД ЗВЕЗДИТЕ 
 

ПРОФ. ДЖОУЗЕФ СПЕНС 
 

Издателство за световна поезия, проза 
и изкуство, Cyberwit . net, Индия, отпе-
чата двуезична книга на български и 
английски „Върхове под звездите” (TOPS 
UNDER THE STARS) на творческия тан-
дем Стоянка Боянова и Минко Танев. До 
днес там са публикували свои произве-
дения над 5000 автори от цял свят. 

 

 
 

Българските поети са поканени лич-
но да издадат книга след множество 
участия в международни антологии и 
сборници, сред които: Haiku A Concise 
Anthology, Anthology Horizon, Taj Mahal 
Review, World Haiku – антологии 2017, 
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2018, 2019, The Poetic Achievement of 
Ban'ya Natsuishi/“Поетическите пости-
жения на Баня Нацуиши“ – президент 
на Световната хайку асоциация. 

Всъщност това са две книги в една, с 
три цикъла всяка, общо 144 хайку – по 72 
от всеки автор. Стихосбирката се прода-
ва се чрез Amazon.com. 

Двуезичното списание „Setu”, англи-
йски и маратхи, Питсбърг, САЩ,   ISSN 
2475-1359, отпечата рецензия за книгата 
„Върхове под звездите“ от проф. Joseph 
Spence Sr., Bryant and Stratton University - 
САЩ, който е автор на бестселъри с 
множество международни награди и е 
посланик на мира и литературата по 
света. 

Представяме рецензията на проф. 
Спенс „Върхове под звездите”: 

 

ВЪРХОВЕ ПОД ЗВЕЗДИТЕ  

Хайку вдъхновяваща ярка  

светлина - такава наслада! 
 

Тази внушителна хайку стихосбирка 
е от най-известните хайку поети - Стоян-
ка Боянова и Минко Танев, България. 
Семейство със значимо творческо сът-
рудничество и артистично слово. 
Двамата са най-силно изразени автори, 
практикуващи изкуството на хайку пое-
зията за издигане на многонаци-
оналното човечество.  

Те имат моите благородни благосло-
вии за тяхната вътрешна мотивация, 
разпространяваща стихове в целия спек-
тър, с любов и обич към своята публика.  

Изящната хайку вдъхновена книга е в 
две части. Първата е на Стоянка Боянова, 
а втората е от Минко Танев.  

Стиховете са обособени в цикли и 
прекрасно се вписват. 

Първа част: Стоянка Боянова 
Първият раздел е озаглавен „Уханни 

долини“. Стиховете ми напомнят стра-
ховита сцена в Синайската пустиня, 
докато служих в многонационалните 
сили. Изведнъж се появи в цялостен кръ-
гозор по билото на хълм неочаквано 
красиво място. Внезапно сътворен живот 
от Създателя вместо пясъчни дюни: 

 

усещане за дом  
пътища през планини  
на хоризонта 
                   
Чувството за родина е въз основа на 

природни наблюдения по планинските 
пътища. Вдъхновяващо  и чувствено 
проникновение – сензитивно отразено! 
Безценни изображения на Божия про-
мисъл, показани като прелестни цветя. 
Удивителни рози, нарциси и лалета 
излъчват приятни аромати, стимулира-
щи сетивата. Възхитителни творения на 
Бог: 

 

роса в цветята  
във всяка капка виждам  
образа на Бог                                            
 

Словото повдига душата, особено су-
трин, когато човек може да види лъч от 
златна слънчева светлина  в капките роса 
по цветята . 

Вторият раздел е „Плисък на води”. 
Многообразие от стихове, отразили уди-
вителна субстанция. Първото хайку е 
символично за пътешествие: 

 

есенно листо  
пътува по реката  
сал към морето 
         

 Творческите похвати представят лис-
тото като сал към морето по течение на 
река. Великолепна употреба на сравне-
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ния и контрастни думи с визуални 
тафори.   

Друго хайку поставя някого на плажа. 
Привлекателни места се виждат нався-
къде в пейзажа, сътворен от пясък:  

 

пясъчни дюни  
различни песъчинки  
всъщност еднакви    
 

Приливи и отливи създават различни 
пясъчни форми. Стъпки на хора по бре-
га, деца с  пясъчни замъци, също са в 
този възхитителен декор. Символи на 
чудесното за всекиго време за плаж. 

Трети раздел - „Свободен полет.” 
Подчертава визионерските помисли на 
интелекта, породени и свързани със се-
тивата. Първото откроено хайку: 

 

свободен полет 
 снежинката избира път  
от небето към земята 
 

Нагледен е свободният полет на сне-
жинките, пътят им към земята по 
грандиозен начин. Без никакви препятс-
твия. В полет отгоре.  

Последното откроено хайку в този 
цикъл, съпреживява радостта от свобо-
дата в сезона на зимните ваканции с 
топлината в дома, когато натрупаният 
сняг е в градината, както е внушено с 
великолепен стил: 
          

празнична радост  
в сърцето на къщата  
в градината - сняг 
 

Щастлива картина през празничния 
сезон. Човек може да си представи как се 
настанява уютно пред камина с блесна-
ли искри, докато отпива чаша горещ 
шоколад и разговаря със семейството си. 
Снегът не е проблем, тъй като е навън в 
градината. 

Част втора: Минко Танев 

Втората част също е в отделни цикли. 
Първият,  „Бяла светлина” започва с 
фантастично хайку: 

 

Римски стадион  
пришествие на чайки  
в нощното небе                           
 

Впечатляваща гледка в нощното небе. 
Лунно отражение върши чудеса, създа-
вайки пленителен пейзаж. 

Изключителната белота на чайките 
срещу луната е наистина зрелищна, 
която трябва да наблюдавате, като се 
движите в унисон - такъв сензационен 
поглед! Следващото хайку илюстрира и 
резонира с любовта и обичта. Обсегът на 
дъгата носи зрителна одухотвореност за 
душата и генерира прекрасни комента-
ри: 

 

небесна дъга  
мостът на влюбените  
на хоризонта 
 

Смайващо преживяване  е да съзер-
цавате дъгата срещу небесната линия с 
красота и елегантност. Иска ти се да 
посегнеш към съсъд със златоносни и 
освежаващи мисли. Мечтата на влюбе-
ните за привързаност, блажен мост, 
който да преминат с обич един към друг.  

Следващият раздел е „Тайнства”. С 
множество хайку, които  да интерпрети-
раш и тълкуваш с благоговение и 
грация: 

 
син дъжд зелен дъжд  
катедрали на духа 
в приношения 
 
Възхитителна визия относно катедра-

лата на духа. Можем да си представим 
дъжда в различни цветове. В многоцвет-
ни витражи да съзрем неща, в различни 
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нюанси отвън, много е стимулиращо. 
Особено благословеният дъжд.  

Приносът на приношението е смирен 
благослов за душата - окончателно изви-
сяване!  

Следващо хайку отразява благодатта 
и чудесата в състояние на медитация и 
осъзнаване. Мирът и тишината резони-
рат с красиви картини и възприятия за 
душата. Това хайку е емблематично: 

 

златни облаци  
в миг на медитация  
политат птици   

                                    
Птици в момент на медитация. Лю-

бители на тишината,  прогонени от 
шума. Визуализираме златоносен миг 
със спокойни облаци върху подобна 
сцена с вдъхновение. Навикът на птици-
те  да се връщаш в гнездото и да гушкаш 
своите малки с любов - спираща дъха 
красота! 

Раздел „Пътища” - различно съзер-
цание на красивата хайку поезия, за да 
освежи душата и донесе вдъхновение на 
останалите в покой разум и тяло. Преле-
стни хвърчила проправят път към 
небето с бляскави и празнични пътеки. 
Впечатляващи редове: 

 

цветни хвърчила  
пламъчета в залеза  
отвъд реката       
                          
Различните цветни хвърчила всякога 

са стимулиращи. Смесица от багри оча-
рова в залеза с червеникаво отражение 
на резониращи пламъци. Примамлива 
гледка с великолепие на детско съзна-
ние, което държи връвта, докато е в 
полет. Удивително хайку - визуално 
вибриращо! 

Заключителните стихове, отразяват 
естетиката и изяществото на два божест-
вени елемента, слънцето и мъглата, в 
невероятната красота на утринните кап-
ки: 

 

есенно слънце  
от мъглата изплуват  
чертите на Бог     
                        
Блясъкът на есенното слънце, златни-

те лъчи, в ромона на златен прах, 
стимулират тревата, плевелите и цветя-
та, карат росата да поръси майчината 
земя, подхранвайки екосистемата.  

Съчетанието от събития и дейности 
със сигурност е образ на Бог с грижа за 
Своето сътворение – благоговeйно, вдъх-
ващо вяра! 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Тази внушаваща благоговение хайку 
книга със сигурност е освежаваща за ума, 
тялото и душата. Думите, вградени от 
авторите, генерират великолепие от 
четирите ъгъла на всяка страница. Те са 
окуражаващи, приповдигащи и привли-
чащи с обич. Тези двама български 
хайку поети имат моите най-искрени и 
най-благородни благословения върху 
незаличимото мастило, изтичащо от 
техните пера, смесено с диаманти и зла-
то.  

Уникалните им думи са насърчава-
щи, възвисяващи и стимулиращи 
сетивата и живота. Те, двамата, са най-
възвишени хайку поети, които някога 
съм познавал от тази част на света в уси-
лията им да издигнат човечеството в 
световен мащаб с думи на вдъхновение и 
милост.  

Тяхната мотивация, положителна на-
гласа и вътрешно оплодено творчество 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

47 

 

са извън нормалното разбиране на дру-
гите.  

Това е наистина страхотна хайку сти-
хосбирка, която се чете по пътя на 
упражняване на съзнанието и релакс на 
ума, тялото и душата.  

Тя сътворява тържество, прекрасни 
мисли, красиви визуализации и колек-
тивна  мъдрост, стимулира ума да 
придобие и запомни житейската красота 
и разкош. Човек трябва да прочете тази 
благоговейна и изумителна книга с хай-
ку поезия с прекрасни и проницателни 
думи на просветление, за да оцени ис-
тински мислите и посланията на 
авторите. 

 

Превод: Стоянка Боянова и Минко Танев 
 

За да прочетете публикацията в ори-
гинал, последвайте връзката: 

 

 http://www.setumag.com/2019/08/tops-
under-stars-haiku-inspirational.html 

 
Прочетете книгата тук: 
 

https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=
p_27%3AStoianka+Boianova+%26+Minko+Tane
v&s=relevancerank&text=Stoianka+Boianova+%
26+Minko+Tanev&ref=dp_byline_sr_book_1 

 

ЕДНА ПРОЛЕТНА  
СИМФОНИЯ ОТ ЕДНО  

ПРОЛЕТНО МОМИЧЕ 
 

ИВАН СЕЛАНОВСКИ 
 
През това лято на 2019 г. излезе  нова-

та книга на поетесата Милена Френкева 
„Пролетно огледало” в издателството на 
авторката  „ЕД ПРИНТ”.  

Когато я прочетох,  останах крайно 
изненадан и възхитен от нейното компо-
зиционно оформление, като цялостен 
художествен продукт на поезията.  

Защо? 
 

 
Преди години, за първи път се докос-

нах и запознах с поетичното и патетично 
творчество на Милена, от първата й из-
дадена книга със стихове  „Кръговрат”. 

http://www.setumag.com/2019/08/tops-under-stars-haiku-inspirational.html
http://www.setumag.com/2019/08/tops-under-stars-haiku-inspirational.html
https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AStoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&s=relevancerank&text=Stoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AStoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&s=relevancerank&text=Stoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AStoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&s=relevancerank&text=Stoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&rh=p_27%3AStoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&s=relevancerank&text=Stoianka+Boianova+%26+Minko+Tanev&ref=dp_byline_sr_book_1
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Тогава тя пишеше, твореше и се 
оформяше като една емоционална, та-
лантлива поетеса – под фамилното си 
име – Филипова. 

И, рекох си, след прочита на стихот-
воренията, че на поетичния хоризонт 
изгрява едно Пролетно момиче, една 
поетеса.  Но, все още, изпълнена  с леле-
яни мечти и копнежи, осенени от 
възторжените полети на младостта.  

Ала сега, когато издаде  новата си 
книга със стихове „Пролетно огледало” 
и тя е в ръцете ми – четейки и препрочи-
тайки, неволно улових съществената 
разлика – между първата „Кръговрат” и 
„Пролетно огледало”. 

Пред мен е вече една зряла поетеса, 
която е изживяла и преодоляла метафи-
зическите си наклони от ранните 
творчески години.   

Виждаме едно ново тръпнещо нача-
ло.  

От книгата й освежаващ е всеки стих, 
всеки куплет, всяка страница е една 
симфония, от която струи  - поезия! Слу-
хът улавя – мелодия. Искам още да 
продължа за безспорния талант на 
Френкева, но ще спра, та когато ги чете 
читателят й да изживее удоволствието от 
свежия лъх на пролетта, лятото, морето, 
природата, родния край – одухотворено 
възпети от нея в девет раздела със стихо-
творения.  

И същественото - да бъде съпричас-
тен към сърдечния й повик в началото 
на книгата: „Читателю, нека бъдем заед-
но в моите съкровени мигове”… 

Иска ми се да проследя поетиката, 
диапазона на цялата й книга със стихот-
ворения „Пролетно огледало”, във 
всичките девет раздела. Но ще цитирам 
само някои от тях. Ето първият – трог-

ващ с едноименното стихотворение 
„Море като око на гларус свети”: 
 

Море като око на гларус свети, 
а пясъкът е топъл като длан, 
           не ми достигат всичките куплети 
          за синия ми поглед размечтан… 
 

Не по-малко  завладяващи са  и сти-
ховете от стихотворението „Пролетно 
огледало” във втори раздел. Излъчващи 
образност, картинност…, когато ги че-
тем: 

 

           Небето пролетно шуми, 
           реди си плочките лъчисти 
           и бягат зимните тъми 
           с окапал сняг без бели листи. 
 

Книгата на Милена Димитрова 
Френкева „Пролетно огледало” е един 
венец от свежи, неувяхващи пролетни 
цветя - набрани от градината на нейната 
богата душевност! 
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С ТЪГА, НАДЕЖДА И  
ЛЮБОВ ПРЕЗ ЖИВОТА 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
 
Сложна и ранима е човешката душа. 

В нейните лабиринти са спотаени тол-
кова непредвидими и разнопосочни 
сили, които връхлитат на талази една 
след друга и нарушават традиционните 
ни представи за спокойствие и удовлет-
ворение от живота. Защото именно тя, 
душата, пише музиката на опияняваща-
та мелодия и дърпа тънкото въженце на 
камбаната на съвестта.  

 

 
Ей такива мисли прошумоляха в съз-

нанието ми, докато четях ръкописа на 
поредната стихотворна книга на Тодор 
Билчев. Толкова ясен, конкретен, толко-
ва тъжен и любвеобилен е той в тези 
съкровени изповеди. И, доколкото има 

радостни и възторжени чувства в стро-
фите, те са сякаш, за да сложат маркер на 
черната душевна утайка. Затова не слу-
чайно той е озаглавил книгата си „Къде 
си Господи, когато…”. Защото тъгата и 
мъката винаги имат своеобразен конт-
рапункт в упованието и вярата, че злото 
в крайна сметка ще бъде обуздано, че 
доброто е някъде в нас или около нас и 
само чака знака на знамението. „Тъй и в 
живота мойте пътеки / аз ги проправям, 
друг ги събаря.” И още: „А на земята в 
миг разчупила кората, / на щастието 
сянката се появява…”. 

В своя дълъг житейски път поетът ве-
че е успял вярно да прецени каква е 
човешката стойност, що значи морал в 
днешния противоречив ден, /който 
Господ наблюдава/, къде се крият стра-
ховете заради преходността на човешкия 
живот. Но, казва той в „Песента на детс-
твото”: „Не може никога да секне 
песента / на детството, подета от деца и 
внуци…”. 

В много от стихотворенията на Тодор 
Билчев има мили селски картини, опис-
ващи чудните утрини в полето, песента 
на птици и щурци, светли слънчеви лъ-
чи, по които, казва той, „Можеш да 
тръгнеш дори и към Бог, ако поис-
каш…”. Наивно, ще кажете, но за едно 
селско дете с чисто сърце тази мечта е, 
може би, „мисия възможна”. 

В стихотворенията на Тодор Билчев 
има толкова пропуснати влакове, рой 
несбъднати мечти. Но кой ли в своя жи-
вот ги няма? А важното е да знаем името 
на гарата, към която се стремим. Защото 
винаги има и следващ влак. 

Но след влаковете, отново тъга. Този 
път заради смъртта на майка му. Нейни-
ят образ минава като червена нишка 
през толкова много от стиховете в тази 
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книга, която всъщност е посветена на 
Нея, Светицата. („Сълзи за мама”, „Гла-
сът на Светицата”, „Вечна любов”, 
„Единствената майка на света” и т. н.) 

