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Книгите и четенето 
 

Когато  ме  попитат  какво  са  за  мен 
книгите  или  защо  обичам  толкова  много  да 
чета,  се  затруднявам  да  отговоря  по 
простата  причина,  че  тези  две  незначителни 
за някои действия, за мен са естествени като 
дишането. Трудно е да се опише, но все пак ще 
опитам. 

Нека  започна  от  не  толкова  далечното 
ми  детство,  или  иначе  казано‐  началото  на 
манията  ми  към  книгите.  И  така,  първата 
книга,  която  прочетох  беше  всеизвестната 
„Алиса в Страната на чудесата”. Помня колко 
бях  очарована  от  Мартенския  заек,  който 
можеше  да  говори  и  от  сладкишите,  които 
караха мъничката Алиса да променя ръста  си. 
За  нула  време  приключих  с  тази  книжка.  От 
този  момент  нататък  започнах  да  чета 
доста често – почти винаги, когато можех.  

Няколко  години  по‐късно  получих  като 
подарък  за  Коледа  първата  книга  от 
поредицата  „Наследството”,  наречена 
„Ерагон”.  Всичките  истории  за  магии,  елфи, 
дракони  и  за  един  свят,  в  който  доброто 
винаги  побеждава  злото,  приковаха  интереса 
ми  моментално.  След  първата  продължих  и  с 
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останалите  книги  и  това  се  превърна  в 
любимата ми поредица. Това беше моментът, 
в  който  се  увлякох  по  фентъзи  романите.  И 
тук  следва  един  дълъг  списък  с  любими  мои 
книги, но няма да ви затормозвам.  

Е, отговорих на едната част от въпроса, 
нека  направя  същото  и  с  останалите  .  Защо 
толкова  много  обичам  да  чета?  Защото 
книгите  винаги  са  били  моите  най‐добри 
приятели,    моя  опора  в  трудни  моменти,  без 
да искат нищичко в замяна. Книгите могат на 
бъдат  наши  спътници,  когато  пътуваме, 
отиваме  на  почивка  или  просто  искаме  на 
избягаме  от  сивото  ежедневие  и  от 
заобикалящите  ни  проблеми.  Четенето  е 
спасение,  убежище.  То  ни  позволява  да  се 
пренесем в светове, много по‐добри от нашия, 
да  изживеем  живота  на  хиляди  други  и  да 
повярваме,  че  доброто  и  справедливостта 
наистина  съществуват.  Четенето  ,  книгите 
не  могат  да  бъдат  описани  просто  с  няколко 
думи.  Те  са    най‐скъпите  съкровища,  които 
човек може да притежава.  

 
Берна	

 

4 
 

Човек строи къщи, защото е жив,  

но пише книги, защото знае, че е   
смъртен.  

Той живее с други хора, поради 
стадния си инстинкт, 

 но чете, защото знае, че е сам. 

Даниел		ПЕНАК 
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В света на новите светове 
 

Четене  на  книжки.  Какво  ще  кажат 
повечето деца? „Аз много обичах да чета още 
от  малък”;  „Започнах  да  чета  на  7”...  И  аз 
тогава се научих, но истината е, че не ми беше 
любимото  занимание.  В  дните  на  летните 
жеги  отварях  онези  хартиени  тухлички, 
колкото  да  усетя  лекия  ветрец  от 
разтварянето  на  страниците,  а  като  че  ли 
умът  ми  се  отнасяше  другаде.  От  друга 
страна,  винаги  съм  обичала  да  слушам. 
Изваждах кнжките с най‐странните картинки 
от шкафа и се мушвах под ръката на баба. Още 
тогава  бях  хванала  посоката  на  вълшебните 
пътеки,  изпълнени  с  любимите  истории  за 
малкото  великанче  и  морското  чудовище. 
Първите детски книги,  които ме плениха бяха 
„Ян  Бибиян”  и  „Писмата  на  един  дакел”.  Те 
събудиха  едно  същество,  което  търсеше  ли 
търсеше  нови  истории  и  което  растеше  все 
повече  и  повече.  Самата  аз  започнах  да  пиша 
със  силата  на  неизчерпаемото  и  шарено, 
придобиващо  разнообразни  форми, 
въображение. 

Още  с  първите  страници  се  влюбих  в 
„Лъвът,  вещицата  и  дрешникът”  от 
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поредицата  за  магическата  страна  Нарния. 
Книга,  която мама ми  подари,  не  подозирайки 
за любовта към книгите, която отключваше в 
мен.  

В шести клас моя  приятелка ми разказа 
колко  интересни  били  книгите  за  момчето  с 
очила и белег във формата на мълния, познато 
на  всички  по  света  –  Хари  Потър.  Винаги  съм 
обичала  филмите  и  помня  как  всяка  събота  и 
неделя  взимах  касета  от  видеотеката...поне 
до  момента,  когато  прочетох  книгите  – 
тогава  любовта  ми  нарасна  значително. 
Започна  се  с  мисълта:  „Всички  четат  „Хари 
Потър”...Хайде  и  аз  да  не  остана  по‐назад”. 
Взех  си  първата  книга...после 
втората...седмата.  Докато  в  последните  дни 
на  учебната  година  съучениците  ми  си 
говореха в междучасията,  аз  стоях на перваза 
и,  потънала  до  над  главата  в  историята, 
забравях къде се намирам. 

Това  е  една  от  причините  да  обичам 
този  жанр  –  светът  около  мен,  включеният 
телевизор,  на  който  брат  ми  гледа  поредния 
епизод на някое филмче, диванът, върху който 
стоя,  фурната,  в  която  мама  е  сложила 
тавата с недостатъчно вълшебните съставки 
за  вечеря,  всичко  се  размива  и  пред  очите  ми 
изникват  картини  на  магьосници  и  дракони, 
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замъци и планини, добро във форма най‐чиста и 
прекрасна  и  зло    в  образа  на  чудовище  или 
тираничен  крал.  Кристално  отражение  на 
действителността,  но  знаеш,  че  винаги 
можеш  да  разчиташ  на  приказката  да  те 
приюти.  С  фентъзи  книгите  аз  опознавам 
едновременно  безброй  вълшебни  светове  и 
заедно с това научавам повече за реалността‐
онази част от съзнанието ми, която споделям 
.  И  все  пак,  след  като  съм  търсила 
необичайното  зад  всяко  ъгълче  и  във  всеки 
дрешник,  след  като  съм  подозирала  хората  в 
пазенето на тайна, ще кажа,  че  знам,  сигурна 
съм,  че  някъде,  в  някоя  дупчица  или  бримка  в 
чорапогащника на реалността,  се крие врата, 
през  чиято  ключалка  се  процежда  чародейна 
светлина. 

Анита 
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Анкета 
1) Предпочитани автори и жанрове? 

–Всеки  един  автор  ми  е  интересен  с  нещо. 
Предпочитам романи, пътеписи и разкази. 

2)На кого от моите близки съм благодарна за 
моята  обич  към  четенето?  
–Най‐вече  на  себе  си.  Като  дете  не  четях,  но 
дойде момент, в който реших, че това може и 
да ми хареса. 

3) Защо обичам да чета? 

–Четейки, се пренасям в друг свят. Той може да 
бъде  по‐добър  или  по‐лош,  но  това  няма 
значение.  Важното  е,  че  съм  срещнала  нещо 
ново и различно. 

4)  Какво  ми  даде  съвместната  работа  в 
групата? 

– Преодолях страха от конфликти, научих се на 
отговорност и толерантност към другите. 
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Литературата е начин... 
 да общуваш с хора, 
които никога няма да срещнеш	

Джулиан	Барнс	

 

Литературата  гради  светове.  Тя  те 
пренася  в  паралелна  реалност,  кара  те  да  се 
откъснеш  от  света,  който  те  заобикаля. 
Въображението те понася и ти пътуваш назад 
или напред във времето, докосваш се до съдби и 
проблеми,  срещаш  се  с  герои,  общуваш  с  тях, 
страдаш с тях, радваш се с тях. 

Прав  е  английският  автор  Джулиан 
Барнс,  че  с  героите  на  литературата можеш 
да  общуваш,  но  няма  как  да  ги  срещнеш  в 
реалността.  Всеки  от  тях  е  уникален  и  дори 
когато  ни  се  струва,  че  неговият  свят  е 
загадъчен,  неразбираем,  ние  пак  сме 
привлечени,  дори  повече,  можем  да  бъдем 
обсебени от героя. 

Пренасям  се  назад  във  времето  на 
Средновековието,  за  да  общувам  с  датския 
принц  Хамлет.  Виждам  го  тъжен,  покрусен, 
достига  дори  до  мисълта  за  самоубийство, 
предаден  и  изоставен  от  всички.  Горд 
самотник,  решен  да  промени  света. 
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Въображението  ми  го  събира  с  друг  негов 
събрат  –  Рицаря  на  печалния  образ  –  Дон 
Кихот.  Двамата  са  подходяща  компания  – 
идеалисти,  вярващи  в  човека,  благородни,  но 
обитаващи  свят,  изпълнен  с  посредствени 
хора. Иска ми се да им кажа, че им завиждам за 
целеустремеността,  за  амбицията,  за 
съхраненото  достойнство.  Да  им  кажа,  че 
светът е пълен с хора като Акакий Акакиевич – 
посредствени,  жалки,  с  люде  като  Жорж 
Дюроа,  които  си  пробиват  път  безогледно 
нагоре към върха. 

Книгата  ми  дава  възможност  да 
съпреживея изгнаничеството на героя на Дефо 
–  Робинзон  Крузо  и  на  Едмон  Дантес  –  Граф 
Монте Кристо.  Питам  се  кое  им  дава  сили  да 
превъзмогнат отчаянието? С удоволствие бих 
започнала  дебат  с  Дядо  Горио  на  тема: 
„Прекомерната  обич  вреди,  колкото  и 
прекомерната  омраза“.  А  като  заговорих  за 
обич – ето го извора, на който е написано: „Ак 
балдър  чешмеси“  –  Чешмата,  приютила  духа 
на Гергана. Бих я попитала как да устоим днес 
на  изкушенията.  Има  ли  Гергана  рецепта  за 
щастие. Въпроси, които книгите провокират у 
мен. 

Мисълта  на  Джулиан  Барнс  ме  кара  да 
мисля,  че  литературата  е  по‐добрият  свят. 
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Там  дребното  е  дребно,  а  значимото  – 
значимо.  Докато  в  реалността  те  са  така 
преплетени,  че  изглеждат  уродливи, 
гротескни,сложни  за 
разгадаване,объркващи,способни  да  разменят 
местата  си.И  все  пак  бих  искала  да  срещна 
силен  и  добър  човек,който  да  носи  отблясъци 
от любими мои герои. 

 

Катя	–	11	ж	
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Анкета (Радостина) 
1) Предпочитани автори и жанрове? 

 –  Много  ми  харесват  криминалните  романи, 
трилърите,  но  също  така  обичам  фентъзи, 
поезия,  философски  книги  и  българска 
литература.  Препрочитам  произведения  на 
автори  като  Робърт  Лъдлъм  и  Джон 
Стайнбек.  

2)На кого от моите близки съм благодарна за 
моятаобич  към  четенето?  
– Благодарение на майка си преоткрих обичта  
към четенето и хубавите книги. 

3) Защо обичам да чета? 

 – Четенето много често ми помага да разбера 
себе  си  и  да  се  замисля  върху  важни  неща,  на 
които преди не съм обръщала внимание. 

4)  Какво  ми  даде  съвместната  работа  в 
групата? 

–Работата в група ми даде възможност да чуя 
различни  гледни  точки  по  много  теми  и  да 
започна да се вслушвам в идеите на другите. 
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ФЕНТЪЗИ	РОМАНЪТ	КАТО	
УБЕЖИЩЕ	

Джон Роналд Руел Толкин – Относно 
Приказките 

 
Страната  на  приказките  е  обширна  и 

дълбока, висока и изпълнена с много неща: там 
можете  да  откриете  всякакви  зверове  и 
птици;  безбрежни  морета  и  несметен  брой 
звезди;  красота,  представляваща  магия,  но  и 
вечно присъстваща опасност; радост и мъка, и 
двете  остри  като  мечове.  В  това  царство 
човек  би  могъл,  може  би,  да  се  сметне  за 
късметлия, задето е успял да поскита из него, 
но  самото  му  богатство  и  необикновеност 
завързват езика на пътешественика, който би 
разказвал  за тях.  И  докато той  още  е там,  е 
опасно  за  него  да  задава  прекалено  много 
въпроси,  за  да  не  се  затворят  портите  и 
ключовете за тях да бъдат изгубени завинаги. 

Oпределението за приказка не зависи от 
каквото  и  да  било  определение  или 
исторически  разказ  за  елф  или  фея,  а  от 
природата  на  Царството  на  феите:  самото 
Опасно Царство  и  ветрецът,  който  подухва  в 
тази страна. Царството на феите не може да 
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бъде хванато в мрежа от думи, тъй като едно 
от неговите качества е да бъде неописуемо. То 
има  много  елементи,  но  един  анализ  няма 
непременно да разкрие тайната на цялото.  

Всъщност,  асоциацията  на  децата  с 
приказките  е  случайност,  причинена  от 
семейната  ни  история.  Приказките  в 
съвременния литературен свят са изпратени в 
„детската  стая”,  както  занемарените  или 
старомодни  мебели  биват  изпратени  там. 
Децата са млади и имат силни желания, така 
че  приказките  най‐често  се  посрещат  добре. 
Но  всъщност  само  някои  деца,  както  и  само 
някои  възрастни,  наистина  ги  обичат.  Това  е 
обич,  която,  мисля,    не  би  се  появила  много 
рано в детството без изкуствени влияния; със 
сигурност  е  обич,  която  не  намалява,  а  се 
увеличава с възрастта, ако е вродена. 

Фантазията,  разбира  се,  започва  с 
предимство:  приковаваща  необичайност.  Но 
това предимство е било обърнато срещу нея и 
е  допринесло  за  компрометирането  й.  Много 
хора не обичат да бъдат „приковавани”.  Те не 
харесват  каквото  и  да  било  намесване  в 
Първичния Свят, или в малките проблясъци от 
него, които са им познати. Затова те глупаво 
и  дори  злонамерено  смесват  Фантазията  със 
Сънуването, в което няма Изкуство. 
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Но  грешката  или  злобата,  породена  от 
безпокойството, и последвалата неприязън не 
са  единствените  причини  за  това  объркване. 
Фантазията  също  така  притежава  и  един 
съществен  недостатък:  трудно  е  да  бъде 
постигната.  Всеки,  наследил  фантастичното 
изобретение  на  човешкия  език,  може  да  каже 
зеленослънце.  След  това  много  от  хората 
могат  да  си  го  представят.  Но  това  не  е 
достатъчно  –  макар  че  това  може  би  вече  е 
нещо  по‐силно  от  „литературен портрет 
с няколко щрихи”  или  „академична  справка  за 
живота”,  която  получава  литературна 
похвала.  

Ако  присъствате  на  Фейска  драма,  то 
вие  самите  сте,  или  мислите,  че  сте,  тялом 
във Вторичния й свят. Преживяването може да 
е  много  сходно  със  Сънуването.  Но  във 
Фейската драма се намирате в сън, който бива 
изтъкан от нечий чужд ум и знанието на този 
обезпокоителен факт може да ви се изплъзне. 
Елфите  не  са  заблудени  нито  за  миг.  За  тях 
това  е  форма  на  Изкуство  и  то  различна  от 
Магьосничеството  или  Магията.  Първичният 
Свят,  Действителността,  на  елфите  и 
хората  е  една  и  съща,  макар  и  различно 
оценена и възприета. 
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Нуждаем  се  от  дума  за  този  елфски 
майсторлък.  Думата  Магия  е  готова  да  ни 
услужи,  но  тя  трябва  да  бъде  запазена  за 
деянията  на  Магьосника.  Изкуството  е 
човешкият  процес,  който  произвежда 
Вторично  Вярване.  Елфски  майсторлък  ще 
нарека, поради липса на по‐малко спорна дума, 
Очароване.  Очароването  създава  Вторичен 
Свят,  който  в  чистотата  си  е  изящен  като 
желание  и  цел.  Магията  изменя,  или  се 
преструва, че изменя, Първичния Свят. Тя не е 
изкуство, а техника; нейното желание е власт 
в този свят, господство над обекти и воли. 

Фантазията  се  стреми  към  елфския 
майсторлък  –  Очароването.  Вътрешно  то  е 
напълно  различно  от  жаждата  за 
егоцентрична  власт.  От  това  желание  са 
направени елфите – дори и да са само плод на 
самата  Фантазия.  Това  творческо  желание 
може  да  бъде  измамено  само  от 
фалшификати.  Непокварено,  то  не  търси 
заблуда,  нито  заклинание  и  власт;  търси 
споделено обогатяване, другари в създаването 
и наслаждаването, а не роби. 

Тъй  като  творческата  Фантазия  се 
основава на трудното приемане,  че  нещата в 
света  са  такива,  каквито  изглеждат  под 
слънцето  –  фактът  се  приема,  без  да  му  се 
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робува.  На  логиката  са  били  основани 
безсмислиците,  които  се  проявяват  в 
разказите и римите на Луис Карол. Ако хората 
не  можеха  да  различат  жабите  от  хората, 
приказките  за  жабите‐принцове  не  биха  били 
родени. 

„Фантастичните”  елементи  в 
стиховете и прозата от друг вид помагат, но 
не така съвършено както приказката, която е 
нещо, построено на или за Фантазията, чиято 
сърцевина  е  самата  Фантазия.  Чрез 
сътворяването на Пегас  са били облагородени 
конете;  в  Дърветата  са  се  вкоренили  и 
запазили  части  от  Слънцето  и  Луната, 
цветята  и  плодовете  са  величествено 
разкрити. 

Бягството  е  една  от  главните функции 
на  приказките.  Защо  трябва  човек  да  бъде 
презрян , ако намирайки се в затвора, се опита 
да избяга и да се прибере у дома? Или ако, щом 
не  успее, мисли и  говори  за неща,  различни от 
тъмничарите  и  затворническите  стени? 
Външният  свят  не  е  станал  по‐малко  реален 
само защото затворникът не може да го види. 
Критиците  са  избрали  думата  погрешно  и 
объркват Бягството  на  Затворника  с Полета 
на  Напускащия.  Те  не  само  объркват,  но  и 
изглежда  предпочитат  подчинението  на 
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„колаборационистите”  (*  човек,  склонен  към 
измяна – бел.прев.). 

Не  много  отдавна  чух  един  псалт  да 
обявява,  че  „приветствал”  близостта  на 
фабриките  за  роботи  и  рева  на    механично 
движение,  защото помогнала на вселената му 
да  установи  „контакт  с  реалния  живот”. 
Може  да  е  имал  предвид,  че  шумната 
демонстрация  може  да  послужи  като 
предупреждение, че не е възможно да се запази 
задълго един оазис на здравия разум в пустиня 
от  безумие  чрез  обикновени  огради,  без 
истински  настъпателни  действия 
(практически и интелектуални).  

Най‐безумният  дворец,  който  някога  е 
излязъл от торбата на великан в една безумна 
келтска приказка, не е по‐грозен от фабрика за 
роботи.  По  принцип  е  трудно  да  се  разбере 
какво ще  правят  хората  в  свят,  приличащ  на 
голяма жп  гара  със  стъклен  покрив.  Вероятно 
ще използват тази  свобода,  за да  си играят с 
механични  играчки.  Те  ще  си  останат  точно 
толкова  похотливи,  отмъстителни  и  алчни, 
колкото са били винаги, а идеалите им едва ли 
ще достигат по‐нататък от желанието им да 
строят още градове от същия вид на другите 
планети. Действително  става  дума  за  епоха 
на  „подобрени  средства  за  гнили  цели”. 
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Съществената  болест  на  подобни  дни 
предизвиква  желанието  за  бягство,  не  точно 
от живота,  а  от  самопричиненото нещастие 
от  това,  че  остро  съзнаваме  както 
уродливостта  на  творенията  си,  така  и  на 
злото,  таящо  се  в  тях. По‐обезпокоително  е  
добротата  сама  по  себе  си  да  е  лишена  от 
присъщата й красота. В Царството на феите 
човек  не  може  да  си  представи  къща, 
построена  с  добра  цел  –  например  хан, 
странноприемница  –  която  да  е  също  така 
отвратително грозна.  

Има  и  други  по‐дълбоки  „бягства  от 
реалността”. Има други неща, по‐безмилостни 
и ужасни от шума, вонята, жестокостта. Има 
глад,  жажда,  бедност,  болка,  мъка,  неправда, 
смърт.  Има  древни  ограничения  за 
любопитства:  като  желанието  да  посетиш, 
волен като риба, дълбокото море или копнежа 
за  безшумния,  грациозен,  пестелив  полет  на 
птицата;  да  разговаряш  с  други  живи 
същества.  Странна участ и вина лежат върху 
нашите  плещи.  Другите  създания  са  като 
другите  царства,  с  които  Човек  е  прекъснал 
отношенията  си  и  сега  вижда  единствено 
отвън и от разстояние, тъй като е във война 
или в неловко примирие с тях.  
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И  най‐накрая  е  най‐старото  и  най‐
дълбоко  желание,  Великото  Бягство: 
Бягството  от  Смъртта.  Приказките  са 
създадени  от  хората,  а  не  от  феите,  но  от 
нашите  истории  не може  да  се  очаква  винаги 
да се издигат над собственото ни обикновено 
ниво.  Често  го  правят.  Малко  уроци  биват 
преподадени по‐ясно.  

Но  утехата,  която  приказките  носят, 
има  и  друга  страна,  освен  въображаемото 
задоволяване  на  древни  желания.  Далеч  по‐
важна е Утехата на Щастливия Край . 

Утехата,  идваща  от  приказките, 
радостта  от  щастливия  край,  внезапният 
щастлив  „обрат”, тази  радост,  която  е  едно 
от  нещата,  които  приказките  предлагат  
изключително  добре,  по  същество  не  е 
„ескейпистки”  (*от  англ.  escape–бягство– 
бел.прев.).  Той  не  отрича  съществуването  на 
катастрофата,  на  мъката  и  провала: 
възможността за тези неща е необходима,  за 
да  я  има  радостта  от  избавлението;  той 
отрича  всеобщия  и  краен  разгром  и    това  
качество  е  евангелистко  –  за  кратко  да 
зърнеш  Радостта.  Радостта  отвъд  стените 
на света, толкова остра, колкото е и мъката. 
Той е знак за добра приказка, за висшия или по‐
пълен  вид,  който,  колкото  и  безумни  да  са 
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събитията,  колкото  и  фантастични  или 
ужасни  да  са  приключенията,  е  способен  да 
накара,  при  случването  на  този  „обрат”, 
който го чуе, да затаи дъх, да накара сърцето 
му да затупти и да се преобърне, да го трогне 
до  сълзи,  да  изпита  усещания  по‐силни  от 
която и да е форма на литературно изкуство, 
това е чудноватото в него.  

Дори  съвременните  приказки  могат  да 
предизвикат този ефект. Не е лесна работа и 
зависи  от  цялата  история,  която  е  нужната 
обстановка за обрата. Много мощен и остър е 
ефектът  в  една  сериозна  приказка  от 
Царството  на  феите.  Когато  внезапният 
„обрат” пристигне, успяваме да метнем бегъл, 
но  пронизителен  поглед  на  радостта  и 
желанието  на  сърцето,  който  за  момент 
излиза извън рамката, действително разкъсва 
самата паяжина на историята и позволява на 
лъч светлина да проникне. 

 
Седем дълги години служих на теб,  
стъкления хълм изкачих заради теб,  
кръвта от ризата на гърба си изстисках 

заради теб,  
а  ти  няма  ли  да  се  събудиш  и  да 

погледнеш към мен? 
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(*откъс  от  книгата  на  Питър  Крафт  „Рай, 
най‐дълбокото желание на сърцето” (1989г.)– 
бел.прев.) 

 
Той чу и я погледна. 
 
Епилог 
 
„Радостта”, която избрах като белег за 

истинската  приказка,  заслужава  още 
размишление. 

Вероятно  всеки  писател,  създаващ 
вторичен  свят,  фантазия,  всеки  съ‐творец, 
желае  до  някаква  степен  да  бъде  истински 
създател.  Ако  той  действително  постигне 
характерност, която би могла да бъде описана 
чрез  обяснението  в  речника:  „вътрешна 
съгласуваност  с  реалността”.  Чудатата 
характерност  може  да  бъде  обяснена  като 
внезапно  бегло  зърване  на  скритата  отдолу 
истина.  „Ако  сте  построили  малкия  си  свят 
добре,  тогава  да:  то  е  истина  в този  свят.”. 
Това  е  достатъчно  за  артиста  (или 
артистичната  част  от  артиста).  Но  в 
„юкатастрофата”(*Eucatastrophe  –  дума, 
измислена  от  Толкин,  за  да  се  подчертае 
щастливият  край  като  утеха  –  бел.прев.) 
зърваме  кратко  видение,  може  би  е  далечно 
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блещукане или ехо на евангелизъм в истинския 
свят.  

Oтдавна  имах  чувството,  че  Бог  е 
избавил  корумпираните  създаващи  същества 
хората  от  странната  им  природа. 
Евангелията  съдържат  приказка  или  история 
от  по‐широк  вид,  която  приветства  цялата 
същност  на  приказките.  Те  съдържат  много 
чудеса  –  необичайно  артистични,  красиви  и 
трогващи:  „митични”  в  идеалното  значение, 
което  съдържат в  себе  си,  а  сред  чудесата  се 
намира  най‐великата  и  най‐цялостната 
въобразима юкатастрофа.  Но тази история  е 
навлязла  в  Историята  и  в  първичния  свят. 
Раждането  на  Христос  е  юкатастрофата  на 
Човешката  история.  Възкресението  е 
юкатастрофата  на  историята  за 
Прераждането  .Не е трудно да си представим 
необичайното вълнение и радост, които човек 
би изпитал, ако някоя особено красива приказка 
бъде  сметната  за  „първично”  истинска. 
Радостта би имала същия характер, дори и да 
не  е  в  същата  степен.  „Обратът”  в 
приказката  предизвиква  радост,  имаща  вкуса 
на първичната истина, възвисена и радостна.  

В  Божието  царство  присъствието  на 
най‐великите  не  угнетява  по‐малките. 
Поправеният  Човек  все  още  е  човек. 
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Историята,  фантазията  все  още 
продължават  и  трябва  да  продължат. 
Евангелието не е анулирало легендите,  а им е 
поставило  ореол,  особено  на  „щастливия 
край”.  Християнинът  все  още  трябва  да 
работи с ума, както и с тялото си, да страда, 
да се надява и да умре, но в момента може да 
долавя  това,  че  всичките  му  склонности  и 
способности  имат  цел,  която  може  да  бъде 
поправяна.  Толкова  голямо е великодушието,  с 
което  са  се  отнасяли  към  него,  че  сега, 
вероятно,    може  да  се  осмели  да  предположи, 
че  във  Фантазията  той  наистина  може  да 
помогне  в  старанието  и  многократното 
обогатяване  на  творението.  Всички  приказки 
може да се превърнат в действителност и все 
пак  най‐накрая,  поправени,  може  така  да 
приличатна  и  да  се  различават  от формите, 
които  им  придаваме,  както  и  Човекът,  най‐
после  поправен,  ще  приличана  или  ще  се 
различава от падналия, когото познаваме. 

/Главните  букви  на  някои  думи  са  на 
Толкин/ 

Превела,	редактирала	и	адаптирала:	
Йоана	Проданова	
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Избрани откъси и оценки 
Хванати  за  ръце,  трите  магьосници  и  рицарят 
тръгнали  да  се  спускат  заедно  по  хълма‐и 
четиримата  живели  дълго  и  щастливо,  без 
изобщо  да  подозират,  че  във  водата  на 
кладенеца не е имало никакво вълшебство. 

„Кладенецът на късмета” 
Из „Приказките на барда Бийдъл” – Дж. К. 

Роулинг 
 
Използвай  винаги  истинските  имена  на  нещата. 
Страхът от едно име увеличава страха от самото 
нещо. 

Из „Хари Потър и философският камък” –  
Дж.К.Роулинг 

 
Майка  ти  умря,  за  да  те  спаси.  Ако  има  нещо, 
което  Волдемор  не  може  да  разбере,  това  е 
любовта.  Той  не  е  осъзнал,  че  една  любов, 
толкова силна като обичта на майка ти към теб, 
оставя  своя  отпечатък.  Не  белег,  не  видим 
знак...Това,  че  си  бил  обичан  толкова  горещо‐
дори  ако  човекът,  който  те  е  обичал,  си  е 
отишъл‐ще ти даде завинаги някаква защита.  Тя 
е  в  самата  ти  кожа.  По  тази  причина  Куиръл, 
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изпълнен  с  омраза,  алчност  и  амбиция,  и 
споделил душата  си  с Волдемор,  не можеше да 
те докосне. За него беше агония да пипне човек, 
белязан с нещо толкова добро. 

 
Из „Хари Потър и философският камък” – 

Дж.К.Роулинг 
 

Историите трябва да се разказват, иначе умират, 
а  ако  умрат,  вече  няма  да  помним  кои  сме  и 
защо сме тук 
Из „Тайният живот на пчелите” – Сю Монк Кид 

 
 

Светът  наистина  е  пълен  със  заплахи  и  има 
безброй  мрачни  места,  но  все  още  са  останали 
много  красоти  и  макар  че  във  всички  страни 
обичта е примесена  със  скръб, може би от  това 
тя става още по‐велика. 
 
„Злото често само се погубва.” 

Из „Властелинът на пръстените” – Дж. Р. Р. 
Толкин  
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  Фродо	 Бегинс	 бе	 привлечен	 към	
средната	земя	от	нас	–	приключенците	
с	 вкус	 към	 магичното.	 Засили	 лекия	
ветрец	 и	 отвори	 портал	 към	 нещо	
вълнуващо.	

 

„Момичето, което можеше да лети”-
Виктория Форестър 

 
В  романа  на  Виктория  Форестър  се 

разказва за Пайпър – момичето с необикновена 
дарбaи  неговите  преживявания  в 
свръхсекретното  училище  за  деца  с магически 
способности. 

Също  като  Хари  Потър,  Пайпър  на  пръв 
поглед  е  най‐обикновено  момиче,  живеещо  с 
майка  си  и  баща  си  във ферма  в Низините.  Но 
още  от  ранна  възраст  Пайпър  започва  да 
проявява дарбата си, а именно летенето. Тази 
способност да  лети  я  отличава  от другите и  
доставя  удоволствие повече от всичко,  кара я 
да  се  чувства  жива,  независима.  Но  за  да 
продължи  да  прави  това,  което    харесва, 
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Пайпър  трябва  да  се  изправи  срещу  някои 
трудности  като  неразбирателството  от 
страна на своите родители и изпращането   в 
специализирано  училище  като  Хогуъртс,  но  с 
единствената разлика, че в първото целят да 
я  научат  как  да  се  откаже  завинаги  от 
уникалността  си.  Но,  както  сигурно  се 
досещате,  това  училище  също  крие  своите 
тайни,  зад  които  стоят  скрити  злодеите. 
Желязната  воля  и  борбеният  дух  на  Пайпър  
помагат  да  разкрие  случващото  се  зад 
вратите  на  института,  а  именно 
извършващите  се  недопустими  експерименти 
с живите организми, държани под плен там.  