Много тъга има и в стиховете за зима-
та в човешките отношения, за при-
ютеното в сърцето страдание. Но храмът 
в душата на поета е винаги отворен за 
наранените и онеправданите от живота 
страдалци. Защото съчувствието към тях 
е единствената мерна единица с посто-
янна относителна стойност. 

Няма да бъда точен в тези бележки за 
новата книга на Тодор Билчев, ако про-
пусна и един друг съществен повей в 
душевното му състояние, отразено в 
редица стихове. А то е: любов, любов и 
пак любов. В „Любовта – аз съм” той 
пише: 

 
Любовта ми е тъжна. Любовта ме боли. 
Тя не маха с юмруци, не затръшва врати. 
 

Но има и контрапункт: 
 

Ти засия във сивата безбрежност,… 
ти ме обсипа със любов и нежност. 
 

Накрая ще ви препоръчам да проче-
тете тази книга-изповед, за да разберете, 
че Тодор Билчев в някои от творбите си е 
изразил и вашето отношение към скръб-
та, тъгата, радостта, любовта. И, вярвам, 
за кой ли път, ще осмислите отново веч-
ните морални стойности, върху които, 
колкото и нестабилно да изглежда, все 
пак се крепи днешното ни противоречи-
во общество. 

 

ФИЛОСОФИЯ  

И ОБЩЕСТВО 
 

ПАМЕТ 
 

ПОРТРЕТ НА  
Д-Р РАЙКО ДАСКАЛОВ 

21.12.1886 – 23.08.1923 
 

ВТОРА ЧАСТ 
 

Следвоенната дейност на  

д-р Райко Даскалов 
  

Периодът, който изминава БЗНС, за 
да стигне до изборна победа през 1919 г., 
е наситен с много трудности. Изминали 
са шест военни години, през които не е 
провеждан конгрес, БЗНС няма органи-
зационен живот, наложително е да се 
свика ХV-ти конгрес. С изготвянето на 
програмата му се заемат Ал. Стамболий-
ски и д-р Райко Даскалов. Изготвя се и 
проектоустав, който се обсъжда в друж-
бите. Д-р Райко Даскалов формулира 
основните принципи на БЗНС:  народо-
властието и трудовата поземлена 
собственост.  

За него  са  еднакво неприемливи и 
„едрото земевладение и премахването на 
частната собственост върху земята”. Ос-
новно виждане  в неговата програма е: 
„Земята да принадлежи на тогова, който 
я обработва.” 

На ХV-тия конгрес се получава извес-
тен сблъсък в парламентарната група 
между хората на Стамболийски и тези 
на Димитър Драгиев. Д-р Райко Даска-
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лов ръководи конгреса и не допуска да 
се стигне до разцепление в съюза.  

Приета е следната резолюция: „Сеп-
темврийската революция (1918) – беше 
една неизбежна последица от главолом-
ната и гробокопаческа политика на 
кръволока Фердинанд.”  

Основната, програмната политическа 
задача, приета от конгреса е „установя-
ване на народовластие”, разбирано като 
конституционно парламентарно управ-
ление.  

В програмата отсъства точка за репу-
блика, макар участниците в него да не се 
отказват от републиканската идея, но 
моментът не е подходящ, поради пълна-
та политическа изолация на страната; 
делегатите съзнават, че приемането на 
политически курс към установяване на 
републиканско управление би довело до 
нови скандали между съседните държа-
ви, които са с монархическо управление. 
При закриването на Конгреса д-р Райко 
Даскалов държи пламенна реч, с която 
взривява делегатите: „Вместо да строим 
казарми, ние ще строим училища. Вмес-
то да точим ножове, ние ще точим 
плугове! Това е нашата политика,  наше-
то знаме, нашият девиз и нашият път!” 

В изборите през м. август 1919 г. 
БЗНС е първа парламентарна сила. Ал. 
Стамболийски трябва да със-тави прави-
телство. За министър на войната той 
предлага д-р Райко Даскалов, който има 
медал за храброст и е завършил школата 
да запасни офицери, а освен това е бил 
главнокомандващ Републиканската ар-
мия. Д-р Даскалов отказва. Душата му е 
пропита с дъха на земята и иска да рабо-
ти за осъществяването на поземлена 
реформа. Земеделското министерство се 
оказва тежък ресор. Селското стопанство 
е в следвоенна разруха:  изтощено от 

реквизициите, от липсата на работоспо-
собни мъже, добитък, коли, с износен 
инвентар, навсякъде се ширят спекула, 
мизерия и глад. България губи част от 
плодородните земи на Добруджа и Тра-
кия, в страната нахлуват десетки хиляди 
бежанци, които трябва да бъдат оземле-
ни. Първото нещо, което трябва да се 
направи, е да се подсигури прехраната 
на населението, а това означава – да се 
модернизира земеделието. 

През м. ноември 1919 г. е приет „За-
кон за търговия със зърнените храни и 
произведения от тях за прехраната”. 

Създава се Консорциум, който изку-
пува храни направо от производителите, 
но среща съпротивата на търговците 
житари и по настояване на Междусъюз-
ническата комисия е отменен. 

Като философ, д-р Райко Даскалов 
добре е проучил поземлените реформи 
на братята Грахки и иска, след като ги 
осъвремени, да ги приложи в България. 
С присъщата си енергия и работоспосо-
бност, заедно с екипа си, той се заема със 
създаването на законопроект за „трудо-
вата поземлена собственост”. През м. 
февруари 1920 г. проектът е отпечатан в 
десетки хиляди екземпляра и е разпрос-
транен из цялата страна. С известна 
загриженост той констатира: „Макар 
черния блок и комунистите да лъжеха 
народа, че земеделците не ще раздават 
никаква земя и правят вулгарни агита-
ции, с което попречиха на много 
нуждаещи се да подадат декларации за 
земя, досега са оземлени 55 820 семейст-
ва. За него въпросът за комасирането на 
земята „се намира още в самото начало 
на  своето развитие” и тепърва този от 
голямо значение въпрос ще излезе на 
сцената у нас. Само след неговото реша-
ване ще може да се даде един голям 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

52 

 

тласък на българското земеделско про-
изводство. 

В „Закона за трудовата поземлена 
собственост” д-р Райко Даскалов засяга и 
въпроса за „сдобиване на всяко семейст-
во с дворно място и дом”, което да „важи 
както  за селата и така и за  града”. Спо-
ред закона три родови семейства могат 
да притежават до 500 декара земя. 

Току-що страната се е отърсила от 
шока във връзка с подписания в Ньой 
мирен договор и в България избухва 
Транспортната  стачка. Благодарение на 
разумната политика, която води земе-
делското правителство, стачката е 
потушена. Д-р Райко Даскалов с възму-
щение формулира стачката така: 
„социалисти и комунисти не направиха 
стачка против войната, а стачкуваха про-
тив земеделското правителство”. 

След потушаване на транспортната 
стачка, БЗНС се чуства с укрепнали по-
зиции и започва да се готви за 
самостоятелна власт. Александър Стам-
болийски успява да издейства от цар 
Борис ІІІ указ за разпускане на избрано-
то преди половин година ХVІІІ ОНС, 
както и за насрочване на нови избори. 
Пред представители на печата д-р Дас-
калов обяснява, че правителството е 
изправено пред алтернативата или да се 
откаже от своята програма, или да по-
търси подкрепа от народа. 

Изборите за ХІХ ОНС се провеждат 
през март 1920 година при неимоверно 
разгорещена и ожесточена борба между 
политическите сили. Главното в случая 
не е за позициите в бъдещия парла-мент, 
а кой ще води съдбините на България – 
буржоазните партии, БКП, или междин-
ната центристка сила БЗНС. В изборите 
земеделския съюз постига впечатляващ, 
но  непълен успех – 29% от гласовете и 

110 мандата (от всичко 229). Въпреки 
това, след известни сондажи за форми-
ране на коалиционно правителство, през 
май 1920 г. се създава самостоятелен ка-
бинет начело с Ал. Стамболийски. В това 
уникално аграрно-центристко прави-
телство д-р Райко Даскалов поема нов 
ресор – става министър на търговията, 
промишлеността и труда, без да успее да 
реализира проектите си за селото. 

Хомогенното земеделско правителс-
тво поема държавното кормило в труден 
момент. България е в международна 
изолация, икономически съсипана, об-
ременена с непосилни репарации и 
стари дългове: трябва да издържа окупа-
ционните съглашенски части, а след 
влизането на договора в сила и многоб-
ройни контролни органи, да осигури 
завръщането на пленниците и заложни-
ците, да осигури пенсии за хилядите 
инвалиди, вдовици и сираци, както и 
обезщетения на съкратените офицери, 
да устрои хиляди бежанци и др. 

Д-р Райко Даскалов е в челните ре-
дици на реформаторите в БЗНС, които 
считат, че България може да бъде изва-
дена от това тежко, ненормално 
положение и да бъде поведена напред, 
но само при радикално преустройство 
на икономиката.  

Необходими са реформи – огранича-
ване на едрия капитал, създаване на 
държавни монополи и прев-ръщане на 
кооперациите в  доминиращ стопански 
фактор. Д-р Райко Даскалов е за всест-
ранно икономическо развитие на 
България. Индустрия или земеделие – 
такъв въпрос не бива да се поставя, пише 
той. „Не може една страна да живее само 
със земеделие... Ние сме длъжни да има-
ме и занаяти, и индус-трия, особено оная 
индустрия, която черпи своите материа-



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

53 

 

ли от нашето земеделие и нашите 
подземни богатства… Само със земеде-
лие страната ни ще бъде като човек с 
една ръка, а сама ръка и в морето не мо-
же да се измие.  

За да се развива националната ико-
номика, капиталите трябва да се насочат 
към производството, а не към спекулата, 
да се създават държавни монополи и 
кооперативни предприятия в занаятите 
и индустрията. Прогресивно да се обла-
гат доходите, дружествата и  имотното 
състояние.Работниците да получават дял 
от печалбите на предприятията, да се 
усъвършенства социалното осигурява-
не”, препоръчва д-р Райко Даскалов. 

По въпроса за чуждите капитали, той 
е на мнение, че „те трябва да се допус-
кат, но не безразборно и безконтролно.”  

Концепцията на Райко Даскалов за 
развитието на икономиката не се приема 
от целия правителствен състав.  

Групата около Марко Турлаков е са-
мо за козметични промени, умерените, 
към които принадлежи и Александър 
Стамболийски, са за по-ограничени ре-
форми, против държавните монополи. 
Това създава определени трудности на 
стопанския министър, но въпреки това 
той движи проектите си енергично, нас-
тойчиво и с въображение и насоченост 
за постигане на реални радикални ре-
форми.  

Консорциумът е трансформиран в 
Държавно-кооперативна организация за 
износ и търговия с храни. Д-р Райко 
Даскалов успява да прокара „Закона за 
модернизирането на селското производ-
ство”.  

Негова е идеята за обновяване на зе-
меделието чрез „Закона за водните 
синдикати” /1920 г./.  

Водните ресурси, макар и ограниче-
ни, да се използват най-рационално. 
Предвижда се строителство на язовири, 
водни електроцентрали, напоителни и 
отводнителни системи. Строителството 
им да се извършва не само от държавата, 
но и на кооперативни начала от водните 
синдикати, а в тях да влизат: собствени-
ци на земя, на воденици, мини и др., 
общини и окръзи. За водните синдикати 
предвижда редица привилегии: осво-
бождават се от мито внесените от тях 
машини и инсталации, отстъпат им се 
безвъзмездно държавни и общински 
имоти и др. За строителството на водни 
съоръжения д-р Даскалов разчита на 
трудовата повинност, която е въведена 
вече със закон. В държавната програма за 
водите на България, той чертае една 
внушителна, смела и далновидна систе-
ма. Модернизирането и напредъка  на 
страната да се осъществи чрез създаване 
на единна електрическа мрежа, поливно 
земеделие и съвременно водоснабдяване. 

Д-р Райко Даскалов е инициатор за 
изготвяне на Законопроект за горите, 
който предвижда тяхната експлоатация 
да се извършва от кооперативни сдру-
жения. 

През 1921 г. е приет Законопроект за 
трудовата поземлена собственост (ТПС), 
но в нов вариант. При неговото обсъж-
дане и подготовка Райко Даскалов, верен 
на своето убеждение за социална спра-
ведливост, държи реформата да бъде 
социално ориентирана, да се постави в 
рамките на труда и да облагодетелства 
колкото може повече безимотни селяни. 
Той е радетел за кооперативно обработ-
ване на земята. Оглавява комисията в УС 
на БЗНС, която трябва да проучи възмо-
жностите за нейното практическо 
използване. 
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Д-р Райко Даскалов разбира несъ-
вършенството и ефекта на закона 
спрямо работниците и предлага да се 
разшири със закони за обществените 
осигуровки, контрол на работниците 
върху производството на предприятията 
и участие в техните печалби, за изглаж-
дане на конфликтите между труда и 
капитала. Той е вносител на един доста 
модерен законопроект за социално оси-
гуряване, провален от задружните 
усилия на лявата и дясна опозиция. 

По повод поканата на английското 
правителство д-р Райко Даскалов да 
посети панаирите в Лондон и Бирмин-
гам през март-април 1921 г., той е 
натоварен с отговорна мисия - да обико-
ли няколко съглашенски държави и да 
направи сондажи по икономически и 
политически въпроси. Отправя се за 
Женева, след това посещава Брюксел, за 
да се запознае с предстоящото пристига-
не   на Междусъюзническа комисия в 
България. Във Франция се среща с видни 
политици и общественици като Е. Ерио, 
Ленай (член на главната  комисия по 
репарациите), с приятели на България, 
като полковник Ламуш, мадам Менар-
Дориан и много други, като търси съп-
ричастност за намаляване на 
репарациите, излаз на Бяло море и разд-
вижване на българо-френските връзки. 

След тази обиколка на Европа, той 
посещава Лондонското промишлено 
изложение. В Англия д-р Райко Даскалов 
се свързва с банките по плащанията на 
довоенните дългове на България и под-
писва изгодни спогодби по издължа-
ването  им.  

Не пропуска да посети и разгледа па-
наира в Бирмингам, индустриални 
предприятия в Глазгоу и Манчестър, 
посещава Департамента по морска тър-

говия. Среща се с кмета на Лондон, гос-
тува на английското географско 
дружество, проучва въпроса със снемане 
на възбраната на българските имоти в 
Англия (заради репарациите). Сврзва се 
с асоциацията на аглийските производе-
нели, разговаря с писателя Х. Уелс и  
много други видни общественици на 
Англия. 

В Лондон, в края на м. февруари, за-
почва среща на външните министри на 
Англия, Франция, Италия, Белгия и 
САЩ, на която ще се разглеждат въпро-
си, касаещи Балканите. Д-р Райко 
Даскалов не пропуска възможността да 
разговаря със съглашенските политици 
за излаза ни на Бяло море, за български-
те преселници от Беломорска Тракия, за 
диалог с членове на главната репараци-
онна комисия. Въпреки голямата 
натовареност, той не престава да следи и 
какво става в България. Тревожи го пове-
дението на Марко Турлаков и неговите 
големи амбиции за премиерския пост.  

 
Статията подготви и  

предостави за публикуване ЖИВКА ТАНЧЕВА 
 
Ползвана литература:  
 
Личен архив на д-р Райко Даскалов; 
Спомени на близки хора и роднини; 
проф. Димитрина Петрова, доктор на истори-

ческите науки - дисертация.  
 

Продължение в следващия брой.   
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ЗА ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ – 
ТВОРЕЦ И ОБЩЕСТВЕНИК 

28.10.1869 – 02.05.1926 
 

проф. дн НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 
 
Цанко Церковски е от оная плеяда 

български писатели от началото на 20-ти 
век като Тодор Влайков, Трифон Кунев, 
Димо Кьорчев, Стоян Михайловски, 
Иван Радославов и др., които не се задо-
воляват с писателството, но развиват и 
активна политическа дейност, носейки в 
себе си надеждата, че с това пряко влия-
ят върху обществените процеси в 
България. Цанко Церковски, обаче, е 
този, който оставя най-трайна диря в 
политическия живот на страната през 
този период,  не само защото е от осно-
вателите и основен катализатор за 
създаването на една от най-влиятелните 
политически организации по това време 
– БЗНС, не само защото пряко участва 
във властта като министър след войните, 
когато тази политическа организация, 
трансформирала се в партия, спечелва 
изборите, но и защото чрез редакторска-
та, публицистичната и художествено-
творческа дейност се превръща в идео-
лог и трибун на земеделската идея в 
България. С това той става продължител 
на делото на българското народничество 
от 90-те години на 19-ти век.  