За  нас  главната  героиня  е  пример  за 
подражание.  Харесваме  решителността  и 
неотстъпчивостта,  които  проявява.  Харесва 
ни,  че тя остава докрай себе си и не се бои да 
покаже  на  света  своята  необикновеност, 
което  е  трудно  в  съвременното  училище, 
поради  многото  ни  наложени  правила  и 
задължения.  Въпреки  това  ние  продължаваме 
да търсим начини, чрез които да се откроим. 

         
  Виктория и Деница 
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„Междусъния”  -  Димана Атанасова 

 

Събудих се потна и дишаща хрипливо. Бях 
усетила  такова  отчаяние,  такава  смазваща 
депресия  и  безпомощност,  каквито  не  си  бях 
представяла  и  в  най‐лошите  си  кошмари. 
Спомените  още  бълбукаха  в  съзнанието  ми, 
караха ме  да треперя  и  пълнеха  очите ми  със 
сълзи  от  вина  и  срам,  Помнех  жаждата  за 
болка,  защото тя бе единственото, което ме 
откъсваше  от  реалността.  Агонията 
замъгляваше  съзнанието  ми,  но  скриваше 
истината oт погледа ми. 

Как  всъщност можеш  да  опишеш  сън?  В 
съзнанието ти всичко  е  ясно и  разбираемо,  но 
щом  отвориш  очи,  сънят  избледнява,  загубва 
смисъла  и  значението  си.  Как  можеш  да 
опишеш цвят или миризма? Можеш да  кажеш 
„небесносиньо”,  но  нима  това  включва  всички 
тонове  и  нюанси на небето? 

Дишах тежко. Не можех да се отърся от 
съня.  Не  можех  да  спра  да  мисля  за  сладката 
болка и за отчаянието, не можех да се върна в 
реалността.  Не  знаех  как  се  казвам.  Не  знаех 
коя  съм.  Не  знаех  дори  защо  изпитвам  тези 
чувства, но знаех, че освен огромната тежест 
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на раменете ми, каиш около шията ми, вериги, 
които ме влачеха надолу към дъното,   нямаше 
нищо, което можех да променя. 

 
Виктория	

	

„Междусъния”-Димана Атанасова 
	

Пристигнахме в Алантида  след пет дена път, 
по  залез. 
Разказът на Меро беше възхитителен, но най‐
вероятно  преувеличен. 
Градът  блестеше,  но  не  с  отразена  слънчева 
светлина,  а  със  свой  собствен  лясък.  Като 
малко пулсиращо  слънце,  с  великолепие,  което 
не може да бъде описано с думи. В центъра му 
се издигаше храм или кула,  разпръскваща мека 
златиста  светлина.  Ливадите  извън  града  и 
тревните  площи  всърцето  му  бяха  толкова 
свежи, че приличаха на богато оцветен макет. 
Шарена  черга  от  разноцветни  растения  в 
стройни редици  го обгръщаше отвън.  Хората, 
пъплещи  между  тях,  приличаха  на  мънички 
черни бълхи.  Сребристата река издъхваше под 
тежестта  на  хиляди  рибарски  лодчици. 
Градът беше сребърнобял. 
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Вече  вървяхме  по широка  улица,  обграждани  и 
блъскани  от  тълпата.  Къщите  от  двете  ни 
страни  бяха  свързани  с  прозрачна  нишка,  от 
която  висяха  шарени  платнени  фенери. 
Опитах  се  да  погълна  с  очи  целия  свят  около 
себе  си.  Архитектурата  на  постройките, 
дрехите  на  минувачите,  цветовете  на 
тъканите,  светлините,  звуците и миризмите 
на града, гласовете, жужащи в ушите ми. 

Част  от  жените  предпочитаха  ефирни 
шалвари,  но  имаше  също  толкова,  които 
носеха  рокли  от  леки  материи  с  дълбоки 
деколтета  или  открити  гърбове,  а  за  някои 
облеклото  се  свеждаше  до  широка  пола  и 
дебели  нанизи  мъниста  едва‐едва  прикриващи 
гърдите.  Каквито  и    да  бяха,  наистина 
приличаха  на  приказен  народ.  Всичките  високи 
и  неестествено  стройни,  с  кожа  в  цвят  мед 
или  бронз,  по‐скоро  танцуващи,  отколкото 
ходещи,  с коси във всички възможни цветове и 
нюанси. (...) 

Тълпата ни понесе по още по‐просторна 
улица,  превърната  в  своеобразен  пазар  за 
подправки, бои, платове и храна. Ако Атланте 
продължаваше  да  е  толкова  интересна  и 
екзотична, рискувах да стана кривогледа. 
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Ще ти дам нещо,  над  което да  размишляваш. 
Един много интересен въпрос... ,който скоро ще 
се изправи пред всички нас. Би ли се вкопчила в 
рамките на познатото, дори това да означава 
никога  да  не  срещнеш  различното...  или  би 
рискувала  всичко  и  всеки  за  нещо  ново?  Какво 
ще избереш, Даш –  сигурността и изолацията 
на  съществуването  или  постоянните 
превратности и опасностите на живота? 

* 
За момент забравих как се диша. В стомаха ми 
запърха огромен октопод, протягащ пипалата 
си нагоре и надолу. 

* 
Каквато и да е истината, тя тъне, заблудена в 
паяжините на времето. 

* 
Исках    да  говоря  с  някого.  За  първи  път  в 
живота  си  се  нуждаех  от  някого.  Имах  нужда 
от успокоение, имах нужда от уверение, макар 
и фалшиво, че всичко е наред. Имах нужда някой 
да ме прегърне и да ме излъже, че съм добре. 
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Колкото	добро,	толкова	и	зло	‐	просто	
добавете	вода	и	забъркайте.	

Из	„Крадецът	на	книги”	Маркъс	Зюсак	

	

	

„Рай” - Радослав  Гизгинджиев 
 

Хората се делят на три вида. Едните са 
тези,  които  много  рядко  поглеждат  към 
небето, и то когато има залез или изгрев. Или 
някой им каже, че облаците са прекрасни. Това 
са  хората,  които  винаги  бързат.  При  тях 
времето  е  ценно.  Времето  контролира 
динамиката им. Живеят с различна скорост от 
другите.  Те  обикновено  нито  са  в  групата  на 
щастливите, нито в групата на нещастните, 
защото нямат време да мислят за това. Те са 
заети с опитите си да пренареждат живота. 

Втората  група  са  тези,  които 
поглеждат  небето  –  това  са  хората,  които 
боравят  с  времето.  Скоростта,  с  която 
протича то  при тях, зависи от значението на 
онова,  към  което  са  се  насочили. 
Преобладаващо те са щастливи. 
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Третата  група  хора  са  тези,  които  се 
втренчват в небето. Потъват в него и могат 
да го  гледат с часове.  Тези хора се взират във 
времето, то често им се губи, голяма част от 
тях закъсняват, много подраняват или правят 
нещата  с  време,  което  усещат,  а  не  което  е 
обозначено.  Те  долавят,  че  то  е  невидимият 
пулс  на  света,  съзнават  неговата 
многоликост. Те знаят, че светът съвместява 
различни  честоти  на  време.  Някои  от  тях  го 
разбират,  а  други  –  не  съвсем,  но  това  няма 
значение  за тях.  Те  просто  обичат  да  гледат 
небето. 

* 
Няма  нито  едно  незначително  събитие.  Няма 
нито  една  дума,  която  сме  чували  напразно. 
Всичко е било истина, дори и лъжите, в които 
сме вярвали. 
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„Сапфик” (продължение на романа 
„Инкарсерон”)наКатрин Фишър 

 

Наблюдавай,  мълчи,  действай  в  подходящия 
момент. 

* 
 – Може би Смъртта е нашето бягство. 
   –  Смъртта безспорно е врата –  Сапфик спря 
да  нанизва  едно  синьо  перо  и  го  погледна.  – 
Страх ли те е от Смъртта, Джаред? 
  – Страх ме е от пътя към нея. 

* 
И  тя  видя  много  далеч точиците  от  свещи  в 
къщурките  на  бедните,  в  колибите,  в  които 
злобата  и  яростта  на  Затвора  не  бяха 
променили нищо. 

– Това също са звезди – промълви Фин. 
 

 

„Скитница”-Стефани Майър 
*	

Когато разменяхме мисли за новата планета – 
Земя, толкова суха, така различна и пълна с 
такива склонни към насилие и унищожение 
обитатели, почти не можехме да си 
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представим. Понякога вълнението, което 
предизвикваха у нас, засенчваше ужаса ни.                  

             

        Стефани 

	

„Сирена“  -   Триша Рейбърд 
 

Най‐добрият  начин  да  се  пребори  страха  от 
тъмното е  като  си  представиш,  че  наоколо  е 
светло. 

* 
Ето това най‐много харесах в нея. Докато аз 

продължавах да спя на запалена лампа, 
страхувах се да чета Стивън Кинг и не бях в 

състояние да направя дори един безопасен скок 
от върха на скалата, Джъстин живее за оная 
тръпка, която аз по всякакъв начин се опитвах 

да избегна. 
* 

Когато  ме  притисна  плътно  до  себе  си, 
почувствах  вина.  И  тревога.  И  тъга,  страх, 
объркване.  Част  от  мен  искаше  да  се  втурна 
обратно  вкъщи,  да  скоча  в  леглото  и  да  спя, 
докато  мине  достатъчно  време,  за  да  го 
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преодолея. Даже мога да си преставя, че това е 
бил  поредният  кошмар,  заради  който  съм  се 
страхувала да угася лампата. 

* 
Можеш  да  го  търсиш...,  но  той  трябва  да 
пожелае да бъде открит. 

* 
  Гласът й ме обгръщаше отвсякъде като 
студена ранноутринна мъгла, надигнала се от 
езерото,  и  покриваше  ръцете  и  краката  ми  с 
тънък  сив  слой,  който  никога  нямаше  да  се 
отмие. 
 

Памела	
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„Чужди очи“ – Джил Хатауей 
*	

  Листата  шумолят  под  краката  ми, 
докато  крача  към  вкъщи.Някои  са  упорити, 
вкопчили са се в клоните, но вятърът успява да 
обрули  и  тях.  Един  жълт  лист  се  върти  и 
танцува към земята точно пред мен. 
Странно,  колко  красива  може  да  бъде 
смъртта. 
Веднага  ми  става  гузно,  че  ми  минава такава 
мисъл. 

* 
  А  според  мен  смъртта  не  означава 
единствено  загуба.  Напротив,  тя  е  нещо, 
което  присъства  осезателно.  Постоянно  се 
навърта наоколо, шепне в ухото ти. Крие се в 
пространството  между  пръстите.  В 
спомените  ти.  Във  всичко,  което  мислиш  и 
казваш, и чувстваш, и желаеш. Винаги е до теб. 

И  знам,  че  няма  думи,  от  които  да  ти 
стане по‐леко. 
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„Преди да умра“- Джени Даунам 
   
Живей  бързо,  умри 

млада, вземи най‐доброто. 
* 

 
Отдавна  си  мисля,  че  думите  ни  не 
достигат до хората. 

 Може би нищо не достига до тях. 
* 

Той обръща лицето си към мен. Вглежда 
се  в  очите  ми  и  на  мен  ми  се  струва,  че 
наистина ме вижда, че знае нещо за мен, което 
и аз самата не зная. 

– Страхуваш ли се? 
Никой  не  ме  е  питал  за  това.  Никога. 

Взирам  се  в  него,  за  да  проверя  дали  не  му  е 
досадно,  дали не пита  само от любезност,  но 
виждам, че очаква отговора ми. 

* 
Не  пропилявай  времето  си  за 

неподходящите  хора  –  отдели  време  за  тези, 
които са важни за теб. 

 

Анна�
�

�
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КОГАТО ГЛЕДНИТЕ ТОЧКИ НЕ 
СЪВПАДАТ 

 

Биг Брадър като полезен формат за 
зрителите 

 

Започвам с това, че не искам да оборвам 
аргументите  на  противниците  на  риалити 
формата „Биг Брадър“. Бих казала единствено, 
че никой не ги кара насила да го гледат  . Всеки 
има дистанционно и свободен избор с какво да 
запълва  времето  си  /  какъвто  имат  и 
участниците  в  предаването/. Форматът не  е  
възпитателно  или  образователно  предаване, 
нито пък участниците в него    ‐   прототип на 
българското  общество  или  негова 
представителна извадка. 

Ще опитам да посоча плюсовете на този 
риалити  формат,  поне  според  мен,  и  защо  си 
струва човек да го гледа. 

Това  риалити  е  най‐ефективният 
изобличител  на  човешкото  лицемерие  и 
двуличие  или  поне  наравно  с  някои  от 
филмите.  Точно  тази  негова  функция  се 
оценява най‐високо от зрителите му. Фактът, 
че  победители  в  шоуто  винаги  стават  хора, 
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които  са  себе  си  докрай  или  в  най‐голяма 
степен,  доказва  това.  Важи  и  обратното, 
първи  винаги  биват  изгонвани  най‐
неестествените,  най‐прикритите  и  най‐
двуличните участници. 

Шоуто е добър начин да научим и нещо за 
себе  си  и  като  цяло  за  човешката  психика  и 
природа. Виждаме с очите си как участниците 
в  крайна  сметка  проявяват  истинската  си 
същност  и  свалят  маските  си.  Често 
разбираме  кои  са  истинските  мотиви  за 
техните действия и постъпки. Научаваме се да 
съдим за тях по делата им и в някаква степен 
дори успяваме да ги опознаем. 

Волно  или  неволно  ние  анализираме 
собствените  си  реакции  в  една  или  друга 
ситуация,  ако  се  поставим  на  мястото  на 
някого  от  съквартирантите.  Избираме  си 
любимци сред тях, дискутираме една или друга 
тяхна  постъпка  и  последствията  от  нея. 
Коментираме  участниците  в  „Големия  брат“ 
като    модел  на  поведение  каквито  са 
лидерството и комформизма. 

Всичко  това  се  случва  в  условия  на 
минимална  манипулация  от  страна  на 
авторите на шоуто. Разбира се, отново имаме 
режисиране  и  доза манипулация,  за  съжаление 
без  това  не  минава  нито  един  телевизионен 
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продукт.  Но  те  са  в  доста  по‐малка  степен, 
отколкото  в  един  филм,  предаване  или 
дискусионно  студио.  Нещо  повече,  това 
риалити  е  нагледен  пример  за  умението  на 
телевизията  да  ни  манипулира  и  сформира 
мнението ни по дадени въпроси. В предаването 
виждаме  как  може  да  се  направи  от  мухата 
слон,  от  едно  леко  сдърпване  и  размяна  на 
реплики  –  етнически  конфликт.  И  си  даваме 
сметка,  че  не  бива да  вярваме  на телевизора. 
За  мен  това  е  важен  принос  на  предаването, 
защото  все  още  има  хора,  които  приемат 
всичко дадено по ТВ екрана за чиста монета. 

Харесвам  наблюдението  на  хората,на  
интересни  житейски  съдби.  Всеки,  решил  да 
вземе  участие  във  „Биг  Брадър“,  трябва  да  е 
наясно, че поема риск да се разкрие и трябва да 
бъде  устойчив  във  всички  изпитания.  Това  е 
игра  и  не  бива  да  се  забравя.  Колкото  си  по 
естествен,  толкова  ще  бъдеш  по‐адаптивен 
към всичко, което ти се случва. 

Друга причина да ми допада предаването 
е, че съквартирантите са хора и притежават 
черти, които в по‐ малка или по‐ голяма степен 
ги  има  във  всекиго  от  нас.  Въпреки 
манипулациите  смятам,  че  предаването  е 
огледало  на  хората.  По  някакъв  начин 
форматът  показва  що  за  хора  сме,  заради 
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това  мисля,  че  среща  толкова  голямо 
неодобрение. 

Ако  човек  е  интелигентен,  дори  и 
предаването да е глупаво, то не би могло да му  
повлияе.Интересно  ми  е  –  гледам,  не  ми  е 
интересно – не гледам. 

Да,според  мен  предаването  може  да  се 
разглежда  като  социален  експеримент,  както 
твърдят и създателите му. В него би могъл да 
оцениш какъв всъщност е човекът.Имаш избор. 
Можеш да не  го  харесаш и  да  го  изгониш    или 
пък да го харесаш и да го подкрепиш. Истината 
е,  че  чрез  различните  участници    шоуто  
показва различни модели и интереси, което за 
мен като зрител е полезно. 

Забавно  е!  Къде  другаде  би  могъл  да 
видиш  толкова  емоции  на  едно  място  и  то 
само в рамките на един час дневно? Женят се, 
развеждат се,обичат се и се карат. 

Може би не всеки гледа „Биг Брадър“, но 
със  сигурност  всеки  знае  за  какво  риалити 
става  дума.Ако  попаднеш  в  непозната 
компания,  темата  за  шоутоби  ти  била 
полезна.Единствено  трябва  да  разбереш 
далисъбеседниците  са  привърженици,  или 
не.При  всички  положения  обаче  всички  ние 
имаме мнение за това.                         Аделинa 
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   ДЕГРАДИРАЛАТА       ПУБЛИКА 
Никому  неизвестни  са  така  наречените 

„випове”.  Разхождащи  се  по  халати  в 
„къщата”, говорещи празни приказки, сменяйки 
диваните  и  позите  на  стоене  от  време  на 
време.  Това  ли  са  достойните  примери  за 
младите  пколения?  Хора,  излагащи  себе  си  в 
национален  ефир,  уж  показвайки  своята 
същност. Тяхното име е легион – те се влачат 
от  телевизия  в  телевизия  и  не  носят  нищо 
друго освен себе си. Така наречените известни 
хора – кухи като грънци. 

Днес  известността  приемаме  като 
висше  качество.  Имаме  огромното  и  твърде 
съмнително  удоволствие  да  живеем  в  свят, 
койтo  те  обрича  да  си  анонимна  прашинка  в 
океан  от  прах.  И  съответно  излизането  от 
Анонимността,  тоест  Известността,  става 
изключително важно. Също така е важно да се 
добереш  до  известност.  И  това  често  става 
единственото  желано  качество.  Не  малко 
прочути  хора  в  съвремието  ни  са  известни  с 
това,  че  са  известни, т.е. те  са  развили  само 
качеството Известност. 

Е,  децата  могат  да  научат  нещо 
„полезно” от този тип предавания. Например, 
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 че  столицата  на  Великобритания  е 
Англия, а  

на  Сърбия  е  Босна.  И  какво  от  това? 
Може би дамата е пропуснала няколко часа по 
география  или  по...обща  култура.  Но,  нали  е 
известна?! 

Някои  ще  кажат,  че  предаването  се 
гледа от много хора. Но от кои по‐точно? От 
гледането  на  телевизия  се  оттеглят  все 
повече  хора.  И  това  са  предимно 
интелигентните  и  образовани  хора.  Според 
мен  това  се  дължи  на  факта,  че 
интелектуалното  и  информационното,  пък  и 
стиловото  ниво  на  телевизията  е  паднало 
значително.  Публиката  става  все  по‐
простичка,  а  продуцентите  на  телевизионни 
продукти започват да работят именно и само 
заради  нея.  А  това  води  до  още  по‐голямо 
падане  на  нивото.  Телевизиите  задоволяват 
ниските  нужди  на  една  деградирала  публика, 
теглят  я  надолу,  вместо  да  правят  всичко 
възможно да я издигнат на по‐високо ниво. 

Подкрепям  думите  на  уважаван  от  мен 
писател – Калин Терзийски: „Всички знаем, че не 
търсенето определя предлагането. Напротив. 
В  съвременния маркетинг  винаги  се  действа  в 
посока  на  създаване  на  потребности.  А  след 
това те се задоволяват.” 
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Според  мен  никой  няма  естествена 
нужда  от  глупави  сериали  или  от  „жълти”, 
клюкарски  предавания.  Потребността  от 
глупави (или съответно от умни) произведения 
се изгражда. Тук става въпрос за това: кое ние 
ще изберем за ценност. 

Изборът  какво  да  гледаме  е  наш.  Но 
според  мен  е  безсмислено  и  безполезно  да 
гледаме  някакви  уж  известни  хора,  които  се 
смятат  за  забавни  и  интересни.  А  всъщност 
излагащи се и губещи достойнството си. 

Елина 
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Експеримент,загубил първоначалния си 
смисъл 

 

Така  нареченият  „Голям  брат”  е 
създаден, за да бъде огледало на нашия живот 
и  да  покаже  обществото  ни  с  всичките  му 
недостатъци.  За  мен  обаче  експериментът 
отдавна е загубил първоначалният си замисъл. 
Причината  за  това  се  съдържа  в  една 
единствена  думичка  –  пари,  печалба.  Целта  е 
подменена.  В  познатото  ни  изказване  на 
Макиавели за целта и средствата вниманието 
ни  е  привлечено  към  хармонията  между  тях. 
Макар че често се случва до достойна цел да се 
домогваме  с  недостойни  средства,  аз  не 
приемам това за нормално. Но в нашия случай с 
Големия  брат  става  дума  за  изкривено 
огледало  –  целта  е  прозрачна  –  печалба  на 
някакви „наши” хора. 

Продуцентите  се  целят  в  масовия 
зрител,  който  е  повече  от  готов  да  прахоса 
цял  час  в  гледане  на  циркове,  задминаващи 
латиноамериканска  теле  новела.  Любови, 
изневери,  скандали и трогателни истории,  от 
всичко по малко, за да има за всекиго по нещо. 

Какво днес не преследва лесна печалба! За 
да  се  комерсиализира  нещо,  то  трябва  да  се 
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направи  общодостъпно,  смилаемо  за 
мнозинството.  Нещо,  което  да  се  харесва 
лесно,  без  интелектуално  усилие.  Има такива 
филми,  има  такива  книги,  които  често  се 
представят на  върха  на  някаква  класация,  без 
да  имат  качества  на  високо  изкуство.  Но 
такъв филм или театрална постановка пълни 
салоните, плаща разходите. 

Така и комерсиалната поп музика ухажва 
ниския  вкус,  защото  по‐сигурно  е  да  получиш 
похвала  ,  ако  си  спазил  канона  на  всеобщата 
достъпност  и  по‐лесно  е  да  бъдеш 
санкциониран,  ако  си  позволиш  да  твориш 
смисъл. Това е диктатурата на мнозинството. 
Има  ли  излизане  от  този  затворен  кръг. 
Истинският талант, интелектът, духовната 
ценност  са  по  условие  непрактични.  „Печал 
бата” от тях има различен смисъл. 

Дори не съм сигурна дали мога да нарека 
„BigBrother”риалити.  Ако  нещо  е  истинско,  то 
не  се  движи  по  сценарий,  а  следва  по‐сложни 
извивки.  Понякога  изключително  лесно  се 
открива  манипулацията  –  дума,  извадена  от 
своя  контекст  или  употребена  в  определен 
контекст. Мощно надделяване на  една  гледна 
точка  или  пълно  разминаване  между  реално 
случилото  се  и  представеното  за  обсъждане. 
Става дума просто за пропаганда: „харесвай се 
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такъв какъвто си”. Няма универсални норми за 
сравнение  или  съпоставка.  Всичко  е 
относително !  Всичко е позволено... 
 

Моника	
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Играта 
 

Като кажем „игра”, мислим преди всичко 
за  детството  или  за  връщане  към 
детинското,  тоест  оценяваме  играта  като 
нещо  несериозно.  Но  това  не  се  отнася  за 
философите.  Йохан  Хьойзинха  в  книгата  си 
„Homo  ludens”  защитава  концепция  за  играта 
като  широко  обхватен  модус  на 
съществуването  ‐  тя  засяга  всички  cфери  на 
живота.  

А един български философ Калин Янакиев 
говори  за  райския    аспект  на  играта  – 
/„Професорско каре”/. Тя е действие без външен 
мотив – не обяснява защо се прави това. Дори 
и  да  се  опита, ще  остава  винаги  нещо,  което 
не може да се обясни докрай. Съществуването 
предполага  и  включва  играта  като  поле  на 
освободеността без практична цел. Бягащите 
деца,  които  не  се  състезават  помежду  си, 
просто изпитват възможностите на телата 
си.  Те  се  радват  на  чудото,  очаровани  са  от 
него, въвлечени са в него. Можеш да участваш, 
можеш да правиш живота още по‐интересен. 

Има  игри  със  строги  правила.  Има 
различни  аспекти  (равнища)  на  играта.Тя  е 
въплъщение  и  изражение  на  човешката 
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природа  такава,  каквато  е:  материална  и  
идеална,  физическа  и  духовна,  телесна  и 
интелектуална.  Според  Йохан  Хьойзинха  тя  е 
по‐стара  от  културата:  животните  играят 
също  както  и  хората.  При  разграничаване  на 
играта  от  други,  близки  на  нея  форми,  тя 
показва своите специфики. Независимо, че тя в 
повечето  случаи  е  умствена  дейност,  няма 
морална функция, нито добродетел, нито грях. 

Понятието  не  се  поддава  лесно  на 
дефиниране  с  оглед  на  биологическото  ,  
логическото,  или  естетическото.  Играта  е 
преди  всичко  свободно  действие.  В  нея  има 
безгрижие.  Необходима  е  като  културен 
феномен. 

Игрови  моменти  Хьойзинха  търси  в 
науката и мъдростта и ги открива в диалога, 
философията,  както  и  в  софистическата 
дейност, полемиката, загадките и гатанките, 
в спора. 

Стремежът  за  добро  представяне  и 
желанието да се обори противникa в публична 
борба  —  тези  две  движещи  сили  на 
обществената  игра  се  открояват  ярко  в 
дейността на софиста.Софѝсти били наричани  
тези  древногръцки  философи,  които  играят 
роля  на  професионални  учители  по мъдрост  и 
красноречие.  Те  не  образуват  единна 
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философска школа. Общото между тях е отказ 
от  религията  и  преди  всичко  желанието  да 
доказват  относителността  на  всичко 
съществуващо,скептицизмът  им  ‐  да  се 
съмняват    във  всичко.  Основните  причини  за 
появата на софѝстите са необходимостта от 
умението да се говори публично и появилата се 
потребност  от  по‐високо  общoфилософско, 
научно  и  политическо  образование. 
Наименованието софист се използвало още от 
Есхил  за  описание  на  двамата  мъдри  герои — 
Прометей и Паламед, считани за едни от най‐
видните софисти. 

Софистът  разполага  със  собствен 
репертоар за своите изпълнения. За това той 
получава  хонорар,  като  някои  „изпълнения“ 
даже  си  имат  твърда  цена.  Появяването  на 
известен  софист  в  градаe  било  цяло  събитие. 
На  тях  гледали  като  на  чудотворци, 
сравнявали  ги  с  борци,  изобщо  дейността  на 
софиста  протичала  в  истински  спортна 
атмосфера.  Някои  от  софистите  се  славят  с 
това,  че  задавали  изключително  коварни 
въпроси, отговорът на които винаги се оказвал 
грешен. 

В  категорията  на  играта  влиза  и 
сферата  на  състезанието.  Спорът  е  бил  в 
безспорен  възход,  когато  е  бил  предмет  на 
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публични  състезания.  Дискусията  е  била 
самоизтъкване,  парадиране,  словесна 
самовъзхвала.  Качеството,  което  поддържа 
чисто  до  известна  степен  изкуството  да 
печелиш в двубой с думи , е игровият характер 
на разума.  Колкото и да е била действително 
усъвършенствана  диалогичната  форма  при 
гърците,  тя  не  e  можела  да  отговаря  изцяло 
на  литературната  форма  на  диалога: 
представлявала  е  една  лека  игрова  форма  на 
изкуството.  Като  пример  може  да  се  вземат 
диалозите  на  Платон:  лекият,  весел  тон  на 
„Парменид“ или началото на „Кратил“,  както и 
на  много  други.  Всъщнност  за  него,  въпреки 
цялата  си  задълбоченост,  философският  спор 
си е оставал една благородна игра. 

Играта  има  първична  човешка  функция, 
играта  е  „един  от фундаменталните духовни 
елементи  на  живота".  Тя  е  действие  или 
занимание, извършвано доброволно;  самоцелна 
и предизвикваща наслада от съзнанието, че се 
извършва  нещо  полезно    и  че  то  е  нещо 
различно от всекидневния живот.В книгата си 
„Homo  ludens’’  Йохан  Хьойзинха  предлага  една 
от  най‐оригиналните  концепции  в 
съвременната  философия  на  историята  и 
философия  на  културата.  Той  търси  единния 
източник  на  такива  различни  и  разнообразни 
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човешки  дейности  като  език,  закон,  война, 
познание,  поезия,  философия,  изкуство  и 
изобщо  цивилизация  в  играта  и 
игроподобното.  Така в  заключение  стигаме до 
извода,  че,  философствайки    по  темата  за 
играта,  ние  всъщност  сме  се  включили  в 
някаква игра. 
 

Мирела	
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Тялото	
Ако тялото не е душа / какво тогава е душата. 

  УОЛТ  УИТМАН 

Отношението  към  тялото  зависи  от 
времето,  културата  на  общността...Днес 
надделяващият  модерен  стил  сякаш  го 
определя  като  свръхценно.  Обработва  го 
според формирания  масов вкус. 

Антитезно  стои  християнското  
свръхунизяване  в  миналото,  защото  се  е 
смятало,че  така  се  допринася  съществено  за 
спасението  на  душата.  Краен  в  една  от 
оценките  си  за  човека  е  св.  Августин  – 
„Душа,която си служи с тяло.” 

Моето  усещане  се  доближава  до 
тревогата  на  К.  Янакиев,че  днес  тялото  е 
отдадено  на  публичността  така,  сякаш  е 
дреха,отразяваща  модни  тенденции.Сякаш  не 
хората със своите индивидуалности,а телесна 
маса  изпълва  пространствата.  Собствените 
ни тела се изплъзват от нашия контрол върху 
тях.Европейската  култура  цени  личността  – 
Азът  да  бъде  оразличен  сред  масовостта. 
Унифицирането  на  телата  говори  за  друга 
унификация – на душите.Тревожа се ще бъде ли 
„погълната” душата от тялото. 
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Но  ако  се  огледам  за 
контратеза,намирам  утеха  в  текста  на 
французина  Жан‐Мари  Густав  льо  Клезио  – 
„Африканеца”.  В  началото  на  тази  книга  се 
говори за тялото като носител на цялостния 
човек,  който  преминава  през  родители,  
деца...Отношението  към  тялото  в  Африка 
носи  непозната  за  европееца  радост  от 
голямата  близост  на  многобройни  тела  –  
радост, която изключва страха: 

 
   „Лицата  им  като  вкоравени  кожени 

маски,  покрити  с  белези,  с  ритуални 
знаци.Изпъкналите  им  кореми,  копчето  на 
пъпа,подобно на зашито под кожата камъче.С 
такива впечатления съм останал от голямата 
близост,от  многобройните  тела  около  мен  – 
нещо  едновременно  ново  и  познато,което 
изключва  страха...Африка  бе  по‐скоро 
тяло,отколкото лице. 

В  Африка  безсрамието  на  телата  бе 
великолепно.  То  придаваше  простор  , 
дълбочина,умножаваше  усещанията,  изплита 
ше около мен мрежа на човечност.” 