Познавайки най-добре живота на 
нашето селячество, прекарвайки целия 
си живот сред него, той не без вътрешни 
колебания се разделя с „идейниците“ от 
БРСДП, изоставя обществените идеи и 
утопии на народниците и пристъпва 
към практическо осъществяване на тези 
идеи. Създаването на БЗНС през 1899 г. в 

Плевен има за цел да сплоти и преведе в 
действие усилията на онази интелиген-
ция от 90-те години, милееща за съдбата 
на селянина с дейността на обществени-
ци, активисти, произхождащи от 
недрата на българското село. Ще видим, 
че още на учредителния конгрес на 
БЗНС тази спойка не се е получила, а на 
по-късен етап раздалечаването и от лява-
та и от либералната интелигенция ще 
доведе до редица грешки на земеделци-
те, струващо им изгубването на властта, 
но това е друга тема. 

Връщайки се на личността на Ц. Цер-
ковски ще се убедим, че неговата 
позиция в политическите борби винаги 
е била примерена, съобразена с полити-
ческата ситуация. Със своя буден ум и 
развита интуиция по обществените про-
блеми той всякога е заемал помирителна 
и обединителна позиция, ръководейки 
се най-вече от нуждите на своите люби-
ми селяни, а вече като министър и от 
съдбата на своята родина. В последните 
дни на живота си, в затвора, с разклатено 
здраве, унизен, изоставен от съратници-
те си, той мисли преди всичко за 
България. В своето обръщение до вре-
менното постоянно присъствие на БЗНС, 
Церковски съветва съпартийците си да 
не търсят отмъщение срещу политичес-
ките врагове, да не се стремят към 
конфронтация, а да мислят за съдбините 
на отечеството си. Разделението на на-
рода на две половини според него ще 
създаде непредвидими сетнини за наро-
да, призовава към опрощение и 
обединение.  

В писмото-обръщение от затвора той 
пише: ,, …ние трябва да се издигнем над 
себе си, над дребните си страсти и дреб-
ни партийни сметки и пред общите 
отечествени интереси смело да застанем 
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на поста си, като истински синове на 
майка България.“ 

Тази позиция на Церковски като мъ-
дър и уравновесен водач, му е печелила 
симпатията на обикновените хора, на 
редица демократично мислещи интели-
генти, но и му е струвала много усилия и 
вътрешни раздвоения. Когато напуска 
БРДСП на младини, съзнавайки че иде-
ологията на тази партия е чужда на 
селячеството, дълго време той носи вът-
решното усещане за ренегатство. По 
време на железничарската стачка в нача-
лото на 1923 г., като министър на 
просвещението,  той е трябвало да вземе 
трудното решение за уволнението на 
пловдивските учители, подкрепили ста-
чката, и още по-трудното –  прене-
брегвайки указанията на министър-
председателя, да ги върне на работа. 

Заговорвайки за раздвоенията на по-
литика Церковски, ще се насоча, макар и 
бегло, и към други негови екзистенци-
ални и творчески терзания, тъй като те 
най-добре показват сложността на една 
личност и пътя на нейното оцелостяване 
и омъдряване в живота. За тях можем да 
съдим от творчеството на писателя, от 
спомените за него, от многобройните 
писма, които той написва и получава и 
голяма част от които все още не са изди-
рени и публикувани и разбира се от 
оставените автобиографични бележки 
„Из моя живот“, които са уникални със 
своята искреност и дълбочина на само-
наблюденията. От тях пред нас изпъква 
личността на младия Церковски, зареде-
на с големи амбиции, планове и мечти 
да преобърне живота на българското 
селячество, да се появи в предните реди-
ци на българската литература, а в битов 
план да създаде стопанство и семейство 
по свое разбиране и уредба. Всичко при 

него е планувано още в началото, всичко 
е подредено в съзнанието му как трябва 
да се случи и всичко е подкрепено от 
„необятен идеализъм“ и „бикишка упо-
ритост на волята“. Пред нас изпъква 
един човек на реда, който се опитва да 
подреди всичко в живота си, от най-
малкото, лехите на пипера, до най-
голямото идеологията и творческите 
планове. Той обича да създава живота си 
по свой тертип в прави, ясни и точни 
линии, поставя си за задача дори да съз-
даде жената, която ще го придружава до 
края на жизнения му път. Подреденост-
та осмисля живота, но и има своята 
обратна страна. Когато не се случи пла-
нуваното се стига до сериозни душевни 
кризи, които водят до вътрешни раздво-
ения и терзания. Церковски ще изпита 
много такива на гърба си: и разочарова-
нието му от младежкото увлечение по 
социализма, и разочарованието от някои 
негови съидейници по-късно, и разоча-
рованието от това, че поради 
обществената си заетост не може да от-
дели достатъчно време на литератур-
ните си занимания, а оттам идва и усе-
щането за изоставане от водещите 
български писатели.  

Пълно осъществяване на младежките 
си мечти постига само в семейно-битов 
план – „създаването“ на необходимата 
му жена, многолюдно семейство, радва-
що душата му, образцово стопанство с 
разсадник, първия в Бяла черква. Разби-
ра се, поради  не много практичното 
отношение към парите, и семейното 
благополучие в края на живота му се 
срутва, но той оставя след себе си морал-
но подготвени за живота потомци.  

Ще се спра накратко и на писателска-
та дейност на Цанко Церковски, чието 
творчество беше поводът да се проведе 
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днешната научна конференция. На нея 
бяха засегнати почти всички аспекти от 
творческото дело на Церковски като 
изключим детската му поезия, която още 
на времето си, а и после, по време на 
социализма, беше много популярна. 
Стихотворения като „Пис, пис, писано, 
събуди се по-рано“; „Теменужке, мило 
цвете“; „Прела баба две недели“; „Зайо 
Байо из друм бяга“; „Вятър вее из полето, 
сняг се сее от небето“ и др., с  опростена-
та си образност, силно ритмизиран стих 
и звънка мелодика лесно се запаметяваха 
в детското съзнание и научаваха наизуст. 
Естествено, на съвременните технологи-
зирани деца голяма част от поетическите 
реалии на тези стихове вече не говорят 
нищо. При все това детската поезия на 
Церковски си остава образец за писане 
на такава, защото като възприемателска 
психология децата си остават едни и 
същи. 

Литературното творчество на Цанко 
Церковски се разпростира в различни 
жанрови полета: поезия, проза, драма. 
Още на младини, през 90-те години на 
19-ти век, той замисля два романа, но 
амбициите в този жанр осъществява в 
края на живота си, когато в затвора на-
писва романа „Из гънките на сърцето“, 
определен от критиката като не много 
сполучлив експеримент в областта на 
модерната, психологизирана градска 
проза. Прави опити и в областта на дра-
мата – пиесите „Луди млади“ и „Под 
старото небе“ (първоначално заглавие 
„Халóсник“), които представят също 
така не особено успешни опити за създа-
ване на фолклорно-битова драматургия, 
популярна по това време покрай народ-
ническата идеология и естетическите 
заигравания с фолклора. Критиката 
говори за жанровата неяснота на двете 

пиеси, за липсата на ясно изразен конф-
ликт и драматургична постановка, че те 
по-скоро представляват драматизирани 
битови идилии (М. Иванова-Гиргинова). 
Първата от тях, „Луди млади“ става по-
пулярна повече със скандала, който се 
заформя в периодическия печат покрай 
стремежа на автора ѝ  тя да бъде вклю-
чена в репертоара на Народния театър и 
разривът във връзка с този скандал меж-
ду Церковски и неговия приятел Яворов, 
артистичен секретар на театъра по това 
време. 

Художествените постижения на Цер-
ковски са в областта на поезията и 
белетристиката. Той става популярен 
сред лявата интелигенция през 90-те 
години със социалнокритическата си 
поезия, писана под въздействие на соци-
алистическите му увлечения по това 
време. Стихотворението му „Молепса-
ниий“, публикувано през 1891 г. в сп. 
„Ден“ на Я. Сакъзов го прави известен в 
левите среди, рецитира се по утра и ве-
черинки, влиза по-късно в редица 
антологии. Със стихотворения Церковс-
ки сътрудничи, обаче, не само на левия 
печат. Негови произведения са поместе-
ни в „Мисъл“, „Българска сбирка“, „Наш 
живот“, „Летописи“ и др. За това спома-
га, разбира се и ориентирането му към 
един друг тип поезия, базирана върху 
фолклорната поетика, чиито най-добри 
образци са събрани в книгата му „Полс-
ки песни“ от 1905 г. Тя синтезира цялото 
творческо дело  на Церковски. В нея ще 
открием различните тоналности на това 
творчество: тъгата и радостта от живота, 
любовния копнеж и разочарованието от 
любовта, самотността и съпричастността 
към чуждата болка, хумора и злъчната 
ирония, но над всички тези противопо-
ложни състояния на духа и душата 
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властва виталността, обичта към при-
родните красоти и към неговите любими 
трудови хора. В „Полски песни“ ще отк-
рием почти всички теми и мотиви в 
неговото творчество. Илия Тодоров на-
рича книгата „енциклопедия на селския 
живот“. В нея има стихотворения, посве-
тени на всички трудови дейности в 
битието на селянина, присъства целия 
негов трудов цикъл, отразени са и праз-
ничната веселост на селския живот и 
любовта със своите интимни и хуморис-
тични превъплъщения и брачния живот 
със своите сенки и усмивки, ще срещнем 
лекотата на всекидневните присмивки и 
тежките екзистенциални размишления 
за житейския край. „Полски песни“ е 
разнообразна и в жанрово отношение: 
до лирическите отломки и импресии ще 
открием хумористичните задевки  и 
стихотворни напеви, до социално-
сантименталните стихове на „Борчески-
те песни“ са разположени тежките 
философически стихове на „Предсмър-
тни сонети“. Написани в духа на 
народната песен, използвали цялото 
словно, мотивно, ритмично богатство на 
фолклора, „Полски песни“ се отличава с 
изключителната си музикалност, ненат-
рапваща се, но сугестираща простота на 
изказа, с интонационно богатство и све-
жест на образите, умело превключване 
от интимно-задушевното към закачливо-
отстраненото говорене. „Полски песни“ 
в най-голяма степен демонстрират само-
битния талант на Церковски. 

Литературната ни критика се е отна-
сяла някак си пренебрежително към 
белетристиката на твореца. Наистина 
голяма част от разказите на Ц. Церковс-
ки са написани като художествен 
придатък на неговата политическа дей-
ност. Някои от тях звучат повече като 

анекдоти, отколкото като жанровопъл-
ноценни творби. В много случаи силно 
развитото чувство за хумор на писателя, 
както и немалките му пластически уме-
ния, които се проявяват дори в най-
идеологизираните творби, е спасявало 
разказите му от схематичност и моно-
тонност. Той има няколко разказа като 
„Орисани“, „Пъдар“, „По витата пъте-
ка“, „Под старата върба“, които с 
психологическата си дълбочина, тънкото 
чувство за хумор, с недомълвения си 
диалог, биха правили чест на всички 
големи майстори на този жанр в нашата 
литература. 

Въпреки че поради обществената си 
заетост няма много време, Церковски се 
стреми да следва всички новости в бъл-
гарската литература. Още преди появата 
на пролетарския трибун Д. Полянов на 
поетическата сцена, той е станал извес-
тен като социалистически поет със 
стихотворението „Молепсаний”. В нача-
лото на века, покрай приятелството с П. 
Ю. Тодоров, започва да пише идилични 
разкази и все по-задълбочено се обръща 
към фолклорната поетика в изграждане-
то на поезията си. Символистичната 
мода през първите две десетилетия на 
20-ти век го изкушава да направи опити 
и в тази насока, но те са крайно несполу-
чливи. Вече споменах и за опита му да 
създаде модерен градски роман. Но ис-
торията на българската литература той 
обогатява с ония свои стихове и разкази, 
за които стана дума по-горе, издаващи 
самобитния му талант, тънкия му усет за 
мелодиката, ритмиката на народната 
реч, познанието за селската душа, не-
подражаемия му хумор и безгранична 
вяра в живота. 

И накрая искам да кажа няколко ду-
ми за родното място на Ц. Церковски – 
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Бяла черква. В България има много по-
добни малки селища, но те нямат своя 
Бачо Киро и своя Цанко Церковски, за-
това си остават и някак си анонимни в 
културната география на България, как-
то би си останало и друго едно селище, 
носещо същото това име в миналото си, 
само че на турски – Акче клисе – без своя 
Вазов, с уговорката че не правя естети-
коценностни съпоставки. Белочерковци 
пазят свято паметта на двамата, както 
разбира се и на други видни личности, 
родени тук. Значителното количество 
паметници и паметни плочи, свързани с 
тяхното име, музейните експозиции, 
както и  паметните вечери, посветени на 
тях, доколкото знам всяка година, ги 
прави достойни наследници на духовно 
им дело. Затова от името на колегите, 
участвали в конференцията, от името на 
катедра „Българска литература“ към 
Великотърновския университет им бла-
годаря отново за добрата организация и 
отзивчивост. 

 
Текстът е прочетен научна конференция на 

18.10.2019 г. в град Бяла черква, по повод 

честването на 150 г. от рождението на Цан-

ко Церковски 

ПОЗИЦИЯ 
 

КОЛЕКТИВИСТИЧНИТЕ  
ЦЕННОСТИ И ИДЕИ  
ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 

 

ЛЮБОМИР ТОНЧЕВ 
 

1. Колективистични ценности: същност и 

връзка с идеологиите 
Основните колективистични ценности са: 

Солидарност, Справедливост и Равенство. 
Всяка от тях (също като свободата) е условие 
за развитието на личността. 

Съществуват  четири  разновидности на 
равенството: 

Идеята, че всички хора са равни по дос-
тойнство (идейно-културно ниво); 

Равенство като права (равноправие): 
осъществено; 

Равенство на възможностите: най-
актуалното; 

Финансово и имуществено (социално) 
равенство:  неосъществимо, засега. 

Три от класическите идеологии изразяват 
колективистичните ценности. Това е социал-
демократическата идеология, която е лява 
идеология и две крайнолеви идеологии: ко-
мунистическата и анархистката. Най-младата 
идеология – Зелената – също е лява (малко 
по-лява от социалдемократическата). 

Прието е всички тези четири идеологии, 
които изразяват колективистичните ценнос-
ти, да се наричат обобщено социалистически. 

В статията, във връзка със съвременните 
епохи (след Първата световна война), е раз-
гледана най-вече социалдемократическата 
идеология, тъй като тя е единствената социа-
листическа идеология, която е постигнала 
дълготрайни резултати в много страни и до 
голяма степен, е реализирала своите идеи. 
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2. Факти за античността 
2.1.  Атинската република (след първата 

половина на 6 в. пр. н. е.) 
Свободните атински граждани са имали 

съзнанието, че са равни по достойнство! (от 
групата на равните са изключени не само 
робите, но и жените и чужденците). 

Облагани са с извънредни такси само за-
можните граждани, като приходите са 
използвани за оборудване на кораби, за стро-
ежи и др. 

Раздавани са помощи на атиняните с цел 
редовно да посещават театъра. 

Въведен е и поземлен максимум. 
4 в. пр. н. е. настъпва криза и силно соци-

ално разслоение, засилва се неравенството. 
Приема се закон за финансови помощи за 
бедните. Периодично се прокарват закони за 
извънредни данъци (обикновено) върху бога-
тите слоеве.  

Натискът на тълпата понякога води до 
прокарване на експроприации върху някои 
богати робовладелци (обикновено частични, 
но понякога тотални експроприации). 
2.2.  Спарта (8 в.-6 в. пр. н. е.) 

В тази епоха и в Спарта настъпва техни-
чески и икономически възход и демографски 
взрив. Като резултат, настъпва недостиг на 
земя. Решаването на проблема е специфично 
и радикално. Цялата земя на спартанската 
аристокрация е разделена на равни парцели; 
при това никой аристократ не е собственик 
на своя парцел, а само го ползва: забранено е 
да се продават и да се онаследяват парцели-
те. Те не са собственици и на робите 
(наричани „обществени роби”): те само се 
разпределят, забранено е да се продават и да 
се онаследяват. Поради това, спартанската 
аристокрация се нарича „Общината на рав-
ните”.  

Средната класа – свободните граждани 
имат право на частна собственост върху 
земята. 

В Спарта цари дух на колективизъм и па-
триотизъм. Децата, още като малки, са били 
възпитавани, че трябва да живеят за общест-

вото. Този строй, „Общината на равните”, се 
запазва до 4 в. пр. н. е. 
2.3. Римската република: (6 в. – 1 в. пр.н. е.) 

През 509 г. пр. н. е. е създадена Римската 
република. Историята и е: борба на свобод-
ните граждани за равни права с 
аристокрацията. Свободните граждани имат 
ред завоевания: 

5 в. пр. н. е. са разрешени браковете меж-
ду плебеи и патриции. (т.е. между 
свободните граждани и аристократите) 

5 в. пр. н. е. учредена институцията на 
двама народни трибуни, които са избирани 
само от плебеите. Те имат право на вето 
върху решенията и на Народното събрание и 
на Сената. Имат и правото да арестуват дър-
жавници. 

4 в. пр. н. е. установен е поземлен макси-
мум  = 125 хектара 

2 в. пр. н. е. започват кризисни процеси и 
значително класово разслоение; повечето  
римляни губят земята си. За разрешаване на 
този проблем се раздават парцели на безимо-
тните = 75 декара. 