Такива  са  спомените на  писателя,който 
20  г.  след  това  1968  г.  говори  с  болка  за 
гражданската  война  с  2млн.  жертви.Избиват 
се  заради  петролни  кладенци  „под 
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безразличния  поглед  на  западния  свят”.  ‐
„АФРИКАНЕЦЪТ”  Разкъсана  е  мрежата  от 
човечност.  Телата  с  изключителна  лекота  са 
се превърнали в пушечно месо. 

Срамът  от  голото  тяло(културен 
европейски  продукт)  има  връзка  с  интимното 
като  ценност  на  частния  живот  на 
личността. Правото й на лично пространство 
напоследък  се  пренебрегва  и  в  двете  посоки. 
Тревогата е за Аза – изчезва ли той наистина? 

Младежката  мода  днес  има  и  такава 
гледна  точка  –  да  говори  за  индивидуалното 
чрез  тялото,чрез  рисунките  по  него.Друго 
поколение,друга  гледна  точка  (пак  в  наше 
време)  проследява  и  регистрира  чрез 
фотографии  съзнателно  наложени  промени  с 
тялото  на  един  и  същ  човек.  Експериментът 
задава  въпрос  –  кой  всъщност  е  този  в 
променящото се тяло?! Важна става грижата 
за  тялото,което  не  трябва  да  издава 
възрастта. 

Всъщност  каквото  и  да  правим,  според 
това какви човешки същности сме,не можем да 
престанем  да  бъдем  човеци.  Каквото  и  да 
вършим с телата си!!!   Нека да се усмихнем на 
едно изказване: „Днес май можем само с тяло ” 
– /Г.Каприев, „Професорско каре”/. 
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    Все  пак  остава  валидно  за  всички 
времена  трагичното  разминаване  между 
стремежа  на  живота  да  бъде  безкраен  и 
крайността  /краткостта/  на  човешкия 
живот.Тоест  ,за каквото и явление от    света  
да говорим,няма как да стигнем до еднозначен 
отговор. 

 Това  разсъждение  би  било  полезно,ако 
някога  породи  желание  да  бъде  опровергано 
или продължено. 

 
Елина	
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Нашето    тяло   и   щастието 
 

Тялото е нашата връзка с околния свят . 
Помага  ни  да  изразяваме  себе  си  и  да  се 
сближаваме с други   като нас,да онагледяваме 
скритото или да го крием още по‐дълбоко  . То 
ни  прави    щастливи  или  нещастни  в 
зависимост  от  това  ‐  какво  влияние  сме  му 
позволили да оказва върху живота ни. 

Външният вид е първото,  което хората 
забелязват. Често по него   изграждат мнение 
и за характера. Макар че тялото ни представя 
пред  обществото,  по  осанката  не  винаги  се 
съди вярно и за душата. Понякога човек не би се 
интересувал  от  личностните  качества  на 
другия  , ако той не изглежда според определен 
стандарт.  С  времето  сме  приели  различни 
начини да поддържаме и разкрасяваме  тялото 
си. И когато накрая нашите усилия се увенчаят 
с  успех,се  чувстваме щастливи.  Най‐после  сме 
попаднали  в  дадените  рамки  за  това  как 
трябва да изглеждаме и вече сме доволни, че ни 
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приемат,  дори  да  е  за  сметка  на  истинската 
ни същност.  

Но  трябва  ли  тялото  да  определя 
щастието ни?  

Зависи.  Когато  решим,  че  трябва  да 
променим  фигурата  или  стила  си,  да 
отслабнем,  да  си  направим  татуировка  или 
дори  пластична  операция,  тогава  ние 
щастливи  ли  сме  в  собствената  си  кожа? 
Редно  е  първо  да  се  запитаме  за  кого  сме 
готови  да    променяме  живота  си  –  за  нас 
самите или заради околните. И често грешим. 
Трябва да изясним за себе си  ‐ дали съзнателно 
го правим  за свое  вътрешно удовлетворение. 

Ако  модифицираме  тялото  си  с  цел  да 
бъдем харесвани и приети, първоначалното ни 
щастие  ще  бъде  изместено  от 
продължителна  тъга.  Видоизменяйки  се, 
можем  да  изгубим  истинското  си  Аз  ,  да 
забравим да бъдем себе си .  

Разпространено  е  мисленето,  че  щом 
следваме  модни  тенденции  и  преобразяваме 
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тялото  си    според някакви  утвърдени модели, 
ще  бъдем  щастливи.  Не    ‐  тогава  ще  сме 
харесвани  ,при  това    не  заради  самите  нас. 
Харесван  ще  е  изграденият  образ,  въпреки  че 
той  може да не отговаря на същността ни.  

Достойни  за  възхищение,според  мен,  са 
хората,  които  са  приели  дефектите  и 
несъвършенствата  си  и    не  се  опитват  да  се 
отдалечат    от  истинския  си  образ  според 
вътрешната  си  представа.  Истинското 
щастие  се  постига,  ако  се  харесваме  такива, 
каквито  сме.Стивън  Хокинг    е  пример  как 
физическото увреждане не може да попречи на  
творческия  процес.  Дори  може  да    го 
стимулира  .  Единствените  спирачки  са 
поставени  от  мисълта,  която  дотолкова  се  
поддава  на  чуждото  влияние,  че  забравя  
собственото понятие за щастие. 

  В романа на Мери Шели „Франкенщайн” е 
заложена  идеята  за  механично  създадено 
несъвършено тяло.    А то  е такова  ,защото  е 
резултат  от  експеримент  на  несъвършената 
човешка  наука,която  иска  да  поправи 
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природата.Чудовището  е  нещастно  не 
толкова от това как изглежда, а защото няма 
приятел. То моли създателя си да направи още 
едно  същество,  но  безуспешно.  Франкенщайн 
навсякъде  е  отблъскван,  защото  хората  са 
ужасени  от  неговата  външност.  Никой  няма 
желание  да  го  опознае.  ИЗКУСТВЕНИЯТ  ЧОВЕК  
дори  няма  собствено  име,  а  е  наречен  на 
създателя  си,  Виктор  Франкенщайн.  Поради 
уродливото си тяло не може да намери близък, 
с когото да споделя съществуването си.  Той е 
самотен, защото  физиката му  го отделя от 
останалия  свят  и  никой  не  подозира  добрите 
му намерения. 

Чрез прекалено амбициозните претенции 
на  съвременната  наука  романът  говори  за 
човека, който се чувства неразбран и изгубен в 
множеството.Проблемите,които  М.Шели 
поставя,  са  много  дълбоки,но  един  аспект 
прави връзка  с тялото  ‐  ясен отграничителен 
белег  сред  всички  хора.  Често,приемайки 
тялото си като несъвършено , му позволяваме 
то да ни ограничава. Объркват ни и постоянно 
променящите  се  критерии  за    красота. 
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Каквото  и  да  правим,  все  не  можем  да 
достигнем  съвършеното  тяло.  И  така 
стигаме  до  важния  въпрос  –  тялото  ли  е 
човекът?! 

Франкенщайн  е  нещастен  ,защото  няма 
друг    с  подобен  на  неговия  произход    ‐  той  е 
отделен  от  цялото  човечество.  А  ние,които 
сме толкова подобни едни с други ,че можем да 
бъдем братя ,защо не се разбираме ? 

  Имам  чувството,  че  колкото  повече  се 
говори,  че  външният  вид  няма  значение, 
толкова  по‐голяма  важност  му  се  придава. 
Вероятно  заради  скъсаната  връзка  между 
външно  и  вътрешно  ,между  изречено  и 
помислено.Не  можем  да  проумеем,  че 
красотата  се  крие  в  ума,  в  мисленето    ,  в 
сърцето . Те я извайват и я правят видима чрез 
тялото. Точно затова тя не винаги е на показ, 
а  трябва  да  я  потърсим,  за  да  я  открием.  В 
това е ценността. По тази причина много хора 
са  нещастни,  защото    гледат  какво  има  на 
повърхността и не  правят усилие да  вникнат 
в същността .Нали Хамлет казва,че има знаци 
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на  скръб  и  дълбока  ,но  не  за  всички  видима 
мъка.  Отново  външно  и  вътрешно  и  малко 
хора,  които  знаят  за  това,  а  още  по‐малко  ‐  
можещи  да  виждат  разликата между  едното 
и другото. 

  Бих казала,  че ако не през цялото време, 
то  понякога  много  от  нас  се  чувстват 
недоволни и съвсем не  щастливи в тялото си. 
Според  мен  трябва  да  се  замислим  за 
стъпалата    в  усъвършенстването  на  душата 
си, за степените в самоизграждането си. Това 
неминуемо ще  се  отрази  на  външния  ни  вид    ‐  
когато  започнем да гледаме на себе си по друг 
начин. 

  Спомнете  си  кой  е  красивият  човек 
според  Георги  Господинов.А  с  четенето  идва 
чувството,мисълта и  усмивката – телесният 
израз на невидимата вътрешна радост. 
   

Радостина ‐10‐з 
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Tалантът	разбира	ползата	от	болката,	

	откривателската	ценност	на	куража,	

	неизбежността	на	самоограниченията		

и	сладостта	на	съпротивата.	

 

 

СРЕЩА  С  ПИСАТЕЛ 
23 .04 . 2013 г 

За срещата с Т. Димова и нейния роман 
„Майките” 

 

Началото  на  романа  е  краят  на 
историята  с  убитата  Явора  –  кръгова 
композиция.  Разпъването  на  кръста  от 
тълпата  вече  се  е  случило.  Тълпа!  Защото 
няма  пръв  –  действат  едновременно, 
безмълвно.  И  заедно,  и  поотделно  те  са 
безсилни  да  живеят  без  този,  който  прави 
чудеса. Този, до когото само да се доближиш, и 
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се  преобразяваш.  Но  Той,  т.е.  Тя  –  Явора  е 
приета като нещо външно, а не като частица 
от  всеки.  Тя  е  нещото,  което  вече  им  се  е 
случило.  Предстои  да  го  осмислят,  след  като 
преживеят потреса. 

Всъщност  романа  започва  от  точката 
на  осмислянето,  преди  да  е  изстинало 
преживяването.  Теодора  Димова  е  избрала  да 
разтърси  склонните  да  забравят  и  да 
загърбват.  Тя  знае,  че  прякото  убеждаване  е 
неплодоносно.  Истината  се  долавя 
непосредствено,  главно  чрез  възраженията 
срещу нея. Към най‐дълбоките неща в човешкия 
живот може да се подходи единствено така. 

Докато  слушаме  разказа  на  Александър, 
Никола,  Дана,  Лия,  Деян,  Калина  ...,  трудно 
различаваме гласа на тийнейджъра от гласа на 
възрастния. Четенето е изстрадване на всички 
подробности  от  въпросите  и 
безвъпросността.  Гласовете  на  разказвач  и 
герой  се  преливат така,  че  става  лесно  да  се 
заслушаш като в собствена история. 

За читателя, непосветен в психолoгията 
на  перверзиите,  не  е  важно  каква  диагноза  на 
отчаянието ще  бъде  дадена.  Той  е  въвлечен  в 
дълбоко  разтърсващо  преживяване  на 
безнадеждна отчаяност в свят, изгубил Пътя. 
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Учениците на Явора са свързани помежду 
си  в  желанието  си  да  намерят  опора,  вяра, 
Път.  Искат  да  не  повтарят  преживяната 
болка  на  родителите  си,  за  да  не  я  предават 
нататък.  В  разказаните  истории  сякаш 
ролите  са  разменени  –  мъдростта  идва  от 
младите,  които  се  опитват  да  разберат 
своите родители. 

Цел  на  романа  не  е  да  следва 
подробностите  в  нещастията,  не  е 
търсенето  на  отговор,  а  осъзнаването  на 
зеещата  пропаст,  където  трябва  да  има 
твърда  основа.  Събраните  истории  търсят 
нормата, модела, идеала. Необходимостта от 
него. 

 
Мирела–  Имаше  нещо  необяснимо 
привлекателно,  което  ме  караше  да 
довърша четенето.  То категорично не е  
само желанието да разбера какво става 
по‐нататък.  Беше  нещо  по‐дълбоко, 
което  не  знаех  дали  е  възможно  да  се 
обясни, но исках да може. 
Анита–Четохме  романа  „Майките” 
като  мъчително  търсене  на  път  към 
вярата  в  обичта.  Път  в  един  свят, 
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замрял заради нещо не толкова значимо ‐ 
като  „световното  по  футбол” 
например. 
Елина  –  Четенето  беше  дълго 
осъзнаване,  че  излизането  от 
потресаващото  е  невъзможно,  ако  го 
гледаш  отстрани.  Трябва  да  влезеш  в 
него, да го изстрадаш в дълбочина, за да 
поискаш  ти  самият,  именно  ТИ,  да 
излезеш на светло. 
Джоана  –  Психолози,  психоаналитици 
четат  романа  като  илюстрация  на 
„перверзно  майчинство”  или  на  „детска 
агресивност”.  Оценяват  разказаните 
истории  като  безпроблемен  обект  за 
наблюдение,  без  съотнасяне  с 
абсолютното.  Така,  според  нас,  тази 
книга  не  може  да  бъде  прочетена 
истински. 
Мирела – „Майките”  изправя читателя, 
който  се  е  доверил,  пред  моралните 
категории  Черно  и  Бяло.  Този  открит  и 
честен  текст  не  цели  да  неутрализира 
добро  и  зло,  черно  и  бяло  в  сивото.  Той 
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предизвиква  този,  който  смята,  че 
прошката  е  компромис  между  черно  и 
бяло. 
Елина–  Разкрива  го  неговата  слабост, 
когато  говори:  „Аз  не  желая  да  бъда 
напълно  добър  и  моля  да  не  ме 
възприемате  като  напълно  лош”.  Но 
моралният кодекс е черно и бяло. 
Анита  –  Тази  книга  освобождава  от 
страха да се заявиш като морален човек, 
т.е.  да  избереш  бялото  и  черното, 
защото сив морал няма. Има сиви хора. 
Джоана –  Това  освобождаване  е  подтик 
да  излезеш  на  светло.  Всъщност  да 
„навлезеш” –  „Ще бъда  в  най‐дълбоката 
част  на  сърцето  ви,  там  ще  ме 
търсите,  само  там  истински  ще  ме 
намерите” – думите на Явора. 

Набелязаната  верига  от  причинно‐
следствени  връзки,  обяснения,  оправдания    – 
дъщеря  –  майка  –  баба,  съзнателно  е 
прекъсната.  Поставя  се  въпросът    за  избора. 
Личният  избор.  Радикално!  Ако  търсим 
оправдание,  ще  стигнем  до  Грехопадението. 
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Човек  се  изкушава  да  търси  виновника  винаги 
извън себе си. 

Но  за  какъв  избор  става  въпрос.  В  едно 
задълбочено  изследване  –  „Перверзното 
майчинство  ...”  на    Евелина  Ламбрева      ‐    се 
говори  за  „идеално  майчинство”  като 
недостижимо очакване на обществото. На кое 
общество?  Болното  не  очаква  и  не  разказва 
човешки  истории,  а  поставя  диагнози. 
Случилото се на Марина (избраният пример от 
Е.Л.)  е  далеч  от  нормалната  представа  за 
майчинство,  защото  никъде  не  се  предполага 
любов,  не  се  говори  за  обич,  а  само  за 
тревогата  на  този,  който  се  бои  от 
махленското – „какво ще кажат хората”. 

А ако говорим за Мадоната като идеал – 
тя дава сили и задвижва съвести с единствено 
важното – обичам, обичай. 

Историята  с  Никола    като  че  ли  се 
доближава  до  нещо,  което  напомня 
откровеност,  обич,  но  прехвърля  граници, 
които  в  посттоталитарното  време  станаха 
много  подвижни.  Разказвайки  за  родителите 
пред погледа на децата им,  романът събужда 
не  само  вина,  но  и  желание  за  поправяне. 
Срамът у сина заради поведението на майка му 
е  нравствена  точка  в  покварта.  Тази  точка 
винаги е вътре в нас. Дълбоко! Нужни са много 
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усилия  да  бъде  заличена.  Вероятно  е 
незаличима. 