   3.  Идеите, базирани на справедливо-

стта и равенството,  през античността 
В средите на европейската социалдемок-

рация е разпространено схващането, че 
първите  мислители, в ученията, на които 
има  социалистически възгледи, са  Пла-
тон(5-4в пр.н.е.) и Христос. 
    3.1. Платон  се стреми да опише  безконф-

ликтно общество  на  социалната  

хармоничност 
Прогресивните моменти в Платонианско-

то учение са следните: 
Равноправие на жените и мъжете, в т. ч. -  

политическо; 
Рязко ограничаване на робството; 
Критично отношение и сериозно ограни-

чаване на частната собственост. 
Карл Попър основателно критикува Пла-

тон за следното: той е бил голям враг на 
индивидуализма. (Правилният подход е: 
баланс между индивидуалистичното и коле-
ктивистичното начало.) 
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3.2.  Учениците на Христос са създали  (кра-

ткотрайно) общност, в която принципът  на 

разпределение  на  благата е  бил – „според  

потребностите”. 

4. Колективистични идеи през Средно-

вековието 
През  Средновековието обществото е 

централизирано, почти няма демос (свободни 
граждани) и няма почва за прилагане на 
колективистичните ценности. Все пак, в 
Европа тези идеи не са били тотално изчез-
нали и са се проявили главно през късното 
Средновековие. Най-известните им носители 
са Томазо Кампанела и Томас Мор, живели 
през  16-и век. Може да се твърди, че фило-
софът Томазо Кампанела е първият истински 
социалист. Томазо Кампанела  има  за свой  
идеал  общество, в което  благата  се разпре-
делят според  потребностите и в което няма  
частна собственост; в това общество  има 
достъпно  образование за всички,  властта е 
изборна и има пълно равноправие между 
мъже и жени, в т. ч. и в политическата об-
ласт. 

5. Колективистичните идеи и приложе-

нието им през Просвещението  

(17 – 18 в.) 
5.1. Просвещението – една от най-големите 

културни революции 
Най-важните  идеи  през  Просвещението 

са:  култът към Разума, акцентът върху свет-
ското начало и критичността  към религията 
и църквата, критичното мислене, свободоми-
слието, толерантността към инакомислието и 
реформаторският дух.   

Принципът  на  Френсис Бейкън  „Всичко 
пред съда на разума” разтърсва прогресив-
ните  умове.  

Като следствие, се поражда идеята за не-
обходимостта от Свобода и Демокрация, 
която става една от основите на реформатор-
ското мислене. Значителна част  от великите 
просветители развиват и проповядват идеята, 
че всички хора са равни по достойнство. 

Едни от най-влиятелните велики просве-
тители са Жан-Жак Русо, Хелвеций и Джон 
Лок. 

Жан-Жак Русо е най-големият критик на 
социалното неравенство от великите просве-
тители. Негови са думите „Човек се ражда 
свободен, а навсякъде е в окови”. Той е кри-
тик на частната собственост, но главно на 
едрата частна собственост. Все пак, той 
твърди, че частната собственост не трябва да 
се премахва. Русо предлага периодично пре-
разпределение на едрата частна собственост 
върху земята. Поради това, Русо е първият 
интелектуалец в историята, който предлага 
държавна намеса в икономиката с цел разре-
шаване на социално-икономически проб-
леми, т. е. за повече справедливост и равенс-
тво. Идеалът на Русо е Република, основана 
на личната трудова собственост и на прибли-
зително имуществено равенство.  

Така  Жан-Жак Русо става основополож-
ник на радикалдемократическата идеология 
и същевременно, силно влияе върху форми-
рането на социалистическите идеи. 

Философът  Хелвеций също е република-
нец. Неговата най-важна идея е за създаване 
на общество на базата на съчетаването на 
личните и обществените интереси. Тези 
негови възгледи повлияват много на социа-
листическото мислене и идеи. 
5.2.  Американската революция – 1776 г. и 

Френската революция – 1789 г. 
Френската революция е най-яркият про-

дукт на Просвещението.  Силно повлияна от 
идеите на великите просветители е  и Амери-
канската революция. 

Още в началото на Френската революция 
е премахнато крепостното право и така е 
унищожена основата на феодализма. По този 
начин, във Франция, завинаги, е премахната 
пряката зависимост на човек от човека – 
важна стъпка към по-голямо равноправие!  В 
началото на 1794 г. Конвентът премахва 
тотално робството в колониите; това е също 
така в дух на по-голямо равноправие. Но при 
Наполеон, под натиска на икономическата 
необходимост, робството отново е узаконе-
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но; окончателно е премахнато във Франция, 
едва, през 1848 г.; (в Англия е премахнато 
тотално през 1833 г.) 

Независимо от това, че Американската 
революция е главно политическа, а не соци-
ално-икономическа революция (феодализмът 
е премахнат в Британската империя 1 век 
преди това), някои от главните и лидери имат 
ясни социално-ориентирани идеи. Принци-
път на равенството е изразен от Томас 
Джеферсън в „Декларацията за независимо-
стта”: „Ние смятаме тези истини за 
очевидни, че всички хора са създадени равни 
…”.  Независимо от изключителния стил и 
прогресивните идеи на Джеферсън, от текста 
не става ясно дали проповядва абстрактната 
идея, че всички хора са равни по достойнство 
или има предвид равноправие за всички. 

Лозунгът „Свобода, равенство, братство” 
е само най-синтезираният израз на твърде 
прогресивните идеи на Френската револю-
ция. По време на Френската революция 
Лафайет развива още по-ясно идеята за рав-
ноправието в „Декларацията за правата на 
човека и гражданина”: 

 „Чл. 1:   Всички хора се раждат и остават 
равни като права и свободни…” 

Декларира се и равенството на всички 
пред закона: 

„Чл. 6:   Законът е израз на общата воля. 
Всички граждани имат правото да участват 
лично или чрез свои представители при не-
говото създаване. Той трябва да бъде еднакъв 
за всички било когато защитава, било когато 
наказва….” 

Идеята за един от най-важните аспекти на 
Справедливостта – толерантността към ина-
комислието, в т. ч. и към религиозните 
различия е ярко развита в „Декларацията…”: 

„Чл. 10:   Никой не може да бъде обезпо-
кояван за своите възгледи, включително 
религиозни, стига тяхната изява да не нару-
шава обществения ред, установен от закона.” 

„Декларацията за правата на човека и 
гражданина” със своите 17 члена е, до голяма 
степен, идейно-юридическа основа на съвре-

менното демократично общество, базирано 
на равноправието и свободата. 

Поради изключително прогресивния ха-
рактер на идеите на Френската революция, 
свързани с равноправието и справедливостта, 
след революцията социалистическите идеи 
се разпространяват сравнително бързо в 
Европа, особено в Западна Европа. 

6.  Социалистически учения през 19-и 

век 
През 19 в. в Европа съществуват много 

социалистически учения. Най-влиятелните 
от тях са: класическият марксизъм, бланкиз-
мът и анархизмът. 
6.1.  Бланкизъм и анархизъм 

Бланкизмът е учение, създадено от френ-
ския социалист Август Бланки; теория за 
неограничените възможности и творчески 
сили на революционната политическа власт. 
Неговите идеи предвиждат създаване на 
неголяма конспиративна организация, която 
да извърши преврат и да започне революци-
онни промени в обществото и държавата. 
Тази теория предвижда експроприация на 
частната собственост и насилствени средства 
за осъществяване на тези цели. Значителна 
част от лидерите на френската революция – 
1848 г., която основава Втората република и 
– от лидерите на френската революция 1870 
– 1871 г., която основава Третата република, 
са били бланкисти. 

Анархизмът е учение, създадено от рус-
кия социалист Михаил Бакунин. Основната 
идея, която проповядва анархизмът е безвла-
стничество. Според тази теория държавната 
власт е символ на несвобода и на подтисни-
чество и е причина за повечето злини в 
обществото. Затова се препоръчва бързо 
премахване на държавата т. е. на силовите 
структури на държавата (не - на държавната 
администрация!). Идеите на анархизма са 
били най-силно разпространени в Русия и 
Испания. Днес се срещат, макар и слабо 
разпространени, в Гърция и Франция. Пора-
ди силно утопичния характер на това учение, 
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анархистите не са били на власт в нито една 
страна. 
6.2 Класическият марксизъм 

Основни идеи: 
Свързването на социалистическите идеи с 

интересите на работническата класа, с работ-
ническото движение 

Идеята за класовата борба като двигател 
на прогреса 

Идеята за базата и надстройката – иконо-
миката и икономическите отношения са 
базата, а всички други области (с изключение 
на научно-техническата) са надстройката; т.е. 
те се влияят силно от икономическите отно-
шения. 

Идеята за отчуждението. Според Маркс и 
Енгелс, при капитализма човекът е отчужден 
от труда, от обществото и хората, от приро-
дата; човекът е отчужден и от себе си: 
това означава, че при капитализма не се 
удовлетворяват базови (основни) потребно-
сти на човешката природа (през 20-и век 
тази идея (последната) е развита от фройдо-
марксистите, особено от Франкфуртската 
школа). 

Идеята, че в даден момент в бъдеще ще 
възникне обективна, икономическа необхо-
димост от създаване на безкласово общество, 
без експлоатация на човек от човека и без 
антагонистични противоречия. 

Прогресивни идеи на класическия марк-
сизъм, които са реализирани: 

Създаване на национална осигурителна 
система; 

Достъпно (безплатно) здравеопазване; 
Безплатно образование; 
Помощи за безработните; 
Ограничаване на работното време (8-

часов работен ден или фиксирана работна 
седмица); 

Прогресивно данъчно облагане; 
Държавни регулации на икономиката; 
Общинско самоуправление. 

7. Принципни различия между класичес-

кия марксизъм и ленинизма 
Съществуват четири вида марксизъм: 

класически марксизъм, ленинистки маркси-
зъм, кауцкиански марксизъм (по Карл 
Кауцки) и бернщайнистки марксизъм (по 
Едуард Бернщайн). 

Бернщайнисткият марксизъм и кауцкиан-
ският марксизъм са демократичните видове 
марксизъм (категорично отричат диктатурата 
на пролетариата), докато ленинизмът е улт-
ралявата, антидемократична разновидност на 
марксизма. 

Както е известно, идеологията на кому-
нистическите режими в Източна Европа 
беше ленинизмът. 

Според проф. Николай Василев, естест-
веното развитие на марксизма е: класически 
марксизъм – бернщайнистки марксизъм – 
съвременна социалдемокрация. 

 Ленинизмът е отклонение, ревизиони-
зъм, изопачаване  на класическия марксизъм. 

Факти, които го доказват: 
Според класическия марксизъм, предва-

рително условие за комунистическа 
революция е крупното развитие на индуст-
риалното производство, следователно 
успешни революции ще има първо в иконо-
мически най-развитите страни; в 
противоречие с това, Ленин прави револю-
ция в изостаналата, полуфеодална Русия. 

В ранните трудове на Маркс и Енгелс, до 
1850 г., (в т. ч. „Комунистически манифест“) 
няма нито дума за „диктатура на пролетариа-
та“, напротив, говори се за демократично 
управление на пролетариата. Бернщайнист-
кият марксизъм и кауцкианският марксизъм 
се базират имено на ранните, демократични и 
хуманистични възгледи на Маркс и Енгелс. 

Маркс пише, че трябва да се стремим към 
„по-хуманни методи на обществен прогрес” 
и класова борба и дава за пример Англия; 
Ленин, напротив, създава първата в света,  
тоталитарна, терористична диктатура в Русия 
през 1919 г. (в трудовете на Маркс и Енгелс 
няма нищо свързано с тоталитаризъм!) 
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В края на живота си (1890-1895 г.), Ен-
гелс, до голяма степен, преминава на 
социалреформистки позиции и обяснява, че в 
близко бъдеще няма да има успешна кому-
нистическа революция. (затова, Ленин го 
обвинява в „отстъпление от революционния 
марксизъм”) 

Книгата на Маркс „Философско-
икономически ръкописи” беше забранена в 
България и в СССР преди 1989 г. Наследни-
ците на Маркс и Енгелс – немските   
марксисти като Роза Люксембург открито 
заклеймяват Лениновата тоталитарна дикта-
тура като „еднопартийна бруталност”; 
същата е позицията и на социалреформисти-
те-марксисти: Едуард Бернщайн, Карл 
Кауцки и Плеханов. 

8. Бернщайнистки марксизъм, кейнси-

анство, съвременна социалдемокрация 
Въпреки че, за днешната епоха, в някои 

отношения, бернщайнисткият марксизъм е 
леко остарял, голяма част от основните му 
тези са теоретична основа на съвременната 
социалдемокрация (особено на лявото и 
крило). 
8.1. Бернщайнистки марксизъм 

Според Бернщайн „формирането и под-
помагането на свободната личност е целта на 
всички социалистически действия”. Затова, 
видният български социалдемократ Атанас 
Москов нарича социалдемокрацията  „соци-
ален хуманизъм”. 

Бернщайнисткият марксизъм не само от-
рича диктатурата на пролетариата; според 
Бернщайн, Демокрацията е основна ценност 
и едно от предварителните условия за из-
граждането на социалистическо общество. 
(според Маркс и Енгелс, предварителните 
условия са само две: крупното развитие на 
индустриалното производство и политичес-
ката зрелост на работническата класа). 

Идеологията на бернщайнисткия маркси-
зъм се нарича еволюционен социализъм; още 
по-често се нарича социалреформизъм, което 
е неговата същност. Основната идея е след-
ната: на базата на радикални реформи, чрез 

демократични средства, обикновено, без 
революционни методи, да се преустрои ка-
питалистическото общество в дух на 
хуманизъм, солидарност, социална справед-
ливост и равенство (най-вече, равенство на 
възможностите).  

Съществуват две тези на Бернщайн, кои-
то са основополагащи за съвременната 
социалдемокрация: 

„Социализмът е тенденция, а не състоя-
ние на обществото.” Далечното бъдеще не 
може да се предскаже, затова Бернщайн е 
против представата за конкретен твърдо 
установен идеал за социалистическото обще-
ство. Неизменни са само основните ценности 
на социалдемокрацията, а на всеки етап, във 
всяка епоха конкретните цели, задачи, мето-
ди, които служат на тези ценности са 
различни. Ето защо, социализмът е тенден-
ция, а не твърдо установено състояние на 
обществото. „Движението е всичко, Край-
ната цел - нищо” Под „Крайна цел” се има 
предвид изграждане на безкласово общество, 
без антагонистични противоречия, без екс-
плоатация на човек от човека (т. е. 
социалистическото общество).  

Всъщност, Бернщаин съвсем не отрича 
„Крайната цел”. Неговата идея е, че социа-
лизмът е продължителен процес: изграждане 
на все по-висша форма на обществен строй, 
при който свободата, благоденствието, об-
ществената солидарност се усъвършенстват 
прогресивно. Тъй като в различните епохи се 
променят условията, променят се и пробле-
мите, съответно задачите и целите на 
социалдемокрацията се променят, то и пред-
ставите за  „Крайната цел” се променят. В 
процеса на осъществявания напредък „Край-
ната цел” добива нов смисъл, нови 
характеристики, ето защо е безсмислено да 
се преувеличава нейното значение. Разреша-
ването на настоящите проблеми на народа, 
инициативата, организацията, борбите – 
Движението, това е  важното в напредъка 
към една Цел. Без тях, „Крайната цел” остава 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

65 

 

нещо като постоянна духовна необходимост, 
без реални измерения. 

Бернщайнисткият марксизъм е приложен 
и се е реализирал твърде успешно в 5-те 
Североевропейски страни. Във Финландия и 
Швеция е реализиран през 30-те, 40-те и 50-
те години на 20-и век, а в Норвегия, Дания и 
Исландия – през втората половина на 40-те и 
през 50-те години. 

8.2. Съвременна социалдемокрация 
8.2.1.   Кейнсианството – левоцентристката 

икономическа теория 
Теорията на съвременната социалдемок-

рация в икономическо и социално-
икономическо отношение се базира, до голя-
ма степен, на кейнсианската теория (на 
кейнсианството се базира и социал-
либералната идеология).  

Създателят на кейнсианството – гениал-
ният английски икономист Джон Кейнс е 
наричан „баща на човечността в икономика-
та“. Според  Джон Кейнс търсенето създава 
предлагането, следователно държавата тряб-
ва да управлява търсенето, което означава, че 
е необходима сериозна държавна намеса в 
икономиката; ето защо кейнсианството се 
нарича „икономика на търсенето“. Кейнси-
анството проповядва необходимостта от т. н. 
„смесена икономика“ - икономика, в която 
освен частна и кооперативна собственост 
има и немалък процент държавна собстве-
ност, а също и смесени предприятия (т. н. 
публична собственост) в индустрията. 

Според Джон Кейнс, при икономически 
просперитет държавната регулация трябва да 
бъде: повишаване на данъците; съответно, 
при криза – трябва да се намаляват данъците. 