Явора,  учителката,  много  трудно  може 
да  бъде  привлечена,  за  да  обслужи тезата  за 
перверзното  майчинство.  Тя  не  е  земна, 
затова преживяното покрай  нея не може да се 
разкаже в полицията.  Тази влюбеност в Явора 
изразява  потребността  от  дълбочина,  без 
която  не  можем  да  бъдем  личности.Но  дали 
времето,в  което  живеем,цени  личността.  Не 
всичко  е  за  продан,  за  окото  на  Биг  Брадър. 
Перверзното  майчинство,  престъпността, 
детската престъпност са някакви парчета от 
действителност,  която  сякаш  не  може  да 
бъде  обхваната.  „Съвременни  условия”, 
„глобален  проблем”,  „разпад  на  ценности”  са 
само  клишета,  които  затварят  разговора. 
Романът  на  Теодора  Димова  „Майките” 
отваря  мъчителен,  продължителен  разговор 
за  истинските  ценности,  които  не  се  влияят 
от  времето,  но  могат  да  бъдат  (и  са)  лесно 
загърбвани  заради  някакви  гнили    „модни”  
представи за успех и престиж. 
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Размишленения върху романа ... и не 
само 

 

Има  ли  родител,  който  да  не  се  е 
съмнявал  в  правотата  си?!Родител,  който 
никога  да  не  е  съжалявал  за  дума  или 
постъпка?!Който да не е изпитвал чувство за 
вина пред детето си.        Сигурно няма... 

Аз съм една от тях.  

И  все  пак,  може  би  все  пак  някъде  съм 
успяла...  Не  във  всичко,  но  поне  във  важните 
неща.    Не  съм  била  сама,  до  мен  е  бил  винаги 
съпругът ми, подкрепяли сме се, допълвали сме 
се  в  грижата  и  в  забавленията  с  децата.  
Стабилността на нашата връзка се отразява 
в    децата  ни  –  тя  им  носи  увереност, 
самочувствие в други моменти,  когато нас ни 
няма.  И  уж  сме  давали  много,  но  понякога 
външните  фактори  се  оказваха  по‐силни  от 
нас...  А  после?  Възстановяването  на 
свързващата  нишка  е  дълго,    една  стъпка 
накриво  ни  е  връщала  назад.  Но  винаги  сме 
вярвали, че забележките ни, направени с много 
любов  към  децата,  са  правилния  начин  да 
приемат  по‐лесно  нашето  мнение. 
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Продължаваме  да  опитваме  и  понякога  да  не 
успяваме,  да  не  сме  убедителни  с  нашите 
„стари” аргументи, но важното е да не губим 
контакта  с  децата.  Защото,  ако  в  наше  лице 
не  срещнат  опора,  те  естествено  ще  я 
потърсят другаде и у другиго. При някой, който 
ги  разбира, изслушва, има време за тях – така, 
както е за младите герои на книгата  Явора. Тя 
е  тяхната  надежда,  коректив,  довереник. 
Желанието  й  да  се  отдели  от  тях  поражда 
усещането  им  за  безпътица,  води  ги  до 
безутешност.  Липсата  на  сериозна  и 
достатъчно  силна  изначална  подкрепа  в 
семейството,  натоварва  децата  с  това 
свръхдоверие  към   Явора.  Те  са  се  „вкопчили”  в 
нея  и  заминаването  й  за  тях  е  срутване  на 
опорния  стълб,  около  който  се  конструира 
живота  им,  загуба  на  надеждите  им, 
безперспективност... 

Затихващата  нравственост  и  морал  в 
смейството  не  създава  условия  детето  да 
изгради своите критерии за добро/зло, истина, 
отговорност,  свобода,  любов/омраза. 
Размиват  се  и  в  обществените  нагласи  и  в 
крайна сметка всички ние губим своя коректив. 
Резултатът е налице. 
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И  само  времето  ще  покаже  дали  сме 
съумели  да  направим  децата  си  истински. 
Дано! 

Ако излъчваме доверие към децата си. 
 

Светломира	Методиева	–	
майка,	успяла	да	се	пребори	за	един	живот	
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Предупреждение за съдбата на човечността 
 

Романът на Т. Димова „Майките” е може 
би  най‐вълнуващата  и  силна  книга  в 
българската  проза  от  последното 
десетилетие.  От  първата  до  последната  си 
страница  тя  не  оставя  читателя  спокоен  – 
кара  го  да  съчувства  и  да  съпреживява,  да 
страда и да се страхува, да се гневи и да мрази. 
И  въпреки  всичко  да  вярва,  че  красотата, 
хармонията  и  любовта  съществуват  и  са 
възможни  и  в  условията  на  един  свят  на 
тотално отчуждение от себе си и от другите 

В  хода  на  криминалното  разследване  на 
едно  брутално  и  жестоко  убийство  романът 
достига до най‐горчивите и болезнени истини 
на нашето време. 

Всеки  един  от  учениците  на  главната 
героиня,  привидно  обикновени  14‐годишни 
момичета  и  момчета,  си  има  своя,  често 
непосилно  тежка,  съдба;  своя,  пареща,  но 
дълбоко  скрита  от  света  болка.  Идването  на 
новата  им  класна  е  повратен момент,  който 
всички те ясно си спомнят. Явора носи радост, 
светлина,  уважение  и  любов.  Тя  „не  гледа  в 
очите,  а  в  сърцето”  (Андрея),  „Откакто  тя 
дойде,  станахме  други,  всичко  се  промени” 
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(Дана),  „...беше  толкова  красива  ...казваше  ни 
ужасно  важни  неща  със  съзнание,  че  ще  ги 
запомним  завинаги,  че  ще  ни  бъдат  много, 
много  полезни”  (Никола),  „Омагьосваше  ни. 
Болката  на  всеки  изчезваше,  когато  се 
докосвахме до нея” (Деян), „Човек се чувстваше 
по‐силен заради ръцете й” (Калина). Или както 
пише  авторката:  „Явора  беше  по‐добрата  и 
по‐голямата част от всеки от тях...” И когато 
тя  им  съобщава,  че  ще  ги  напусне,  „защото 
така е редно”, те не могат да понесат това... 
Възпитаните,  чувствителни  и  добри 
момичета и момчета освирепяват, превръщат 
се  в  „глутница  озверели  кучета”,  събарят 
Явора  и  я  убиват  с  ритници и  камъни.  Това  се 
случва „много бързо” и после настава „мъртва, 
лепкава, кървава тишина...” 

Финалът  на  творбата  звучи  като 
горестен  стон  и  е  трагичен  акорд.  Носи 
тревожно  предупреждение  за  съдбата  на 
човечността, любовта и хармонията в днешно 
време.  Но  Явора  не  изчезва  с  физическата  си 
гибел.  Тя  присъства  трайно  и  неотклонно  в 
мислите, сънищата и спомените на учениците 
си,  за  които  съзнанието  за  стореното  се 
стоварва  като  апокалиптична  катастрофа. 
Всеки  от  тях  завинаги  е  белязан  от  досега  с 
Явора – светлината, човечността, любовта. 
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Дълбоко  съм  убедена,  че  „Майките”, 
поставяща  на  обсъждане  най‐важните  и 
парещи  проблеми  на  нашето  съвремие  по 
неповторим  художествен  начин,  заслужава  да 
получи  и  ще  получи  по‐голяма  популярност. 
Романът  безспорно  е  между  книгите,  които 
трябва  да  бъдат  прочетени  от  всеки 
интелигентен българин. И не само прочетени, 
но дълбоко премислени и прочувствани, за да се 
разкрият неговите богати и сложни послания. 
 
Олга	Ангелова‐	учителка,майка	и	баба	
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Осъдените души на нашето време 
	

„Майките” е потокът на съзнанието ни, 
който  препуска  през  телевизионните 
програми,  криминални  хроники,  риалити 
предавания  и  жълти  вестници.  Това  са 
истории,  родени  от  изкривената  наша 
реалност,  от  която  не  искаме  да  избягаме. 
Сякаш ни е удобно там – в заблатеното. Няма 
как да излезем сухи от водата. Хем сме мокри, 
хем  сме  видели  собственото  си  отражение. 
Какво  направихме  или  не  направихме,  за  да  е 
възможно  това,  което  ни  заобикаля? 
Възможно  ли  е  нещо  да  се  направи  изобщо!  В 
някакъв момент като читател  oтъждествих 
главната  героиня  с  България,  а  учениците  й  с 
нас  –  объркани,  лутащи  се,  осиротели  нейни 
деца. 

В  този  смисъл  романът  „Майките”е  за 
осъдените души на нашето време. 
 

Камелия	Савова,	
преподавател		филолог	
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У	Ч	И	Л	И	Щ	Е	Т	О	
 

„ПОМОГНИ	МИ	ДА	ТЕ	ВОЗВИСЯ	–	

	КОТЕЛ,	1869	юли”	

Девическата	гимназия	гр.	Варна	–	
училище,	строено	с		уважение	към	

труда		на	ученици	и	учители	

	

Среща	с	г‐н		Хр.	Облаков	
 

Сградата  на  Девическата  гимназия  във 
Варна  е  строена  в  периода  1892‐1898  година  ‐ 
това  са  6  години.  Когато  е  построена,  през 
1898,  тя  е  открита  за  учебната  1898/1899 
година.Това  е  най‐голямото  за  времето  си 
училищно здание на Балканския полуостров. В 
стилово  отношение  сградата  е  великолепен 
образец  на  италианския  Неоренесанс  както 
като интериор, така и като екстериор. Много 
често  хората  пропускат  да  погледнат  към 
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тавана,  към  стените,  към  стълбището, 
където  има  балюстри.  Трябва  да  се  обърне 
внимание  на  парапетите.  Има  живопис  по 
стените,  това  е  също  един  характерен 
елемент  на  архитектурата  от  този  период. 
Има и куп други неща, които са част от онова 
време,  когато  е  строена  тази  сграда.  Това  е 
времето  след  Освобождението,  което  има 
названието  Общоевропейски  период  или  Belle 
Époque  (хубавото  време).Архитектурата  на 
сградата я прави емблема на града, а не само 
предназначението,  което  е  имало  и  има  в 
момента.    Това  е  една  от  емблематичните 
сгради на града. 

За архитект Петко Момчилов могат да 
се кажат много любопитни неща. Той е роден в 
Горна Оряховица, малък град, но и Атанас Буров 
е роден там приблизително по същото време, 
така  че  не  го  подценявайте този малък  град. 
Родът на Петко Момчилов е от Елена, говорим 
все  пак  за  периода  преди  Освобождението,  а 
знаете, че българите са концентрирани там, в 
балканите. Още преди Освобождението родът 
му,  неговите  родители  по‐точно,  напуска 
Елена  и  се  установява  в  Горна  Оряховица, 
където  се  ражда  Петко  Момчилов.  Иван 
Момчилов,  бащата  на  нашия  архитект,  бил 
учител. Синът му не учи в гимназия. Когато се 
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освобождаваме  от  турско  господство,  Петко 
Момчилов  е  на  14  години,  т.е.,  вече  е  в 
гимназиална  възраст,  но  няма  нито  къде  да 
учи,  нито пари да продължи. 1880  година идва 
във  Варна,  когато  е  на  16  години.  Пари  има 
малко  –  да  учи.  И  добре,  че  е  държавна 
мъжката  гимназия,  в  която  учи  5  години  и 
завършва.  Малко  по‐голям  е  от  другите  си 
съученици  в  гимназията,  но  все  пак  завършва. 
После  иска  да  учи  висше  образование.    Неща, 
които  са  абсолютно  същите  като  днес.  Той 
няма  пари,  затова  моли  Общината  да  му 
отпусне стипендия, която не получава. Той две 
години  се  принуждава да работи като  учител 
по Изобразително изкуство. Две  години пести 
всяка  стотинка.  Със  спестените  пари 
заминава  да  учи  в  Германия,  в  Мюнхенския 
технически  университет  през  1887  година.  Не 
са  известни  причините,  поради  които  през 
1888 година го напуска  и отива в Прага, която 
по  онова  време  е  била  част  от  Австро‐
Унгарската  империя.  Там  той  продължава  да 
учи  архитектура  в  немската  Политехника.             
Завършва през 1892 година. 

Но какво означава да учиш архитектура 
през  1892  година?  Сега  е  лесно  –  сядаш  на 
компютъра,  отваряш  програмата,  започваш 
да чертаеш сграда, мост или каквото и да е и 
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за  няколко  дена  приключваш  без  дори  да  си 
пипнал  молива.  По  онова  време  компютри  е 
нямало.  Разполагали  с  хартия,  чертожни 
инструменти  и  две  ръце.  Огромен  труд, 
наистина  огромен.  Той  завършва  с  отличие. 
Представете си за каква сръчност става дума 
и колко безпогрешно той чертае! През същата 
1892 година той вече е на 28 години, завършва в 
началото  на  годината.    А тогава  излиза  един 
международен  конкурс,  няма  Европейски  съюз 
все  още,  но  европейски  конкурси  има.  В 
Австроунгарската  имерия,  в  Будапеща,  решил 
Унгарският  парламент  да  строи  нов  висящ 
мост,  който  бил  посветен  на  любимата 
императрица  на  унгарците  Елизабет.  Имало 
международно жури, проекти от цял свят, от 
Америка, Великобритания, Франция, Русия и др. 
И  нашият  Петко  Момчилов,  същият,  който 
проектирал  Археологическия  музей  във  Варна, 
решил  и  той  да  участва  в  този  конкурс  за 
изграждането  на  мост.  Предвидени  са  три 
премии  и  три  места.  Първо  място  изгражда 
проекта.  Ако  получиш  първа  премия  ,не 
означава непременно, че ти ще строиш моста. 
Петко Момчилов отива в Будапеща, дава своя 
проект,  защитава  го  пред  международната 
комисия  и  проектът  му  е  избран  за  първо 
място.  Което,  между  другото,  е  голямо 
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признание  за  току‐що  завършил  архитект  и  
идващ  от  държава,  която  никой  даже  не  е 
чувал. 

За  наша  зла  участ,  от  българска  гледна 
точка, на този същия конкурс участвал и един 
известен инженер, който също бил представил 
проект.  Той  се  казва  инженер  Густав Айфел  и 
получил  второ  място  и  това  много 
подразнило неговото его, защото 3  години по‐
рано  по  негов  проект  на  Международното 
изложение  в  Париж  е  построена  Айфеловата 
кула.  Той има име,  защо неговият проект е на 
второ място, а на този  от някаква измислена 
държава на Балканите му се дава първо място? 
Така той отишъл пред журито и казал, че ако 
не  се  съберат  на  съвещание,  за  да  дадат  на 
Густав Айфел първото място,  като кажат на 
Петко Момчилов, че е имало грешка и неговото 
място всъщност е второто, ще избухне голям 
международен  скандал.  Вкрайна  сметка 
Густав  Айфел  печели  и  по  неговия  проект  е 
построен  най‐известният  мост  на  Дунава  в 
Будапеща.  Това  е  един  голям шамар  в живота 
на  Петко  Момчилов.    Нека  допълня,  че  през 
същата  1892  година  идва  в  България  и  прави 
проекта за Варненската девическа гимназия, за 
добро  или  за  зло.    Изниква  и  още  един 
международен  конкурс,  на  който  ахритект 
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Момчилов  отива  вече  на  олимпийския 
принцип"каквото  стане".  Руското 
императорско  семейство  през  1892  година 
инициирало конкурс за изграждане на нов мост 
над река Нева в Санкт Петербург. Пак конкурс, 
пак  международно  жури  и  проекти  от  цял 
свят, пак архитект Петко Момчилов е там, но 
само проектът му.Решил да не отива в Санкт 
Петербург, за да не се появи отново някой ала 
Густав  Айфел"  и  той  да  не  бъде  одобрен. 
Густав  Айфел  го  нямало  и  този  път    Петко 
Момчилов  спечелил първо място. 