Според него, при стагнация е необходима 
значителна държавна намеса в икономиката 
– държавни инвестиции в икономиката; само 
държавните разходи могат да възстановят 
жизнеността на стопанството. По-специално, 
правителствата трябва да инвестират в соци-
ални програми и обществено строителство, 
да намаляват данъците и да стимулират тър-
сенето. За да се осигурят средства за 

инвестиране, правителството може да си 
позволи умерено висок бюджетен дефицит, 
но при икономически възход трябва да се 
компенсира чрез бюджетен излишък. Едно 
от най-важните условия за преудоляването 
на икономическа криза, според кейнсианс-
твото, е нарастването на потреблението чрез 
повишаване на социалните разходи – за со-
циални помощи (особено, еднократни 
помощи), за заплати, пенсии и др.; нарастна-
лото потребление води до по-високи доходи 
на собствениците, което осигурява повече 
инвестиции. 

Кейнсианството е прилагано успешно във 
всички западни страни в следвоенните годи-
ни, по-специално през втората половина на 
40-те, 50-те и 60-те години. В САЩ кейнси-
анството е приложено още след 1933 г. чрез 
прочутия план на Франклин Рузвелт „New 
deal”. С методи, базирани на кейнсианството, 
западните страни излязоха от кризата след 
2008 г. Антикризисната методика беше раз-
работена от социалдемократи – британските 
лейбъристи Г. Браун и Дарлинг. Г. Браун 
беше наречен в американската преса „спаси-
телят на западните икономики.“ 
8.2.2.   Цели, приоритети и методи на съв-

ременната социалдемокрация 
Главната цел на социалдемокрацията е 

създаване на общество на равните възмож-
ности, при това, без голямо социално 
неравенство. Необходимо условие за пости-
гането на тази цел е изграждането на 
Социална държава. 

Социалдемократическата политика е на-
сочена към защита на слабите, губещите, 
болните, възрастните за да могат всички те 
да реализират своите качества, своя потенци-
ал; така ще спечелят и те и цялото общество! 
Ето защо, когато в една страна има социална 
държава и е добре за бедните, за социално 
слабите, това е добре за всички! 

Основните социалдемократически прио-
ритети са следните: достъпно (по 
възможност – безплатно) здравеопазване, 
достъпно (по възможност – безплатно) обра-
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зование, минимизиране на безработицата,  
правата и проблемите на жените, екологията, 
правата на младежта и на малцинствата и във 
международната политика – най-вече – ми-
рът. За осъществяването на тези цели и 
приоритети се използват следните методи: 
класово партньорство, преразпреаделение на 
доходите чрез прогресивно данъчно облагане 
и необлагаем минимум, баланс на трите вида 
собственост: частна, държавна и кооператив-
на, създаване на условия за мощно 
кооперативно движение, подкрепа за синди-
калното движение, акцент върху общинското 
самоуправление, социално подпомагане, 
особено, за болните, безработните и пенсио-
нерите, държавно регулиране на 
икономиката,  държавни инвестиции в ико-
номиката. 

Качествена социална държава е изградена 
в цяла Западна Европа и в Канада, а също 
така в Словения, Чехия и Словакия. 

Въпреки тезата на някои десни политици 
и икономисти, че „социалната държава си 
отива“, такива твърдения са крайно преуве-
личени и представляват, меко казано, 
полуистини. Всъщност, налице е само извес-
тно смекчаване на мощната социална 
държава. При това, имено страните с най-
мощна социална държава – североевропейс-
ките – се справиха много добре с последната 
криза. Няма нито една страна в Западна 
Европа, в която социалната държава да е 
премахната. 

9. Зелената идеология 
Зеленото движение възниква през 70-те 

години на 20-и век в Западна Европа и Се-
верна Америка. То поставя силен акцент 
върху екологичните ценности, но същевре-
менно, по този начин, представлява  
разграничаване от комерсиализма, алчността, 
индивидуализма и консумативната култура 
на съвременната западна цивилизация. Пора-
ди това, зеленото движение има ярка 
хуманистична насоченост.   

В първите години това е гражданско 
движение, което не поражда партии; все пак, 
от него скоро започват да възникват партии и 

днес, в повечето западни страни и в много 
други страни съществуват зелени партии. 

Главните приоритети на Зелената идеоло-
гия са следните: екология, пацифизъм 
(антивоенни идеи), антиглобализъм. Антиг-
лобализмът съвсем не означава отричане на 
глобализацията или забавянето и до край-
ност. Неговата основна идея е в това – да се 
насочи глобализацията в такова русло, че да 
не нанася сериозни вреди: да не заличава 
малките култури и да не вреди на потребно-
сите на хората от народа.  

Ако глобализацията е неизбежна, то тя 
трябва да служи не на интересите на корпо-
рациите, а на хуманността, на индивидите и 
народите. 

Зелената идеология е най-близка до ляво-
то крило на социалдемокрацията. От някои 
документи става ясно, че тя има хуманисти-
чен и социалистически характер. Например,  
в програмата на германските Зелени е запи-
сано „ние осъждаме експлоатацията на 
човек от човека...“. В същата програма се 
казва, че са за „екологичен социализъм“. В 
противовес на свръхкомерсиализма на съв-
ременния свят,  Зелената идеология, също 
като социалдемокрацията, (и дори повече от 
нея) се обръща към изконните човешки цен-
ности. В съвременната епоха не е възможно 
да съществува социален хуманизъм и хуман-
на политика без социалдемократическите и 
зелените  ценности. 
 

Използвана литература: 
Бернщайн, Едуард,  Предпоставките на социализма 

и задачите на социалната демокрация, издателска къща 
„Христо Ботев“, София, 1993г. 

Канев, Добрин, Социалдемократически програми, 
издателска къща „Христо Ботев“, София, 1994г. 

Хайлбронер, Робърт,  Търоу, Лестър,  Икономика за 
всички, Интерпринт, 1993г. 

Попов, Димитър, Древна Гърция, издателство 
„ЛИК“, София, 2000г. 

Попов, Димитър, Древен Рим, издателство „ЛИК“, 
София, 2002г. 

Радев, Ради,  Стефанов, Иван,  Личев, Александър,  
Кратък речник на философите, издателство „ЛИК“, 
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ВИЗУАЛНИ  

ИЗКУСТВА  
 

ВОДА, ЛИСТА И ВЯТЪР – 
ЧАЯТ КАТО ПОЕЗИЯ 

 

ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА 
 

ЧАЯТ КАТО ПОЕЗИЯ 
 

Какво е общото между чая, рисунките 
с туш суми-е и хайку, най-кратката пое-
зия в света? 

Чаят, във всичките му варианти, при-
готвяни от сортовете на едно-единствено 
растение Камелиа Синенис, има толкова 
лица, аромати, плътности и нюанси, с 
колкото само виното може да се похвали. 
Подобно на рисунките с туш, в които се 
цени богатството на нюансите, и на хай-
ку поезията, която говори в образи, 
изчистени до голо от излишни украси, 
чаят като духовна и естетическа практи-
ка, наричана ча-но-ю (пътят на чая), 
създава пространство за споделяне, както 
хайку създава пространство, в което да 
станеш съавтор на поета, природата и 
изкуството.    

Между 15 и 17 ноември т. г. , в музея 
„Земята и хората” в София бе предста-
вена изложбата „Вода, листа и вятър – 
чаят като поезия“, на която четирима 
български автори представиха малко 
познатия в България художествен жанр – 
хайга. Родното й място е Япония от 17 
век, а нейните бащи са бащи и на хайку - 
Башьо, Бусон, Исса, Шики. Хайга съчета-
ва рисунка с туш и хайку стих на 
границата между сериозното и фривол-
ното изкуство. В груб превод хайку 

означава игрив стих, хайга - игрива кар-
тина с хайку. На пръв поглед хайга често  
изглежда като забавна рисунка, близка 
до западното разбиране за карикатура. 
Всъщност обаче крие дълбок, дори фи-
лософски смисъл, далеч от просто 
смешното и злободневното. 

Хайку и хайга приканват към възмо-
жно най-близък контакт, бил той под 
формата на съпричастие, изненада, реа-
кция или споделеност... изобщо към 
общуване. 

Една от причините старите японски 
поети да рисуват хайга е, че художестве-
ните средства са били същите като при 
писането – четка, туш, хартия или коп-
рина. Хайга създават поети с голям 
артистичен талант като Бусон, но и та-
кива с по-скромни художествени умения 
като Исса, при това еднакво високо це-
нени.  

Всъщност, твърде много техничност 
може да бъде слабост във хайга, както и 
твърде слабата техника.  Искреността на 
творческото усилие и внушението, което 
творбата носи в себе си, са по-важни от 
високото майсторство. Всяко човешко 
чувство, всеки дребен детайл, всичко в 
природата и в човешкия социум може да 
бъде обект на хайку и хайга – смешното, 
тъжното, природните явления и улица-
та, комарът и океанът. 

Естетиката на хайку и хайга също са 
много близки. Краткост, прямота, естес-
твеност и простота на израза, както и 
умението да оставиш пространство за 
въображението на зрителя/читателя, 
така че той да стане съ-участник, са най-
ценените им качества.    

Източният туш е техника, „обречена“ 
на непредсказуемото. Прилича на жите-
йския опит – контролираш нещата 
според умението, концентрацията и 
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вдъхновението си, но приемаш, че нико-
га не контролираш всичко от край до 
край. Тушът, както правилното запарва-
не на чай, както поетичното 
вдъхновение и Дао-то на всеки един от 
нас, имат свое собствено мнение. Спосо-
бни са да изненадват. 

В Далечния Изток от край време чаят, 
тушът и хайку поезията са форма на 
духовен път. За да усетим духа на чаною 
(пътят на чая), дълбочината на привид-
но едноизмерното хайку, и енергията на 
четката, която тушът отпечатва върху 
хартията, трябва да освободим съзнани-
ето си от излишното и да участваме в 
мълчаливия диалог между души. Всъщ-
ност хайку, поне класическото хайку, е 
много по-тясно свързано с чайната це-
ремония, отколкото е видно на пръв 
поглед. Хайку възниква от ренга – нани-
зани стихове. Поетична игра между 
двама или повече поети, която се е прак-
тикувала по време на чаджи (чайна 
среща). Стиховете от играта често звучат 
самостойно, притежават известна за-
вършеност, но всъщност са отворени 
стихове – значението им се разгръща, 
когато се позовем на предходния или 
следващия стих. Всеки стих е гост на 
предшестващия го и домакин на след-
ващия го. Така всеки участник в 
поетичната игра ренга приема ролята на 
домакин и създава пространство за след-
ващия и едновременно с това приема 
ролята на гост спрямо стиха-
предшественик.  

В ча-но-ю същото отношение между 
домакин и гост изразява мисълта, която 
често закачат в токонома (ниша, специ-
ално отделена за произведения на 
изкуството в чайната церемония - чаба-
на, калиграфия, рисунки): „Един 
неповторим живот, една неповторима 
среща“. 

Всеки следващ стих е нов миг в ман-
далата, която ренга участниците и 
участниците в ча-но-ю създават. 

Изчистваме съзнанието си от ненуж-
ното, а с други думи – оставяме се на 
течението, на вятъра. Има духовен и 
житейски принцип, който на японски 
наричат фурю – от думите „вятър“ и 
„тека“, той предполага, че духът ни 
трябва да тече през живота, така, както 
вятърът в природата.  

Фурю прегръща идеята за несъвър-
шеното и незавършеното – в ча-но-ю 
полуотвореното, недоразцъфналото 
цвете в токонома, в хайку – не самите 
думи, а образа, който конкретните думи 
създават, което Харуо Ширане (профе-
сор по японска литература и култура 
към Колумбийския университет) нарича 
„поетика на лекотата“. Майсторът на 
чая, Сен Сошицу (1923 г.) от школата 
Урасенке, добавя: „Хайку хвърля камък във 
водата с краткостта на 17 они, но вълнич-
ките във водата, които оставя след себе си, 
се разпростират до безкрай в сърцето и ума 
на читателя.“ 

В ча-но-ю, в хайку поезията, в суми-е 
рисунката се цени умението да преда-
деш емоцията чрез елегантно, 
ненатрапчиво внушение, което самият 
образ създава, чрез непринуден, дори 
„безискусен“, естествен и непосредствен 
израз.   

Същността на връзката между чая ка-
то духовна и естетическа практика, 
хайку поезията и суми-е рисунката звучи 
в стиха от майстора на чая Сен Сотан 
(1578 г. – 1658 г.): 
„Запитат ли те за същината на ча-но-ю, 
кажи, че е вятърът, 
прощумял в клоните на бора 
от картината.“ 
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ИЗЛОЖБАТА 
 

А ето и участниците в изложбата с 
някои от представените творби: 

 

Детелина Тихолова  
Учител по изобразително изкуство и 

активен художник.  
Рисува в японските техники суми-е и 

суминагаши, пише хайку и комбинира 
двете изкуства в хайга. 

 

 
 
наслаждавам се 
на есенното слънце 
в чая ми падна листо                                                   
 
Хайга, Детелина Тихолова 
 

Границата между два сезона - горе-
щия и студения. Равновесието между 
крайностите на студения ум и горещите 
страсти. Топлите цветове на есента в 

хладния вятър. Едно спокойно приземя-
ване. Или полет? 

 

 
 

столетник 
диетата му 
чаена 
 
Хайга, Детелина Тихолова 
 

Лекотата на битието, от какво ли за-
виси? Кога натежават годините? 
Кръговете в ствола на дървото стават все 
повече. Вероятно ще надживее всички, 
които му се любуват сега, всички, които 
всеки ден вдишват чаен аромат. Старо-
стта на дървото, старостта на човека – 
сухи клони в короната, дълбоки бръчки 
в кожата. Но колко е красиво… 
 
Николай Пенчев  

 

Български журналист, запленен от 
японската култура и изкуство.  

Пише хайку, рисува суми-е и има 
първи дан по кендо. 
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четка в купичката ми 
на стената 
бамбукова градина 
 
Хайга, Николай Пенчев 
 

Мигът на вътрешен покой и мигът на 
удивление… Изкуството е може би най-
прекият път за връзка между нашата 
човешка природа и природата на неща-
та. Има една дзен мисъл, използвана за 
медитация чрез калиграфия: „Gei Do 
Kore Butsu Do” – „Пътят на изкуството е 
същият като пътя на Буда“. 

 

 
 
вървя по пътя 
няма Учител нито наляво 
нито има Учител надясно  
 
                Хайга, Николай Пенчев 

 

Луната е стар пътеводител - на всеки, 
който търси по непребродени пътища. А 
най-трудният път винаги се оказва пътя 
към теб самия и твоя вътрешен учител. 
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Венелина Петкова  
 

Пише хайку и кратки форми. Член е 
на Българския хайку съюз.  

Изкушена от тънката оризова хартия 
и игривия източен туш, хайга е една от 
любимите й художествени форми. 
(facebook/Veni’s Haiku Diary) 

 

 
 
пълна луна 
разделяме чаената сладка 
по равно 
 

 

Хайга, Венелина Петкова 

В чайната церемония по случай Нова 
година често присъстват сладки „мочи“, 
направени от лепкав ориз, които са кръ-
гли и символизират луната. 

 

 
 
късметче „Любов“ 
ръцете ми сгъват 
хартиено ветрило 
 
Хайга, Венелина Петкова 
 

Имаше доскоро мода, сутрин с кафе-
то, а понякога и с чая, всеки да получава 
„късметче“. Дали случайно или не, ня-
кои хора пазят късметчето си дълго 
време, скрито в портмонето или чантата. 
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Зорница Харизанова  
 

Член и секретар на Български хайку 
съюз, редактор в сп. „Хайку свят”. Инте-
ресите й са насочени в областта на 
далекоизточната философия, изкуство, 
поезия и художествена фотография.  

Пише хайку и сенрю. Експерименти-
ра също в областта на фотохайга. Нейни 
хайги и фотографии са наградени и 
отличени в национални и международ-
ни конкурси. 

 

 
 
уморени листа 
есента изтече  
в падащия дъжд …  
 

Фотохайга, Зорница Харизанова 
 

Когато сърцето ни е изпълнено с тъга, 
усещаме тъгата в природата, печалното 
очарование на падащите есенни листа, 
натежали от дъждовните капки. Момен-
тите на тъга, казват, са вдъхновение за 
творците. Едва ли долавят нашите емо-
ции отбрулените есенни листа, но ние 
можем да усетим тяхната умора… 

 
***    
пролетна гръмотевица 
дъжд от вишнев цвят 
преди истинската буря 
 

 
 
Фотохайга, Зорница Харизанова 
 
В Япония сакурата – далекоизточната 

разновидност на европейската вишна, се 
почита като национално цвете, символ 
на деликатната японска душевност и 
стремежа към съвършенство и красота. 
Единственото й предназначение е да 
провокира възхита, наслада и благогове-
ние пред божествената красота на 
природата.  

Традиционният японски обичай Ха-
нами (съзерцаване на цъфналите 
сакури) през последните няколко годи-
ни се утвърждава като празник и в 
България. Настоящата хайга е вдъхнове-
на от нежната красота на вишневите 
цветчета и осъзнаването на тяхната 
ефимерна красота и преходност. 
 

 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

73 

 

 
 

безлюден подлез 
улично куче търси топлина 
в отминали стъпки 
 

Фотохайга, Зорница Харизанова 
 

Изкривената перспектива отдалечава 
допълнително единствения жив обект в 
композицията – силуетът на куче... То 
души пустотата.  

Изчистените форми навяват студ – 
като отсъствие... Топлината, като символ 
на близостта, е противопоставена на 
невъзможността да бъде намерена в от-
минали стъпки... Но същностен е 
стремежът към нея, търсенето й в недос-
тижимото... * 

  

Васил Харизанов  
 

Преподавател в Национална художе-
ствена академия, катедра „Дизайн на 
порцелан и стъкло”.  

Интересите му са насочени в областта 
на японската естетика в съвременната 
керамика. В свободното си време се за-
нимава с джу джуцу.  

На изложбата е представена послед-
ната му авторска серия от черна чаена 
керамика.  
 

 
 
 

авторска глазура за чаена керамика, 
д-р Васил Харизанов 
 

В подготовката и осъществяването на 
ча-но-ю, съдовете, в които се приготвя 
чаят, имат съществено значение. За да 
бъде постигната философията и естети-
ката на церемонията – хармония, уваже-
ние, чистота и спокойствие, те трябва да 
бъдат едновременно изящни и незабе-
лежими, като същността на изяществото 
е тяхната простота. Черните глазури на 
д-р Васил Харизанов придават именно 
това изящество и простота на чаената 
керамика, като създават усещане за чис-
тота и спокойствие. * 
 

Фотографии: Венелина Петкова,  

куратор на изложбата 

Текст: Венелина Петкова, Габриела Цанева * 
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НА ФОКУС 
 

ПЕТКО ОГОЙСКИ 
 

В Деня на народните будители Петко 
Огойски навършва 90 години!  

Това е поводът ПЕТКО ОГОЙСКИ да 
бъде НА ФОКУС в брой 4/2019 на спи-
сание „Картини с думи и багри”...  

А причините са много, като е трудно 
да се каже коя е най-важната – неговото 
творчество, със своята жанрова всеобхва-
тност, личността му, с многото си 
измерения... или просто човекът, прия-
телят, онзи, от който имаме нужда всеки 
ден и който ни докосва с думите си, из-
речени, написани, звучащи в нас... 
 

БИОГРАФИЯ 
 

 
 
 

Петко Огойски е роден на 1 ноември 
1929 г. в с. Огоя, Софийско. 

Основно образование получава в 
родното си село, а гимназия - в град Со-
фия. Учи в СУ „Климент Охридски” и 
завършва семестриално историко-
философския факултет. 

Внук и правнук на народни побор-
ници, той два пъти е осъждан за своето 
свободомислие и земеделски убеждения, 

наследени от баща му. Преминава през 
ужасите и страданията на 4 затвора и 2 
лагера. заради земеделските му убежде-
ния, потомствено наследени от баща му 
и дядо му. През 1950 г., като войник във 
Видин, е осъден на пет години затвор за 
„вражески стихове и заговорническа 
дейност”. Следват затворите във Видин, 
Лом, Плевен, Шумен и лагерите в Белене 
„Първи обект” и „Втори обект” на ду-
навския остров Персин.  

Тези преживявания и срещите му с 
хората там, стават основа за създаването 
на трилогията „Записки по българските 
страдания", първият том от която излиза 
през 1995 г. и е преиздаден през 2005 г., 
2009 г. и 2019 г. 

Живее, работи и твори в с. Чепинци, 
Софийско. По време на тоталитарната 
власт изкарва прехраната си като селско-
стопански труженик, сондьор, изкопчия, 
бояджия и успява да напише и издаде 
книгите:  

„Българска кръв” - стихове, 1972 г., 
„Шарени истории” - разкази и миниа-
тюри, 1975 г., „Книга за село Огоя” - 
селищна монография, 1977 г.; 

„Трицветие. Трохи от хляб” - стихове 
и афоризми, 1981 г., „Голема планина” - 
историко-туристически очерк, 1982 г., 
„Буна за българско” - исторически раз-
кази и легенди, 1982 г., „Софийска 
планина” - историко-туристически 
очерк, 1983 г., „Чепинци в миналото и 
днес” - селищна монография, 1986 г., в 
съавторство с Николай Ликовски, „Хора 
и багри” - историко-публицистична, 
1989 г., „Прости изповеди” - стихове, 
разкази и други, 1989 г. 

Член е на Съюза на българските пи-
сатели, на Българското историческо 
дружество и Дружеството на краеведите 
в България. Построява в дома си кула, по 
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подобие на средновековните кули в Чер-
вен и Търново и създава и поддържа 
етнографски музей. Активно участва във 
възстановяването на БЗНС-Никола Пет-
ков, а през 1990 г. е избран за народен 
представител в Седмото Велико народно 
събрание от квотата на СДС. 

След 1989 г. продължава да твори и 
издава: 

 „Сто шила в торба” – хумористичен 
сборник, 1991 г., „Записки по български-
те страдания” - историческата трилогия 
- том 1 (1995 г.) и том 2 (1995 г.), „Трохи от 
хляб” - афоризми, сентенции и конста-
тации, 1996 г. (ІІ издание), „Езда на 
таралежи” - хумор в стихове, 1999 г.,  

„Повод за живот” - родово-житейски 
очерк, 2000 г. (І и ІІ издание), „Записки 
по българските страдания” - 3 том, 2000 
г., „Животът не е сън” - обзор на поли-
тическите репресии в България от 1940 
до 1989 г., издание на АСЕТ, под егидата 
на Европейската общност на български 
и английски език, 2001 г., „Манастирът 
"Св. три светители" край Чепинци” - 
2002 г., „Капки от кръвта ми” - стихос-
бирка, 2002 г., „Един живот за всичко и за 
всички” - биографична повест, 2005 г. и 
„Моят дом - крепост българска” - семеен 
енциклопедичен справочник, 2007 г. 

Член е на БЗНС. От 1992-1993 г. е гла-
вен редактор на в-к „Земеделско знаме”, 
на който активно сътрудничи и до днес, 
като публикува материали по актуални 
политически въпроси, художествена 
проза и поезия. Негови стихове и статии 
редовно са публикувани и във в-к „Ли-
тературно земеделско знаме” от 
създаването му през 2012 г.  до днес. Пет-
ко Огойски се съгласява да стане автор 
на списание „Картини с думи и багри” в 
експерименталния му брой 0/2018 и 
сътрудничи на изданието до днес. 

ТВОРЧЕСТВО 

 

ПОЕЗИЯ 
 

ЗАВЕТНО 
 

От дете си нося – в съне и попътно, 
изначално моя – и моя досмъртно, 
една тръпна жажда, тайна, съкровена – 
на Балкана роден в пазвата зелена 
сред сестри и братя, усмирен да легна 
на духа ми скръбен в люлката последна!.. 
 

Спящата ми майка в сън да ме оплаче, 
смъртом като срещне своето сираче, 
слънцето планинско, над Алмаш изгряло, 
сутрин да пробужда сърцето заспало, 
привет да ми праща Войкина могила 
от мен да изтръгне непонятна сила: 
 

С вятър вест да вестне вихром из лъките, 
думи да разстенат околвръст в горите, 
на словото мое най-свидните звуци, 
да обдарят моите внуци и правнуци, 
от дете невръстно – до старец столетен, 
духом да доземат моя стих заветен, 
мене да приспомнят със синовна мисъл: 
за какво живял съм, и думал, и писал!.. 
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БЪЛГАРСКА КРЪВ 
 
Там – в гърдите древни на Балкана, 
на Мургаш под каменния лоб, 
като жива и кървяща рана 
имам майчин, имам бащин гроб... 
 

Там – с дедите тлеещи в земята, 
моят корен български е впит, 
и с въздишки тайнствени гората 
за мен плаче с припев жалови 
 

Там – в долини, в урви каменисти 
вкоренена – пъпната ми връв, 
пие буйна, искрометно чиста 
и ревнива прабългарска кръв. 
 
Затова – сподирян като странник 
с воя стоезичен на града, 
нося горд – с душата на избраник 
тежък шлем и утринна звезда!.. 
 

НОЩ 
 

на жена ми 
 

Звездолунна, нощ бездънна, 
пазви призрачни разкри 
и божествен, мир тържествен, 
ден размирен покори... 
 

Сякаш в бездна, многозвездна, 
сгълнат – няма го света,  
тихнат зали, иззаспали 
във двореца на нощта... 
 

В нощ такава, прилетяваш 
пак над мене, ангел мой, 
мир въздаваш, утешаваш 
и мен в сладък упокой... 
 

Златоляните камбани 
от призвездния покров 
леко трепват и нашепват 
слово тайнствено – Любов 
 

18 юли 1963 г. 118 килия 
 

ЗАПИСКИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ 
СТРАДАНИЯ 

 
Без съмнение, трилогията „Записки за 

българските страдания 1944 – 1989 г.) е не 
само най-обемното, но и най-значимото 
произведение на Петко Огойски, защото 
неговите достойнства не се изразяват само 
с характеристиките на литературната 
творба, не само с летописната му стой-
ност, но и с отражението върху развитието 
на крехкото демократично общество у нас, 
люшкано през последните 30 години, като 
клепало на камбана, и блъскано отново в 
стени, често твърде високи, за да бъдат 
прескочени. С тази книга Петко Огойски 
дава някаква твърда основа, върху която да се 
стъпи, за да се продължи напред, дава пътека, 
която, ако избродим, може би ще намерим 
истините за миналото, може би ще превър-
нем в път, по който да стигнем до бъдещето 
– онова, мечтаното, желаното, непостиг-
натото...  

Тук предлагаме на читателите упътва-
нето на автора към трилогията и два 
откъса от нея: 

 

ИЗ „ЗАПИСКИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ 

СТРАДАНИЯ 1944 – 1989 г.” 
 

УПЪТВАНЕ ОТ АВТОРА ЗА ЧИТАТЕЛЯ 
 

КНИГА ПЪРВА 
Съдържа изходни (биографични) 

данни за автора и лично преживяни и 
съпреживяни страдания, със стотици 
арестанти, затворници и лагеристи от 
Видинския и Ломския арест от Държав-
на сигурност, Ломския (1950 - 1951 г.), 
Плевенския (1951 г.) Шуменския (1951 - 
1952 г.) затвор и лагерите на остров Пер-
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син в Белене (Първи и Втори обект – 1952 
- 1953 г.) при първото му осъждане. 

Повествованието се води от първо 
лице. 

 

КНИГА ВТОРА 
Щрихира краткия период от „сво-

бодния живот” на автора (1954 – 1962 г.) 
до последвалото второ осъждане (1962 - 
1963 г.), с преживяното в Централното 
следствено управление на ДС в София, в 
Софийския и Старозагорския затвор, 
съпреживяно с десетки съзатворници, 
разказано също от първо лице.  

 

КНИГА ТРЕТА 
Съдържа всичко от общобългарските 

страдания, до което се е добрал авторът 
през десетилетията проучвания из цяла-
та страна. 

От историческите и политико-
икономическите предпоставки, за пада-
нето на България под сталинисткия 
режим (предговор – „Откъде и как дойде 
бедата?”) безследно изчезналите, изби-
тите без съд и присъда, Народния съд, до 
стотиците хиляди страдалци, осъдени на 
затвор или смърт, вкарвани в лагери, 
прогонени в тежко изгнание, уволнява-
ни, изключвани или изселвани заради 
своето отрицание на болшевишкия ре-
жим. 

В тази Трета част са и данните за реп-
ресиите над българи и от други страни, 
станали достояние на автора... 

 

***   
Като вземеш на селянина нивата и 

стадото, той пак ще работи на нея и ще 
те храни, за да храни отчасти и себе си. 
Но как ще вземеш учеността на учения, 
таланта на писателя, артиста, музиканта, 
журналиста? Деветосептемврийският 
стрес се оказа достатъчен, за да го при-
нуди да възславя и доказва безсмъртието 
на властта и няма нужда да чупиш сгъ-
ващото се... 

Това положение ме накара да усетя, 
че бедстващият народ, в лицето на тези 
селяни и селски момчета, студенти, ра-
ботници и занаятчии, е изоставен от своя 
обществен елит. Че неговите мъки и 
въжделения, неговите свидни жертви, 
ще останат незнайни, нечути и неописа-
ни, ако не роди свои собствени лето-
писци. Така, както петвечното робство 
роди Отец Паисий и Софроний, както 
хъшовските комитети в Галац и Гюргево 
родиха Ботев и Вазов, както въстанията 
родиха Захарий Стоянов. Изгарян от 
тези си мисли, и аз още на втората годи-
на от затворничеството си, започнах 
своите „Записки”, макар до кръв да се 
изчервявах в себе си, че се самоназнача-
вам за такава една „историческа” мисия. 
Но жестоко щедра бе към съдбата да ме 
прекара през ужасите на шест затвора и 
два лагера, сякаш ме подкрепя и „ко-
мандирова” за тази моя тайна цел. 
Защото не личните ми мъка са основни-
ят мотив на тези „Записки”, въпреки че 
(по сюжетно-фабулни правила) много от 
тях са от първо лице. Хиляди други пре-
живяха много повече, хиляди загинаха 
или умряха в ноктите на тиранията. 
Затова не с правото на очевидец, а със 
задължението на оцелял, сега сядам да 
систематизирам в книга тези записвани, 
запаметявани, укривани, допълвани и 
уточнявани мои „Записки”. 
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***   
... По разни пресмятания на остров-

ния архипелаг Белене през 1952 г. се 
намираха около 7-8 хиляди политически 
затворници и лагеристи. Изглежда и 
географията е искала да „услужи” на 
болшевишките ни управници, за да има 
къде по-незабелязано да изолират и 
унищожават своите противници.  

Когато бяхме на острова, не беше се 
появил Александър Солженицин с него-
вия „Архипелаг Гулаг” (Государственное 
управление лагерям ), за да знаем, че и 
там, досущ като тук, островите по Се-
верно море са главните места за мъчение 
и унищожение на мислещите не по тер-
типа на тираните. 

… Затова в нашия речник тогава Пер-
син беше българският Сибир. Най – 
обобщеното название на тази островна 
система от душегубки обаче е Белене. 
“Откарали го в Белене” като се кажеше 
за някого,  все едно, че е отчислен от 
живота. Трябва да се съжалява, че добро-
то и в целостта си невинно население на 
селото, сега град Белене, незаслужено 
носи името на този кошмарен факт от 
нашата най – нова история – островните 
мъчилища. 

Стоим и гледаме надписа на сводес-
тата извивка на портала на лагера. 
„Когато врагът не се предава, го унищо-
жават”. Каква разлика с този надпис, 
дето е отпред: „Затворът не унищожава, 
а възпитава”. 

Големият остров, на който бяхме, е 
около 45 хиляди декара площ, с вековни 
върби и тополи и е средище на цял ар-
хипелаг от други острови. Името му е 
Персин. Бараките бяха просто като овчи 
кошари, стените – плетени от пръчки и 
измазани с кал, покривът – също от пле-
тени леси и покрит със слама, 

двуетажните нарове – също от леси и 
нещо като сламеници върху тях. 

На изкопно-насипните работи на ди-
гата беше същински ужас. Освен самото 
ни докарване и откарване от обекта, 
придружено от бой, викове „по-бърже” 
и стрелба по всеки отклонил се и две 
крачки встрани, но и ужасната норма от 
4,80 куб. метра пръст на човек и откар-
ването и на 300 метра по дигата, която от 
ден на ден се вдигаше все по-високо. От 
повдигане дръжките и тласкане на ко-
личките, ръцете така ни боляха и 
трепереха, че изобретихме така нарече-
ните хамути – ленти от плат или кожа, 
които премяташ зад врата си. Двата им 
края се спускат край ръцете, накрая за-
вършват с клуп, в който се навират 
дръжките. Така част от тежестта на ръце-
те се поема от раменете. Някои успели да 
пишат на домашните си и започнаха да 
получават хамути като за коне – хубави, 
кожени, изработени от занаятчии сарачи 
по конски муниции. Тези египетски роб-
ски атрибути станаха известни на 
населението, та ги забраниха, но ние ги 
слагахме под ризите и краищата се спус-
каха из ръкавите, само и само да 
облекчим някак си непосилния труд. 

В четирите затвора, в които бях, пре-
ди да ме откарат на беленския остров 
Персин, бях се запознал с не повече от 
100-200 души затворници из разните 
килии и отделения. Бях разбрал от всич-
ки тях за капацитета побрани 
затворници в няколко затвора – Плевен, 
Шумен, Варна, Бургас, Стара Загора, 
София, Пловдив и др. Защото яките 
решетки, дебелите стени и железните 
врати, изолацията ни на малки групи в 
килиите правеше обзора на съпротивата 
срещу режима доста ограничен. Там и 
управниците се усещаха по – сигурни 
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във владеенето на положението. И кол-
кото и тежък да беше вътрешният 
режим, той е все пак нещо познато, кон-
венционално. Затвори има във всяка 
страна, колкото и демократична да е тя, 
макар и само за криминални престъп-
ници. 