Днес  Литейният мост  над  река  Нева  е 
една  от  емблемите  на  Санкт  Петербург,  но 
почти никой не знае, че той е проектиран от 
един български архитект, който е бил само на 
28 години.  

Да си дойдем на думата за Девическата 
гимназия.  Във  Варна  по  онова  време  има  две  
гимназии – мъжка и девическа. Мъжката, това 
е днешната Художествена галерия се е казвала 
"Фердинанд Първи", а Девическата гимназия е 
днешният  Археологически  музей,  която  се  е 
казвала  "Княгиня  Мария  Луиза"  по  името  на 
първата съпруга на княз Фердинанд.  

Девическата  гимназия  като  голямо 
училище,  е  оформено  като  едно  от  най‐
престижните  в  Североизточна  България. 
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Великолепната  сграда    послужва  като  един 
типов  проект.  Ако  отидете  в  Русе  и  видите 
училището  "Христо  Ботев"  –  бившата  им 
мъжка  гимназия,  ще  видите  колко  много  тя 
прилича  на  Варненската  девическа  гимназия. 
Архитектът  е  един  и  същ.  Представете  си 
това,  което  трябва  да  чертаеш  на  един 
огромен лист. Един проект за училището, един 
за Министерството на  просвещението,  копие 
за  личния  архив  на  архитекта  и  едно  за 
Общинската  техническа  служба.  Тоест, 
чертаеш  на  ръка  едно  и  също    няколко  пъти. 
Чертане,  чертане,  чертане,  можеш  да  се 
побъркаш.  

Ученичките  са  учили  във  всички  стаи. 
Дворното  пространство  било  оградено  с 
червени  австрийски  тухли,  които  са  вечни 
като  качество  на  материала.  През  80‐те 
години  на  миналия  век  Градският  народен 
съвет    взема  решение  да  се  събори  част  от 
оградата на Девическата гимназия и тя да  се 
фиксира  до  едно  ниво  близо  до  централния 
вход,  а  пространството  към  булевард  Мария 
Луиза  да  стане  парк    отворен  за  обществено 
достояние.  

Девическата  гимназия  съществува  от 
1898  до 1944  година, когато  се извършва един 
държавен  преврат  в  България  и  са  поставени  
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основите  на  е  ново  развитие,  което  обаче  е 
дълбоко  скарано  със  стария  начин  на  живот. 
Още през 1945 година  са приети някои промени 
в  тогавашната  Конституция  за  изравняване  
правата  на  мъжете  и  жените.  Така  и 
Мъжката,  и  Девическата  гимназия  затварят. 
Мъжката  се  превръща  в  училище  по 
Механотехника.  В  Девическата  се  създава 
Математическа  гимназия  и  Езиково  училище. 
До1983  година    там  продължава  да  има 
училище,  но  в  същата  тази  година  се  взема 
решение  то  да  бъде  превърнато  в 
Археологически музей.  

Регионален  исторически  музей  Варна  и 
подчинените  му  музеи  са  държавни 
учреждения.За тях отговаря Министерството 
на  културата.  Тоест,  държавата  им  е 
стопанин.Ремонтите  трябва  да  се 
осъществяват  с    пари,  които  идват  от 
европейски  средства.  Така  се  осъществяват 
проекти за това какво ще се направи за даден 
музей  –  дали  хидроизолация,  дали 
топлоизолация,  дали  смяна  на  дограма. 
Например,  когато  бях  в  София,  с  ужас 
установих,  че  прозорците  на  Националната 
художествена  галерия  (бившият  Царски 
дворец)  са  сменени  с  PVCдограма.  Някога 
кръглите  прозорчета  сега  са  квадратни,  а 
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старите каси се товарят на едни камиони и се 
изнасят някъде.  

Изучавали  са  краснопис  например. 
Изключително  много  се  е  държало  на 
красивото  писане.  Учили  са  математика 
(геометрия и алгебра), българска литература, 
чуждестранна литература, а чуждоезиковото 
обучение  е  било  задължително  навсякъде.  Във 
всички  видове  училища  без  изучаване  на  чужд 
език  не  можело.  До  края  на  XIXв.  основно  се  е 
залагало  на  френския  език,  а  след  Първата 
световна война‐немски език. След 44‐та година 
основно  руски  език.  Сега  се  говори  английски 
най‐много.  Зависи  от  поколенията.  След  9.IX. 
всеки,  който  говорел  френски,  бил  смятан  за 
буржоа.  Говорещият  английски  бил 
капиталист,  говорещият  немски  ‐  отвсякъде 
фашист, а който говорел руски, трябвало да се 
провери дали не е белогвардеец.  

 
Наказания  в  гимназиите.  Общината 

издава  Правилник  за  доброто  поведение  на 
ученичките и учениците. Добре че Девическата 
гимназия  е  била  държавно  училище,  а  не 
католически колеж,  защото там наказанията 
са  били  доста  по‐тежки.  Не  помня  всички 
наказания и забрани, но някои от тях ще ви се 
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сторят  интересни.  Например:  Забранява  се  на 
ученичките  да  ходят  да  пият  боза  с  момчета 
след  училище.  Струва  ви  се  смешно,  но  за 
всичко  си  има  причина.  По  онова  време  се  е 
смятало,  че  това  да  отидеш  да  пиеш  боза  с 
някого , е един вид уговаряне на любовна среща. 
Друга  забрана  е  била  ученичките  да  се 
разхождат  в  морската  градина  и  по  центъра 
след  19ч.‐съображения  за  сигурност.  Има 
правила за много други неща ‐ за облеклото, за 
поведението  им  в  клас    и  по  време  на 
извънкласните  занимания.  Интересното  е,  че 
правилата  повече  са  се  спазвали  тогава, 
въпреки че са били доста повече от сега.  

 
А  униформите?Те  са  си  имали  цивилни 

дрехи, но са можели да се преоблекат  вкъщи и 
след  това  да  излязат.  Например  не  е  можело 
след  часовете  да  си  извадиш  дрехи  и  да  се 
преоблечеш  пред  гимназията,  както  често 
става  в  днешно  време.  По  онова  време,  ако 
направите това, са щели да ви порицаят, да ви 
изключат и да напишат препоръчително писмо 
– да не ви взимат в друга гимназия.  

По отношение на учителите – имало е и 
жени учители, и мъже учители. В Девическата 
гимназия  е  имало  и  учители,  чиито  имена  са 
запомнени.  Иван  Церов  например,  по  чиято 
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инициатива  е  построен  театъра  „Стоян 
Бъчваров“,  който  неправилно  се  нарича 
Операта. 

 
 
 
 
 
 
 
Образованието трябва  да  помага  за 
намирането  на  истинските 
ценности  ,  а  не  да  учи  на 
конформизъм  или  да  ласкае 
егото./Дж.Кр./ 
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Учителят	на	моя	учител	
	

Принудителното	четене	в	учили	
ще	изисква	усвояване	на	текст,	който			
не				минава								през			одобрението		или	
не	одобрението.																							В.Стефанов	

	

	 Среща	–	разговор		с	проф.	
Румяна	Йовева	в	Шумен	

–  За  последното  писмо  на  Емилиян  Станев  и 
заръката му да продължите изследването на 
селския народ в романа „Иван Кондарев”. 
 
– Заръката му бе дадена преди да почине. Това 
бе  последното  му  писмо,  което  достигна  до 
мен.  Ем.  Станев  пожела  да  продължа  да  се 
занимавам  със  селския  народ  в  романа  „Иван 
Кондарев”.  Преди  това  бях  защитила  (месец 
преди  да  почине)  дисертация  на  тема 
„Философско‐историческите  романи  на  Ем. 
Станев”.  Там  за  „Иван  Кондарев”  нямаше 
много  място,  но  в  общия  преглед  съм  го 
включила.  След  това  писмо  аз  забавих 
издаването  на  книгата  и  направих  цяла  една 
глава  за  селския  народ.  И  съм  му  много 
благодарна, защото харесвах „Иван Кондарев”. 
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Между  другото  на  защитата  ми,  покойният 
Тончо  Жечев  не  забрави  да  ме  жегне,  като 
каза:  „Много  надценяваш  „Иван  Кондарев”.  И 
продължвам  да  смятам,  че  не  го  надценявам 
много.  

Чрез  заръката  на  Ем.  Станев  успях 
отново  да  се  върна  и  да  открия  неща,  които 
някак  си  са  ни  минали  покрай  очите,  покрай 
ушите. Много е различен този селски народ, за 
това, че е много лъган и че е много самотен. 

Има  един  момент  –  Ив.  Кондарев  е 
тръгнал пеш за някъде. Спира една кола и той 
се  качва.  Селянинът му  разказва,  че  е  вдовец, 
че  има  много  деца  и трябва  да  намери  някоя 
жена, която да се грижи за децата му. И казва 
още нещо: „Самси Господ над нази,  черна земя 
под  нази.”  Ето това  е  съдбата на  българина, 
на селския народ. Между земята и небето, без 
опора,  без  грижа  и  в  същото  време  с  едно 
невероятно достойнство.  

И  още  една  сцена  ‐ моментът,  в  който  
са  заловили  селяните  (по  време  на 
септемврийските  събития,  1923г.)  и  ги 
извеждат от кошарата, а командирът Балчев 
иска да се изгаври с тях, да ги подреди и да им 
каже,  че  ще  ги  разстреля,  а  след  това  да 
отмени  разстрела.  Мъжете  излизат  от 
кошарата  сънени  и  отсреща  виждат  дулата 
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на картечниците като   към озлобени кучета, 
един  от  тях  пристъпва  крачка  напред, 
коленичи  и  казва:  „  Хайде,  братя,  да  умрем! 
Опустял  тоз  пусти  живот.”  За  мен  това  е 
върховно  напрежение,  върховна  изява  на 
достойнство, каквото рядко се среща. 

Мислила  съм  си,  връщала  съм  се  към 
„Антихрист”,  преди  това  към  легендата, 
която интерпретира времето на Борил, 1211 
год., когато е съборът срещу богомилите. Там 
селският  народ  отсъства.  Има  роб  по 
призвание  ‐  Тихик  и  после  в  „Тихик  и  Назарий” 
на  залеза  се  появява.  Точно  един  изнудван 
селски  народ,  но  променящ  се,  за  да  оцелее, 
крадлив,  завистлив,  склонен  да  гуляе.  В 
„Антихрист”  вниманието  е  съсредоточено 
другаде.  Текст  за  втория  най‐трагичен 
момент от българското ни битие. Но там пак 
виждаш  странната  деформация  на  хора 
поради  десетки  исторически  и  социални 
обстоятелства.  Само  че  средоточието  не  е 
селският народ. 

Видях  този  селски  народ  във  двете 
повести  „Крадецът  на  праскови”  и 
„Търновската царица”. 

В  „Крадецът  на  праскови”  има  един 
момент,  Елисавета,  която не  е  виждала Иво, 
иска да се прибере от вилата в града и излиза 
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на  Марно  поле.  Там  вижда  много,  много 
добитък –  волове,  които  вече  са  върнати  от 
войната.  Те  са  изпълнили  мисията  си,  те  са 
немощни,  много  слаби.  Между  тях  се  щурат 
възрастни  жени,  старци  и  деца  да  търсят 
своя Белчо. Винаги се сещам за една скулптура 
на  Иван  Лазаров  „Те  победиха”.А  пък  в 
„Търновската  царица”  има  момент,  в  който 
изпращат  войниците.  Те  идват  от  селата 
накичени  като  на  празник.  Сцената  напомня 
една  друга  сцена  от  Йовков  в  „Последна 
радост”.  А  после,  след  покрусата  краят  на 
текста  е:  „Селяните  все  по‐често  се 
бунтуваха,  все  по‐често  пълнеха 
работническите клубове.” 

Мисля,  че  краят  на  селския  народ  е 
провидян  в  разказа  „Вълкът”,  в  който  героят 
умира самотен в селото си. 
 
–  „Самси  Господ  над  нази”  какво  означава? 
Там е, но ние нямаме връзка с Него? 
 
– Единственият Той е над нас и черната земя 
под  нас  във  вакуума  на  безвремието.  Няма 
жалба,  приема  се  като  констатация.  Точно 
този момент, както и другият: „Хайде, братя, 
да  умрем!”    представят  едно  особено 
примиренчество,    жизнена  философия,  което 

94 
 

издава  не  слабост,  не  желание  за 
смърт,непреломимост 
 
–  Сигурно ли е, че новите учебни програми ще 
се приемат? 
 
– Аз бях на обсъждане, на което нямаше нито 
един  от  комисията,  която  е  разработвала 
програмата.  Беше  заместник‐  министър,  за 
мен  световно  неизвестна,  но  няма  значение. 
Имаше  много  лингвисти,  специалисти  по 
литература  и  методика  на  литературата  – 
бяхме  с  Адриана  Дамянова.  Представиха  ми 
програмата  и  аз  направих  преценката  си, 
защото от 5‐ти до 12‐ти клас не е предвиден 
нито  един  текст  на  Ем.  Станев,  нито  един 
текст на Йордан Радичков, Йовков е сведен до 
четири  разказа.  Само  четири  текста  на 
Ботев,  нито  една  сатира.  В  същото  време 
(много  се  възхищавам  на  Иво  Андрич),  но  не 
може да се изключат Ем. Станев и Радичков, а 
да  се  включи  Андрич  в  учебната  програма. 
Също не може да  не  се  учи Кирил  и Методий, 
старата  литература  да  се  сведе  до    „За 
буквите”, а да се учи Ян Кохановски. Някои от 
моите  колеги  не  му  знаят  името.  Аз  го  зная 
случайно,  да  речем.  Но  надявам  се,  че  все  пак 
ще има малко разум. 



95 
 

Аз  съм  си  написала  каквото трябва,  но 
не съм много обнадеждена, защото има нещо, 
което  трудно  мога  да  разбера  –  кой  има 
интерес  да  унищости  българската 
литература,  българското  образование?  Как 
така  ще  се  учи  Монтескьо,  Ибсен  по 
литература, но няма един текст на Радичков. 
И  няма  българска  драма,  не  че  е  постигнала 
върхове, но има много хубави текстове. Броят 
на  часовете  не  се  променя,  но  се  въвежда 
равнопоставеност между език и литература. 

В  същото време не мислете, че аз искам 
учениците да  се  затрупват  с  информация,  не 
това е важното.  

Вместо всичко да обозрем всичко –  чрез 
един  разказ  ние  можем  да  достигнем  до 
връзките  му  с  различни  пластове  на 
културата. 

 
‐  Днес  не  можем  да  достигнем  до 

такава  философска  дълбочина  в  часа,  т  .е. 
учениците да са концентрирани, подготвени, 
чакащи.  Не  зависи  само  от  усилията  на 
учителя,  но  и  от  учениците,  които  искат 
нещо  да  направят.  Тези,  които  искат,  са  в 
позицията на малцинство. И като не се 
случва  както  някога,  вървят  готовите 
разработки,  които  не  предполагат  никакво 
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творчество, мисъл, отношение от страна на 
учениците. 
 
  ‐    Аз  затова  искам  радикална  промяна  в 
образованието  по  литература,  не  искам 
такова  разглеждане  на  история  на 
литературата.  Аз  искам  друг  подстъп  ‐чрез 
един‐два текста да  се  обозрат много неща и 
съм  дълбоко  убедена,  че  не  трябва  да  се 
разделя  езикът  от  литературата,  това  е 
една  дисциплина.  През  всичките  тези  години 
съм постигнала много малко, но се радвам, че 
моите колеги ми вярват. 
   
–  Като  идвахме  насам  си  говорехме  за 
Розалия Ликова. 
 