Лагерите, ТВО – трудово възпитател-
ните общежития, са нещо съвем 
различно. До лагери прибягват почти 
само тираничните режими и то е знак, че 
народната съпротива срещу властта е 
такава, че не се побира в затворите, из-
ползвани от предишната.  

Лагерите са показател за масовизация 
на противниците и допринасят за тяхна-
та консолидация.  

Особено тук, на островите срещу град 
Белене. Защото въпреки бодливата тел, 
водните ровове, стражевите кули, грани-
чарските кучета и всичко това опасано 
от широките дълбоки дунавски води, 
всеки ден за работа по хилядите декари 
на острова плисваше пороят от хиляди 
гладни и измъчени хора… 

… Отделиха ни още на портала, отве-
доха ни настрана и под охраната на цяло 
отделение милиционери ни съблякоха 
до пояс, завързаха ни ръцете отзад и ни 
заявиха: “Засега, половин час на комари-
те!” А комарите бяха една съпътстваща 
цялото лято напаст. Докъдето поглед-
неш, особено привечер, небето над тебе 
вместо от въздух, гъмжи от облаци кома-
ри. Още след пет минути телата ни се 
покриха от смучещи кръвта ни комари. 
Махаш с глава, виеш тяло, очите ти ще 
изскочат от орбитите си, а облакът около 
тебе така се сгъстява, че не виждаш вече 
нищо и си готов с вързани макар ръце да 
полетиш срещу автоматите на охрана-
та… 

ЕДИН ЖИВОТ ЗА ВСИЧКО И 
ЗА ВСИЧКИ 

 

Тази книга на Петко Огойски ще предиз-
вика интереса на читателите на списание 
„Картини с думи и багри” с това, че описва 
живота на един художник, Костадин Събев, 
който стана известен като „художникът 
на горяните”. След дълга подготовка, през 
2005 г. той представи изложба с портрети 
на повече от 100 горяни, нарисувани по 
снимки, които сам издирва. Премиерата се 
състоя в столичния клуб „Синият лъв”, а 
художникът и картините обиколиха цялата 
страна. За първи път лицата на горяните 
стигнаха до широката общественост. 

Предлагаме кратък откъс от книгата: 
„...През около два часа работа – десетина 

минути почивка. Всички се струпвахме на 
групи да пушим и говорим, а Коста изваж-
даше из торбата си някаква картонена кора, 
бял лист и молив и започваше да рисува. 

–  Абе, Коста, ти ще ръждясаш така! – ка-
зах му веднъж и погледнах рисунката. Там 
беше щрихиран образът на надзирателя, 
надвесил се над едвам загатнати сгърбени 
човешки телеса. 

–  Раздвижи се малко, на ти от фаса та за-
пуши, разговори се по това онова – 
подхвърлих приятелски. 

–  Ами, аз не пуша, пък и какво да при-
казвам? Както ти казах и онзи ден – нали за 
няколко приятелски събирания и такива 
разговори ме осъдиха на 10 години затвор. 

Вечерта след работа, Коста дойде при 
мен, като носеше някакъв къс от вестник, 
навит на тръбичка.. 

- Виж сега с какъв опасен американски 
агент говориш. Това е парче от вестник „Се-
птември” – окръжният вестник на Стара 
Загора. Изпратиха ми го от къщи в колет, уж 
завито нещо с него. Аз американец само на 
кино съм виждал, но според Държавна си-
гурност аз и приятелите ми сме американски 
агенти, поради което сме искали да „подро-
ним и съборим народната власт...” 
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ЗА ЛИЧНОСТТА 

И ТВОРЧЕСТВОТО 
 

МИГЪТ,  
В КОЙТО ПОРАСНАХ 
 

ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 
 
Сега, когато трябва да опиша онази 

първа среща с Петко Огойски, съжаля-
вам за детската си памет, с която можех 
да обръщам страниците на прочетена 
книга, за да ги прочета отново... с която 
можех да извикам отминал миг, за да го 
преживея отново... Онази памет, която 
ме караше да мисля, че времето няма 
посока, или има много посоки... 

Сега мога само да събирам трохите по 
пътеката към спомена – онези мигове, 
които плуват в потока на времето, неза-
личими. 

 
***  
... Беше вечер, достатъчно късна, за да 

изглежда прозорецът срещу мен като 
черен правоъгълник, водещ към нищото. 

Четях за изпит и това правеше светът 
край мен много далечен, а стаята ми – 
остров в бездиханния космос. Бях сама, 
само с телефона и кучето. Свито на топ-
ка, то дремеше под прозореца – като 
захвърлен шал от черна коприна... 

Телефонът простена – дълго звъня, 
преди да протегна ръка към него. Мра-
зех звука му – викът на света... 

-Да – казвам, сърдито и рязко. 
-Габриела Цанева... – увисва другият 

глас... 
Повтарям отчетливо и неприветно 

„да”. 

-Авторката на „Миналото в мен” ли? 
– гласът е мил и дрезгав, напук на моя, 
яден и ясен... 

-Да... – този път замълчавам, вече не 
защото не искам да досегна света, а за-
щото... просто угасвам, изтощена от 
досега... 

-Обажда се Петко Огойски... 
Името тегне в тишината на стаята. 

Миг-вечност, който ще помня... Вече бях 
свикнала, знаех, че името ми ще остане 
завинаги залепнало за заглавието на 
книгата... Щастлива ли бях? Не знаех. Не 
знам и сега... Книгите имат своя съдба и 
авторите им я следват. 

Не знам колко дълго мълчах.  
Стресна ме кучето, което близна ръ-

ката ми – онази, която не държеше 
слушалката. Беше в краката ми и ме гле-
даше с големи, умни очи, които всичко 
разбират... 

-Да, авторката на „Миналото в мен”... 
-Е, най-напред да те поздравя за тази 

книга... – говори гласът в слушалката, 
онзи, същият глас, който преди две-три 
години слушах от слушалките на тран-
зистора, когато говореше от трибуната 
на Народното събрание...  

Оня глас, който будеше... Един от 
онези, които караха нощите да бъдат по-
светли, да бъдат по-топли, докато бдяхме 
по площадите; гласове, които още пазя 
някъде, запечатани на лента, за да не се 
забравят... 

-...Е, и второ... И аз пиша книга, исто-
рия, но не само на горяните, а на всички, 
от всички краища на България, които са 
минали през горнилото на комунизма... 
Записки за българските страдания... Мо-
га ли да цитирам откъси от твоята 
книга? 
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***  
Е, това е. Нататък не помня. Мигът е 

изтлял. Съгласих се, разбира се. И не 
защото е чест да те цитират, и не защото 
ме попитаха; просто - към онази, тъй 
дълго мълчана истина, трябва да има 
много пътеки. 

Днес разказвам тази случка по много 
причини... Да, така се запознах с Петко 
Огойски. Никога няма да забравя, че той, 
големият автор, голямата личност, попи-
та една студентка дали може да я 
цитира... Да, това беше началото на едно 
дълго и топло творческо и човешко при-
ятелство. Но това, което искам да кажа с 
тази история е, че авторското право 
трябва да се цени и уважава. Както мно-
го други ценности, които забравяме, или 
считаме отживели, авторското право все 
повече се неглижира и причина за това е 
не „пиратството” в интернет, не профа-
низацията на обществото, а фактът, че 
авторът позволи да бъде отнето достойн-
ството му.  

Тази случка ме научи да уважавам ав-
тора в себе си така, както го уважавам в 
другите. 

И да воювам за правото на Автора да 
бъде автор... 

ГОСТУВА НИ 
 

ТВОРЧЕСКИ 

АВТОПОРТРЕТИ 
 

ОГЪНЯТ  
НА ЧИТАЛИЩНАТА ИДЕЯ 

 

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА 
 

Белочерковското  читалище  не е про-
сто едно от хилядите, то е Първото 
селско читалище в България.   

Историята ни препраща към години-
те преди Освобождението, в далечния 
зимен ден на 21 декември 1869 година, 
когато върху страниците на читалищна-
та Кондика Бачо Киро написва:  

„Ний всички селяни от с. Горни Тур-
чета с братско съгласие и от любов към 
учението отворихме си читалище, на 
което първата цел е да събуди що-годе 
учение между младите наши селяни, 
които са имали злочестината да останат 
неучени и втората цел - да разпръсква 
що-годе учението и по околните наши 
братя българи, дето са в селата.”  

Относно възникването на Белочер-
ковското читалище сериозни проуч-
вания преди през 2017 г. направи г-н 
Николай Теодосиев – редактор и издател 
на списание „Бяла черква“, автор на 
няколко ценни книги с исторически 
изследвания, сред които „Родословие на 
Бяла черква 1720-1920 г.“ и внушителни-
ят по съдържание сборник „Бяла 
черква“.  
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Той доказва, че реалната дейност на 
читалището в Бяла черква започва много 
по-рано, още през 1866 г.  

Създадено с името „Селска любов”, 
преименувано по-късно в читалище 
„Селски труд” и „Труд”, днес то носи 
името на своя създател  и годината на 
създаването си - НЧ „Бачо Киро - 1869”.  

Възрожденският дух подбужда учре-
дителите към вдъхновена просветна 
дейност, която скоро превръща читали-
щето в оживено културно средище. 
Поставя се началото на Първата селска 
читалищна библиотека, създадена със 
спомоществователството на родолюбиви 
българи. 

През 1870 г. Бачо Киро организира 
към читалището  театрална трупа, която 
изнася представления в Михалци, Му-
сина и други селища в района. 
Бачокировата театрална трупа се смята 
за първият пътуващ селски театър в Бъл-
гария, а сестра му - Анка - за първата 
актриса. 

Читалище „Селска любов” става и 
първият издател на произведенията на 
Бачо Киро. В читалищната кондика 
са вписани имената на спомоществова-
телите.  

Дълъг е списъкът на дарителите, чии-
то имена и пожълтели снимка и до днес 
се пазят в архивите. 

Учредителите на читалището стават 
и основатели на тайния революционен 
комитет, а читалището е неговото отк-
рито лице. 101 белочерковци - 
читалищни членове и привърженици- 
поемат пътя към Балкана, последвали 
своя учител в оная паметна вечер на 28 
април 1876. 75 от тях оставят костите си в 
Дряновския манастир, а Бачо Киро е 
обесен в Търново. 

След Освобождението читалище 
„Труд” възобновява дейността си и про-
дължава просветната традиция. Събират 
се разпилените книги, купуват се нови, 
продължава театралната дейност под 
ръководството на свещ. Франгов - пър-
вият читалищен председател след 
Освобождението. 

Редица видни личности са израсли 
под покрива на Белочерковското чита-
лище. От създаването си до днес в 
читалището ни са работили много само-
дейни състави. 

През 1923 г. към читалището се орга-
низира хоров състав под диригентството 
на Николай Коликовски. Този хор раз-
вива най-богата дейност и достига 
забележителни успехи през периода 1951 
- 1955 г. под диригентството на Върбан 
Рангелов - музикант с висока култура, 
добър организаторски талант, обичан и 
уважаван от белочерковци до днес. 

Мъжкият хор за възрожденски песни, 
ръководен от д-р Леваков, също оставя 
дълбоки следи в културния живот на 
града ни. Състав с богат репертоар, спе-
циална четническа униформа и 
многобройни участия в различни чест-
вания и юбилейни годишнини. 

По-късно към читалището е органи-
зиран и дамски хор, ръководен от 
дългогодишната учителка по музика 
Тодорка Ахтарова, който за кратка време 
постига големи успехи.  

Впоследствие той прераства в смесен 
хор, който се ръководи от Борис Цачев, 
работил едновременно и като препода-
вател в детската музикална школа. Към 
читалището ни са работили през годи-
ните и група за стари градски песни, и 
танцов състав, и тамбурашки оркестър. 

Читалището в Бяла черква преживя 
вече 150 години. Десетилетие след десе-
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тилетие, то просвещава и възпитава мла-
ди и стари във вековните традиции на 
българското. 

 

 
 
Днес се опитваме да съчетаваме тра-

диции и новаторство и се стремим да 
намерим своето място в новото време, 
изпълнило живота ни с компютри и 
високи технологии и да отговорим на 
неговите изисквания. И днес читалище-
то поддържа богата библиотека с над 
28000 тома фонд и четири броя компю-
търни конфигурации. От 2007 година 
библиотеката разполага с библиотечен 
софтуер E-lib–електронен каталог. Чита-
лището  урежда изложби, организира  
празници и поддържа традициите.   

С уреждането на етнографската му-
зейна експозиция в старата читалищна 
сграда осъществихме една отдавнашна 
мечта – да съберем материалното и ду-
ховно богатство на нашия град през 
годините. 

Тази година Етнографската експози-
ция стана на 15 години. 

 

 
  
Идеята за нея се зароди през 2003 г. и 

я осъществихме, като разработихме  и 
спечелихме проект по програма „Живо 
наследство“ на Фондация „Работилница 
за граждански инициативи“ – София.  

Интересът към нея нараства и тя е 
желан обект за посещение наред с чети-
рите музейни експозиции на 
Исторически музей – Бяла черква. 

Днес към читалището работят някол-
ко състава: Детска вокална група за 
автентичен фолклор „От извора” и жен-
ска вокална група с ръководител г-жа 
Живка Денчева; самодеен театър с ръко-
водител г-н Данчо Колев  и школа по 
спортни танци с ръководител г-н Свет-
лозар Найденов. 

Настоящият 150-годишен юбилей но-
си завета на поколения читалищни 
дейци, записали имената си в читалищ-
ната летопис. Нека са честити и благати 
всички, които носят в душите си огъня 
на читалищната идея! 

 
Анастасия Георгиева, директор на Истори-

чески музей – Бяла черква и председател на 

НЧ „Бачо Киро – 1869”, гр. Бяла черква, 

обл. Велико Търново 
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120 ГОДИНИ НЧ „ИСКРА – 
1898” – ГРАД БОРОВО 

 

АТАНАСКА ИВАНОВА 
 
През 1898 година будните жители на 

Борово, обл.Русе са основали свое чита-
лище и вече 120 години историята на 
Борово е тясно преплетена с историята и 
дейността на НЧ „Искра 1898”. През 
същата година за учител бил назначен 
Димитър Косев от с. Горна Манастирица 
(сега Борово). По сведения на население-
то, с назначаването на учителя се създава 
и първото читалищно настоятелство, 
като за първи председател се посочва 
Димитър Косев. През годините усилията 
на читалищните ръководства са били 
насочени към създаване на материални 
условия за провеждане на културно-
просветна дейност,эразвиване и популя-
ризиране на любителското творчество, 
набавяне на нови книги. За своята наро-
дополезна и активна дейност, читалище 
„Искра” е наградено  в чест на 75-
годишнината си с орден „Кирил и Ме-
тодий” 1-ва степен. 

Днешната сграда на читалището е 
построена през 1969 г. със средства от 
самооблагането и разполага с оборудван 
театрален салон, а библиотеката и до 
днес е образец за богат книжовен фонд.    

Един от дългогодишните секретар-
библиотекари  е Георги Иванов Енчев-
Попов, който отдава над 35 години от 
своя живот на читалищното дело. От 
1972 г. като библиотекар е назначена 
Светла Петрова Цвяткова, като по-късно 
е избрана за секретар и повече от 40 го-
дини  работи за просперитета на 
културния институт. От 2007 година за 
секретар на читалището е избрана Ата-

наска Петкова Иванова, завършила  ви-
сшето си образование във СВУБИТ гр. 
София, работи в читалището като биб-
лиотекар от 1982 година.  

През 2012 година за председател на 
читалището е избрана Мариана Минева, 
родена през 1968 година, с висше педаго-
гическо образование. Млад човек, който  
не жали  сили за развитието на читали-
щното дело и любителското творчество в 
града ни. 

  Основната  дейност на читалището е 
библиотечната. Библиотечният фонд е 
28879  тома – художествена, научно-
популярна, справочна и детска литера-
тура. Фондът на библиотеката на 
читалище „Искра – 1898” е със свободен 
достъп. Библиотеката е уютна, има въз-
можност за свободно движение, 
създавайки комфорт на читателите по 
време на престоя им. Благодарение на 
Министерство на културата и организи-
раните от него сесии, редовно  постъпват 
нови книги, справочници, енциклопе-
дии, речници и научна  литература. По 
програма „Българските библиотеки – 
съвременни центрове за четене и ин-
формираност”, през 2018 г. 
библиотеката е придобила 255 нови кни-
ги. Чрез дарителски акции ежегодно 
постъпват множество нови заглавия. 

Съвместната работа между екипите 
на  НЧ „Искра 1898”, ОбУ „Св. Кл. Ох-
ридски”, ЦОП – гр. Борово и ДГ 
„Славейче” цели разпространение на 
библиотечно-библиографски знания и 
информационни дейности сред подрас-
тващите.  

Представят се различни прожекции и 
на мултимедия. В библиотеката се про-
веждат литературни часове, в които 
учениците се запознават с произведени-
ята на български и чужди автори. 
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За любителите на поезията се органи-

зират музикално-поетични вечери и 
срещи с писатели. Често на тези събития  
поети и читатели правят дарение на 
библиотеката. Една от последните въл-
нуващи срещи бе с писателите Димитър 
Христов и Анна Багряна. Димитър Хри-
стов е син на известният писател Христо 
Черняев, чиито корени са от Борово. 

 

 
 
Особена роля в дейността на чита-

лищната библиотека има и литературен 
клуб „Пламък”. Издадени са три стихос-
бирки носещи името „Борови иглици”. 
Те са сборници с поезията на местни 
автори. Последната книга бе представе-
на пред боровската аудитория  в 
навечерието на един от най-светлите 
празници – Коледа.  

 

 
    
Участници сме  в проекта „Глоб@лни 

библиотеки”, чрез който предоставяме 
на своите читатели достъп до Интернет. 
Това дава  неограничени възможности за 
получаване на информация и контакти 
с други виртуални библиотеки. 

  През 2014 година  се закупи библио-
течна програма „Електронен Каталог”, 
чрез която по електронен път  се обрабо-
тват  новозакупени книги  и се  улеснява 
работата на библиотекаря. Това позво-
лява развитието на библиотеката ни в  
една нова насока, по която вървят всич-
ки по-големи библиотеки в България. 

  През лятото се проведе „Лятна ака-
демия – Млад приятел на книгата”, 
създадена към читалищната библиотека. 
Нейната цел е да повиши мотивацията 
за четене на децата и да подобри подго-
товката им по изучаваните предмети. 
Това е и добър начин участниците  да 
прекарат част от лятната ваканция в 
смислени и забавни преживявания, да 
създадат нови контакти и  развият клю-
чови умения. 
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Художествено–творческата дейност 

на читалището е разнообразна и широ-
кообхватна. Системно се организират и 
провеждат празници и чествания на 
национални дати, събития, концерти и 
срещи с творци на изкуството.  

Излагат се множество експозиции на 
картини, изложби на гоблени, ръкоде-
лие, кулинария и цветарство. 

Съмишленици в идеите и проектите 
са голяма част от боровчани, както и 
читалищата от oбщината. Благодарение 
на самодейците и техния ентусиазъм, в 
малкото ни градче кипи творческа и 
зареждаща атмосфера. Към читалището 
са разкрити и активно действат следните 
художествени състави: ТК „Боровски 
ритми”, ЖПГ „Боровчанки”, ДТС „Иск-
рица”, Група за автентичен фолклор 
„Горазд”, Група за художествено слово, 
Клуб „Приятели на поезията „Пламък””, 
Клуб „Сръчни ръце”, Клуб „Хоби”. 

 

 
 
С тези колективи се организират и 

провеждат традиционните български 
празници и обичаи, пресъздаващи бита 
и традициите. Участието на колективите 
във фестивали на местно, национално и 
международно ниво, винаги завършва с 
награди, плакети, купи и медали. 

През 2008 г. читалището, с подкрепа-
та на община Борово, стартира една 
инициатива, продиктувана от културно-
историческото и фолклорно богатство 
на района – Фолклорен фестивал „От 
Дунав до Балкана“.  

Събитието, чиято цел е издирване, 
запазване и популяризиране на фолкло-
ра ни, постепенно се превърна в едно от 
най-значимите събития в културния 
календар на читалището,  община Боро-
во, на област Русе и на цяла Северна 
България. Фолклорният фестивал „От 
Дунав до Балкана“ се провежда  всяка 
година по случай Деня на общината – 5 
септември и Деня на Съединението – 6 
септември, вече 12 години. Над 2000 уча-
стници щурмуват боровската сцена три 
дни от 13 области на България – Варна, 
Бургас, Добрич, Силистра, Русе, Шумен, 
Разград, Търговище, В.Търново, Габрово, 
Хасково, Плевен, Враца. Фестивалът има 
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конкурсен  характер.  Присъждат се наг-
ради в различни категории, като за всяка 
от тях се връчват грамоти и медали – 
златен, сребърен и бронзов. Всички ор-
ганизации, читалища и пенсионерски 
клубове, участващи в повече от три кате-
гории се състезават за Специалните 
награди и Купата на кмета /1, 2, 3 мяс-
то/ подплатени с парична премия. 

 

 
            
С  голямо вълнение, гордост и удов-

летворение самодейците и жителите на 
град  Борово приветстваха  рекoнструи-
раната читалищна сграда. Реновирането 
на  сградата се извърши с Постановление 
на МС № 315/19.12.2018г.и отпуснати 
допълнителни средства към бюджета на 
Община Борово по проект „Основен 
ремонт но покривна конструкция над 
сцена на зрителна зала към НЧ „ Искра 
1898”, обновяване на залата и адаптира-
не на санитарен възел за хора с 
увреждания”.  

 

 
 
И  „След  50 години – Ново начало” е 

факт. Построената през 1969 година 
сграда със средства от самооблагането 
вече е една от най-модерните в нашата 
община.   

 

 
 

***  
На 6 септември 2019 г. за втори път в 

град Борово се възроди пазарната атмо-
сфера от преди 100 години. 

Организатори на събитието бяха НЧ 
„Искра 1898”, със съдействието на Об-
щина Борово.  

Участниците във възстановката наб-
рояваха повече от 200 деца и възрастни, 
облечени в народна носия и облекло, 
подходящо за онова време. Бяха изваде-
ни и подредени предмети и тъкани, 
както и автентични костюми и носии от 



Списание „Картини с думи и багри” брой 4/2019 

 

88 

 

раклите на баби и пра-баби. Гостите и 
жителите на Борово станаха свидетели 
на пресъздаването на повече от 40 изчез-
ващи занаятчийства – метлар, яйчар, 
грънчар, кундурджия, плетачка на дан-
тели, шивачка, вълнарка, бръснар, сарач, 
бъчвар, ножар, дърводелец, кошничар, 
бозаджия, билкарка, вретенарка.  

По време на пазара се продаваха при-
готвени на място лакомства – гюзлемета, 
мекици, гевреци, семки и захарни изде-
лия.   

 

 
 
Две разказвачки – „селските клюкар-

ки” обикалят пазара и одумват 
чорбаджията, кмета, депутата. Моми и 
момци със стомни за вода и менци се 
задяват на чешмата и си напиват водата. 
Стражарят гони джебчийката, циганката 
гледа на ръка. Кметът и депутатинът 
пристигат с файтон. Вестникарчетата 
продават специално издадения за праз-
ника  вестник „Боровчанинъ”. 

Семкаджийчета подвикват и прода-
ват семки във фунийки, а глашатаят 
съобщава местните новини. Даскалът е 
повел децата на разходка. Свещенникът 
благославя миряните.  

 

 
 
Чорбаджията и чорбаджийката паза-

руват с децата си и разговарят с турското 
семейство, което продава яйца на яйча-
ря, а после майката купува лакомства за 
децата. Балканджийки и хърцойки от 
съседните села с традиционни облекла 
също са на пазар. 

 

 
 
В кафенето градските дами пият ка-

фе и се наслаждават на бяло сладко, а в 
кръчмата мъжете четат вестника, обсъж-
дат политиката, играят карти и табла. 
Бозаджията налива боза от гюма, а в бръ-
снарницата мъжете чакат ред и се 
шегуват. На сергията за специални стоки 
се продават масло, оцет, газ, сода за са-
пун, боя за печки, стипца, газени лампи 
и др. В края на пазара музикантите сви-
рят и моми и момци извиват кръшно 
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хоро. Изведнъж се задава гъдуларя с 
мечката и всички се струпват да се заба-
вляват с номерата й. Слугините пренасят 
покупките на чорбаджията, а чираците 
крадат занаят в занаятчийниците.  

И така, с общи усилия се сътвори 
един незабравим празник – доказателс-
тво, че домакини и гости стават едно 
дружно семейство, сплотено от едино-
мислие и споделени мигове. Защото под 
читалищния покрив никой вече не е 
нито самотен, нито тъжен. Тук е мястото, 
където нещата се случват  точно, защото 
хората са заедно! 

 
Атанаска Иванова, секретар на НЧ „Искра – 

1898”, гр. Борово, обл. Русе 
 

РЕПОРТАЖИ  
 

БЕЛЕЖИТИ ЮБИЛЕЙНИ  
ГОДИШНИНИ В БЯЛА ЧЕРКВА 

 

АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА 
 

Юбилеите са не само тържество на 
успехи, но и една равносметка и поглед 
към бъдещето. На 18 октомври в Бяла 
черква се състоя тържественото честване 
по повод 150-годишния юбилей на НЧ 
„Бачо Киро – 1869“ и 150-годишнината 
от рождението на Цанко Церковски.  

Програмата започна с Национална 
научна конференция, посветена на Цан-
ко Церковски, с научен ръководител 
проф. Николай Димитров от ВТУ 
„Св.Св. Кирил и Методий“.  

 
 

 
 

В конференцията участваха и лите-
ратурни критици, историци, предста-
вители на Националния Литературен 
музей и краеведи: проф. Михаил Недел-
чев, проф. д-р Цветан Ракьовски, проф. 
д-р Димитър Михайлов, проф. д-р Свет-
лана Стойчева-Андерсон, доц. д-р 
Мариета Иванова-Гиргинова,  гл. ас. д-р 
Илияна Димитрова, д-р Радка Пенчева, 
Катя Зографова, Александър Христов, 
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Нели Кирилова. Гости на тържеството 
бяха народни представители, представи-
тели на Община Павликени, общински 
съветници, писатели, директори на учи-
лища, читалища, музеи и детски 
градини, спомоществователи на чита-
лището, наследници на Цанко Церков-
ски.  

В късния следобед бяха поднесени 
цветя пред бюст-паметника на Цанко 
Церковски, паметника на Бачо Киро и 
паметната плоча на дарителя на чита-
лището Ангел Брънеков.  

Гостите присъстваха на откриването 
на богата документална и фотоизложба 
за читалищната история, подредена в 
малакия салон на читалището. В нея 
участва и г-жа Ваня Йосифова, която 
показа своите кукли със специално изра-
ботени от нея народни носии.  

 

 
 

Слово за живота и дейността на Цан-
ко Церковски произнесе проф. Николай 
Димитров – завеждащ катедра „Българс-
ка литература във ВТУ „Св.Св. Кирил и 
Методи“.  

Председателят на читалището Анас-
тасия Георгиева поздрави читалищ-ните 
деятели и гостите с тържествено слово за 
15-годишната история на НЧ „Бачо Ки-
ро – 1869“. Читалището получи грамота 

и специален почетен знак от Съюза на 
народните читалища в България, поз-
дравителни адреси и подаръци. 210 
читалищни дейци, участвали в самодей-
ните състави и живота на читалището 
през годините бяха наградени с почетни 
грамоти. 

Концертната програма започна с 
представянето на един специален гост 
на празника – г-жа Фаня де Стелла – 
композитор, пианист и диригент на хор 
„Хиляди цветя“ в гр. Нойленгбах, Авс-
трия, която е правнучка на Цанко 
Церковски и пристигна специално, за да 
участва в тържествата. Тя изпълни пиеса 
за пиано „Танго“. Деца от ДГ „Атанас 
Неделчев“ рецитираха стихотворения и 
изпяха песента по текст на Цанко Цер-
ковски „Прела баба“. Концертът 
продължи с прекрасните изпълнения на 
Детски танцов състав „Мизийска мла-
дост“ – гр. Тръстеник с хореограф г-н 
Росен Маринов. 

 
 

 
 

 
На 19 октомври, събота, наследници-

те на Цанко Церковски се събраха на 
родова среща в Къщата-музей, където 
разказаха спомени, обмениха снимки и 
засадиха цвете за спомен от юбилея в 
градината на музея. 
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ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА 
 

МИЛЕНА ФИЛИПОВА 
 

През  м. октомври в НЧ „Канев-
Пробуда-1924”,  с. Горно Абланово, има-
хме удоволствието да посрещнем 
нашите гости и приятели - поета  Йор-
дан Йорданов , гл. ас. д-р Никола Бенин 
и Тодор Билчев - поет и писател,  за 
представяне на стихосбирката „Помил-
вани от чудо” на поета Йордан 
Йорданов.  

 
 

д-р Никола Бенин, Йордан Йорданов, Тодор 
Билчев 

Той е роден в с. Горно Абланово и е 
добре познат и обичан като автор и чо-
век. На почитателите на поезията от с. 
Горно Абланово беше представена една 
вълнуваща лирика за ценностите в жи-
вота, за истините, за спомените от 
миналото и  родния край. 

 

 
 
„Помилвани от чудо” в НЧ „Канев – Пробуда – 

1924”, с. Горно Абланово 
 

В своята рецензия д-р Бенин, каза: 
„Това е поезия, която говори с живота, 
която вълнува, зарежда и дава пример. 
Поезия, която ни учи на живот, пълна с 
мъдрост и чувства, с  мислите на поета за 
спомените от своето минало, за своя ро-
ден край ”. 

Изнесен беше и рецитал от литера-
турния клуб при НЧ „Канев-Пробуда-
1924”.  

Всички почитатели на поезията в с. 
Горно Абланово отправят своята благо-
дарност към г-н Йордан Йорданов за 
ценния подарък, който направи на лю-
бителите на книгата в родното си село 
със стихосбирката „Помилвани от чудо.” 

  
Милена Филипова, библиотекар в НЧ ”Канев 

– Пробуда – 1924”, с. Горно Абланово, общ. 

Борово,  обл. Русе 
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ПОЕТИЧЕН ПРАЗНИК  
 

МИЛЕНА ФИЛИПОВА 
 

НЧ „Канев – Пробуда - 1924” в с. Гор-
но Абланово посрещна отново през 
слънчевия октомври своите гости и при-
ятели, поета Тодор Билчев, на когото 
бяха представени стихосбирките „Жаж-
да за полет”, „Къде си, господи, 
когато?...” и „Във вечността на ада”, 
Йордан Йорданов поет и редактор   и 
рецензентът д-р Никола Бенин. 

Почитателите на поезията в с. Горно 
Абланово добре познават творчеството 
на Тодор Билчев, а знаят още, че той е и 
автор на историята на село Горно Абла-
ново, Русенско.  Той е и почетен член на 
НЧ „Канев – Пробуда - 1924”. Горноаб-
лановци го познават и  като човек, който 
е превърнал поетичното слово в начин 
на живот.  

„Тодор Билчев е от поетите, които са 
обсебени от изкуството и е пленник на 
чудния свят на тази  магия.  Творец, кой-
то е  неотменно  отдаден на поезията с 
неговия философски поглед  към заоби-
калящата го действителност.” -  казва за 
своя приятел поетът Йордан Йорданов, 
който е и редактор на неговите стихове. 

С голям интерес д-р Никола Бенин 
беше изслушан от публиката в с. Горно 
Абланово. Той говори за стихосбирката 
„Във вечността на ада” от Тодор Билчев, 
за сатиричната нагласа на автора при 
представянето на живота на малкия чо-
век, освен различна, но същевременно 
сродна с останалите му поетически 
творби. Като обобщение в предговора на 
стихосбирката Никола Бенин  пише: 

„Духът е ограничен в нищожното 
земно съществуване.  

Духът е отправен към вечността.  
Духът има храм „с дъх на смирна и 

тамян”- „Храм на духа.” 
В стихосбирката  „Жажда за полет” 

Тодор Билчев отново е разперил криле, 
със земните си стихове вперил блестящ  
поглед в небосвода.  

„Сложна и ранима е човешката ду-
ша” - така започва предговора на 
Йордан Йорданов към стихосбирката 
„Къде си, господи когато?...” на Тодор 
Билчев. „Толкова ясен, конкретен, тол-
кова тъжен и любвеобилен е той в тези 
съкровени изповеди.” 

Тодор Билчев, неуморния творец, ко-
йто отново ни  поднесе една поезия – 
изповед, с която осмисля моралните 
ценности на противоречивото ни обще-
ство. 

В този красив и слънчев есенен ден 
почитателите на поезията в селото ни 
подариха пъстри есенни цветя на своите 
приятели и гости в знак на благодар-
ност. На автора, който за пореден път 
дарява на нас, читателите,  добротата, 
любовта, тъгата, които отекват в душите 
ни и ни подтикват към размисъл. Благо-
дарим от сърце! Пожелахме си нови 
срещи, с надежда отново да се потопим в 
неизчерпаемия творчески извор на та-
лантливия творец, поет и писател Тодор 
Билчев. 

 

Милена Филипова, библиотекар в НЧ ”Канев 

– Пробуда – 1924”, с. Горно Абланово, общ. 

Борово,  обл. Русе 
 