–  Розалия  беше  и  обич,  и  болка.  Беше  един 
невероятносилен  човек,  не  казвам  идеален. 
Дава  статия  за  съвременна  българска 
белетристика.  Има абзац посветен на  Георги 
Марков,  много  ласкави  и  хубави  неща. 
Пантелей  Зарев, тогавашен шеф на  БАН  и  на 
литературния  институт,  подписва.  И 
статията  си  чака  реда.  И  точно  когато 
изчезва  Георги  Марков,  същия  месец  излиза 
статията.  За маса  хора   жестът на  Розалия 
Ликова  се  приема  като  героичен.  Но тя  не  се 
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отказва от този жест. След това не посмяха 
веднага да я уволнят от работа, но й отнеха 
правото  да  чете  лекции  в  Софийския 
университет.  В  продължение  на  четири 
години  тя  нямаше  право  да  ходи  в 
Университета.  В  Народната(Националната) 
библиотека  Розалия  си  имаше  едно  място  за 
целия  ден,  където  някой  оставяше  някаква 
китчица  цвете,  здравец.  Много  хора  й  се 
обаждаха.  В това  число  и такива,  които  са  й 
предлагали  парична  помощ.  Розалия  не  се 
отпусна, работи. Човекът, който всъщност е 
виновен,  е  Пантелей  Зарев,  но  той  е 
недосегаем.  Времената  бяха  жестоки  (не  че 
сега са много по‐милосърдни). Ужасяващо е да 
кажеш  за  човек,  който  цял  живот  се  е 
занимавал  със  съвременна  българска 
литературa,че  не  може  да  преподава. 
Всъщност  всички  нови  неща  в  теорията 
дойдоха  не  чрез  Никола  Георгиев,  а  чрез  Р. 
Ликова.  И  за  време,  и  за  пространство. 
Първата й статия за иронията... Не казвам, че 
статията  е  много  хубава,  но  въпросът  е,  че 
тя започна в новите области. 

Накрая  съдбата  й  беше  много  тъжна. 
Човек като нея не можеше да си купува книги. 
Всички  нейни  ученици  сме  се  опитвали  да  й 
помагаме,  но  това  е  деликатен  въпрос  за 
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човек  с  достойнство.  Но  книги  сме  й 
изпращали.  За  мен  Розалия  е  свързана  по 
особен  начин  с  вечността,  защото  тя,  също 
като орлите можеше да гледа слънцето право 
в  очите.  Беше  странна,  но  беше  много 
почтена  и  последователна  в  литературните 
си интереси. Тя прежива доста разочарования. 
Била  е  ремсистка.  Разочарова  се  и  от  други 
неща........ 
 
–    Аз  ви питам дали да  се  учи по  един учебник 
или по много? 

 
–  Объркани сме от много учебници. 
 
–  А можем ли да мислим по един и същ начин? 
 
–  Разбира се, че не можем. Всеки има различна 
гледна точка. Но ако става въпрос за история, 
тя е една и съща. 
 
–  Абсолютно съм съгласна за историята. 
 
–    Важно  е  информацията  навсякъде  да  е 
еднаква. 
 



99 
 

–  Трябва  да  бъде  предложена  по  един  и  същи 
начин. Но, разбира се, да има различни гледни 
точки. 
 
–  Аз  мисля,  че  всичко  трябва  да  е  в  един 
учебник, но да се предлагат различни мнения. 
 
–    Аз  мисля,  че  сами  трябва  да  изграждаме 
гледната си точка. 
 

–  Стигате  до  още  по‐радикално 
предложение.  Аз  много  се  интересувам  от 
този  въпрос,  защото  много  пъти  съм  се 
питала  дали  може  да  се  създаде  идеален 
учебник  по  литература.  Всеки  има  свои  идеи. 
Защото художественият текст е множествен 
–  това  е  мнение  на  философа  Пол  Рикьор. 
Съвременен философ, който идва няколко пъти 
в България и е много интересен теоретик. 

Един  от  любимите  ми  философи  Ханс 
Георг  Гадамер  твърди,  че  всеки  текст  дава 
отговор  на  един  въпрос.  При  всичкото  ми 
възхищение  към  Гадамер,  аз  мисля,  че  всеки 
художествен  текст  дава  отговор  на  много 
въпроси. Отговорите са много различни. Всеки 
от нас може да открие себе си, своята логика. 
Затова вярно или невярно има по математика, 
а за литературата – доказано или недоказано. 
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Ако  има  хубав  учебник,  човек  харесва, 
запаметява.  Ами  кога  ще  мислим?!  Не  искам 
много учебници. Знаете ли защо?  

В началото на учебната година събират 
всички  учители  по  дисциплини  и  им  дават  , 
например, ч учебника. В рамките на два часа те 
нямат  право  да  ги  изнасят  от  учитеската 
стая  и  трябва  да  изберат  един  учебник.  Как 
може това да стане? След което, да речем, са 
избрани  учебници,  заявката  се  дава  в 
инспектората.  Но  там  някой  инспектор 
решава,  че  другото издателство  е  по‐тлъсто 
и  охранено  (не  преувеличавам).  Това  е  една 
гигантска  корупционна  сделка.  И  е  вероятно 
учителят да си е харесал учебник, но заявката 
му да не бъде изпълнена. 

 
–  Влияе  ли  характерът  на  човека  върху 
неговото  преподаване?  И  какъв  характер 
трябва да има той? 
 
–  Според мен преподавателят,  без да го казва 
на  учениците,  трябва  да  си  обича  работата. 
Ако ти  не  си  обичаш  работата,  нямаш  право 
на  това  място.  Може  да  имаш  много 
непокорни,  невъзпитани  ученици,  може  да  са 
ужасни, но ако си учител, трябва да гледаш на 
всеки  ученик  като  на  уникалната  личност. 
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Защото изкривяванията започват в началното 
училище.  Там  децата  се  окачествяват  като 
непослушни,  невъзпитани,  невнимателни  и 
прочие.  Но някои от тези  учители  си  задават 
въпроса  откъде  идва  това  дете,  дали  през 
нощта  родителите му  не  са  го  били,  не  са  се 
карали,  дали  не  са  били  пияни,  дали  е  имало 
какво да закуси?! Нима това не оказва влияние? 
Дори  най‐непослушното  дете  има  нужда  от 
внимание.  Всеки  иска  да  е  център  на  нещо  и 
иска,  и  трябва  да  има  публика.  И  учителят 
трябва  да  се  отнася  с  внимание  към  всеки 
ученик, дори към този, който няма шансове, но  
за някого той означава много. И това става не 
само в час. Но днешният учител няма никакво 
време,  за  да  му  обърне  малко  внимание  в 
междучасието.  Учителят  не  трябва  да  е 
меланхолик, трябва да  е  уравновесен,  спокоен, 
способен  да  обмисля  и  в  никакъв  случай  не 
трябва  да  изпитва  лоши  чувства  към 
учениците.  Трябва  да  може  да  прощава,  да 
бъде  великодушен.  Някога,  много  преди  аз  да 
стана  учител,  учители  са  ставали  най  най‐
добрите. Промени се статусът на учителя. Не 
само поради него самия. Имаше период, в който 
трябваше да бъде абсолютно всичко. Аз много 
си  харесвам  работата,  защото  и  сега  се 
смятам за учител. 
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   ‐Има  свобода  в  преподаването. 
Чувстваш  се  свободен,  когато  разговаряш  с 
млади  хора,  които  искат  да  чуят  какво 
говориш. 

  ‐Когато  започнах  да  се  занимавам  с 
изследователска  работа,  разбрах,  че  има три 
рецензии  за    Вапцаров  в  два  врачански 
вестника.  /Това  е  времето  на  процеса  срещу 
него./  Когато  аз  бях  ученичка  и  студентка, 
казваха, че той е най‐великият поет. Неговата 
вяра  е  вяра  в  светлото  комунистическо 
бъдеще.  В  цялата  му  стихосбирка  „Моторни 
песни”  аз  не  открих  нито  веднъж  думата 
„комунист” или „фашист”, макар че Вапцаров е 
първият  поет,  който  издига  политически 
лозунг  в  поезията  си. Много  години той  беше 
само  поет‐комунист.  По  същия    начин  бе 
използван и Пеньо Пенев. 

Правех  аз  едно  изследване  за  Вапцаров, 
второ    в    есента  на  1989г.и  бях  канена  на 
лекция  пред  учители  от  Търговище.  Когато 
свърши  лекцията  един  учител,  доста 
разгневен,  ми  каза:  „Как  не  ви  е  срам?  Вие 
изкарахте Вапцаров религиозен.” И всичко това 
беше,  защото моята теза  бе,  че  в  сводът  на 
желанията  на  поета  най‐горе,  най‐
ценностното  е  обичта,  обичта  към  живота, 
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към  човека,  към  другия.  След  това  е  вярата, 
след  това  надеждата.  И  съм  казала,  че 
неговата йерархия е  също както при  светите 
апостоли Петър и Павел. Ще ви цитирам част 
от  Първото  послание  на  ап.  Павел  към 
коринтяните:  „Ако  имате  вяра,  толкова 
голяма,  че  и  планина  да  повдигнете  с  нея,  но 
любов нямате, нищо нямате. И тъй от трите 
–  Вяра,  Надежда  и  Любов  най‐голямата  си 
остава  обичта.”  Аз  лансирах  тази  теза, 
доказвах  я  с  текстове,  с  разсъждения,  със 
статии и пр. Обаче на нас никой не ни е казвал, 
когато сме били деца,  че баба Елена, майката 
на  Вапцаров,  е  евангелистка  и  цялото  му 
детство  и  юношество  е  преминало  под  знака 
на евангелски проповеди. „Не бойте се, деца, за 
утрешния  ден!”  откровено  цитира  Евангелие 
от  Матей.  Това  не  значи,  че  той  е  станал 
вярващ  християнин.  Това  са  универсални 
ценности  и  не  бива  да  се  забравя,  че  освен 
майка  е  имал  и  баща.  И  че  този  баща  е  бил 
сподвижник на Яворов, близък на царя. 

Никога  няма  да  кажа,  че  Вапцаров  не  е 
бил  комунист,  но  вината  не  е  негова.  Ако 
тези,  които  са  били  в  тази  партия,  са  го 
ценили като поет, как така ще го забъркат в 
терористична група?! Вината не е на чистия 
човек.  А  аз  продължавам  да  смятам,  че  е  бил 
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много  чист.  И  наистина  откривам 
невероятната  му  дарба  в  някои  от 
текстовете, да се движи на ръба на високата 
риторика и делничното, обикновеното слово. 

Мисля, че е добре да се учат и романите 
на Д.  Талев,  Д.  Димов;  Пенчо  Славейков, Димчо 
Дебелянов  и  Яворов.  И  това,  че  има 
предложение  да  заменят  „Тютюн”  с  „Осъдени 
души”,  не  е  толкова  велика  постъпка.  Аз 
намирам,  че  трите  романа:  „Поручик  Бенц”, 
„Осъдени души” и „Тютюн” интерпретират от 
различни  зрителни  ъгли  два  най‐съществени 
въпроса  –  за  страстта  и  за  властта,  и  за 
връзката  между  страст  и  власт.  Има  един 
момент  в  „Тютюн”  –  един  от  героите  отива 
да  види  Ирина,  която  вече  е  разрушена, 
саморазрушаваща  се.  Някога  тя  му  е  давала 
учебници. Но не  се  задържа много при нея и  си 
тръгва. „Той си тръгна, бързаше да се прибере 
при  жена  си,  която  обичаше,  както  само 
комунист може да обича жена.” Ей това нещо, 
навремето, ме хвърли зад оркестъра 

Моята гледна точка е ‐  за матура да се 
дават  списъци  с  5‐10  автори  с  няколко 
престижни текста, защото въпросът е не да 
научат  всичко,  а  да  има  нещо  от  всяка 
литературна  епоха  –  Възрожденска,  Нова, 
Модерна, Авангард./лятото на 2014 г/ 
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От	 гледна	 точка	 на	 изпитите	 и	
кандидатстването	 „да	 разбереш”	
–	 значи	 да	 проумееш	 какво	 се	
очаква	от	теб.	 „ДОБРЕ	РАЗБРАН”	 е	
добре		спазареният	текст.		
	 	 	 	 	

Даниел		Пенак	
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Ч	Е	Т	Я	Щ	И	Т	Е			П	И	Ш	А	Т	
Културата	се	възобновява	интимно	–	
духът	преминава	чрез	дъха,	за	да	
отговори	на	потребността	от	
себеподобни	

	

Пряко	за	птиците	
Насочи  взора  си  напред.  Подскочи  леко. 

Отлепи  се  от  земята и щом разпериш  криле–
вече летиш. 

Това  са  първите  инструкции,  които 
птиците  родители  дават  на  своите  малки. 
Най‐обикновени  правила  за  оцеляване.  За  една 
птица  летенето  не  е  нищо  особено,  но тя  се 
нуждае  от  крилете  си,  както  ние  се  нуждаем 
от ръцете  си. А  като  стана дума  за нас  (тъй 
като ние трябва да се наредим навсякъде – все 
пак,  за  какво  мислите,  че  са  измислили 
„барабар Петко с мъжете“)...какво е летенето 
за един човек? 

Мечта? Сън? Непостижимо? Невъзможно? 
Но  нали  няма  невъзможни  неща.  Защо  да  не 
можем да летим?  

Още от дълбока древност, а да не кажа и 
отпреди  това,  хората  са  искали  да  вървят 
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напред  към  хоризонта,  но  и  над  него.  Защото 
там,  горе,  всичко е безкрайно и единствената 
причина,  която  ни  кара  да  се  съмняваме  в 
застоя на времето, е редуването на слънцето 
и  луната.  Дедал  и  Икар,  Леонардо  да  Винчи, 
Дейвид  Бариш  –  хора,  стремили  са    се  да 
преборят  константите,  законите  на 
физиката  и  да  докажат,  че  една  ябълка  не  е 
всезнаеща. 

Знаете  ли  какво?  Хората  също  могат  да 
летят. Да, вярно е, че все още не сме стигнали 
до  момента,  когато  ще  протегнем  ръце 
настрани и ще се понесем. Повтарям: ВСЕ ОЩЕ. 
Има  време.  Но  от  чисто метафорична  гледна 
точка  ние  летим.  Летим,  следвайки  сърцето 
си. Летим, карайки близките си да се усмиват. 
Летим  щастливи.  За  съжаление  някои  хора 
забравят  да  следват  сърцето  си  и  губят 
летателните  си  способности.  Губят 
вълшебството.  Затова  Питър  Пан  не  искаше 
да порасне. 

Дали птиците мечтаят за умения, които 
според  нас  са  съвсем  в  реда  на  нещата?  Не 
знам. Може би. А дали ние един ден ще успеем 
да полетим? Отново– може би... 

 

Анита  	
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Ф	А	Р	

	
В едно се сливат 

безкрайната небесна шир 

и вековното море, 

където бесните вълни бушуват, 

сякаш знак на мощта Посейдонова, 

и пеят песни за митични същества, 

за прелестни руалки, 

за  пирати,  търсещи  отдавна 
потънало съкровище, 

за  спящо  в  дълбините  морско 
чудовище. 

Там,  където бяла пяна‐пелерина от 
коприна, 

се разбива в скалата, 

окъпана в палитра на дъгата. 

 

Самотен  фар  издига  се  високо  сред 
зелена поляна, 

изплела паяжина от глухарчета, 
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които чакат да бъдат отнесени в 
облаците. 

Той е звезда Вечерница в тъмна нощ 

и сирена в непрогледна мъгла. 

Пази милион спомени  

за безметежни дни  

и за онзи първи огнен залез. 

Той води изгубения моряк  

по пътя към дома, 

така жадуван и бленуван. 

 

Сънувах. 

Бягах през поляната зелена,  

а около мен танцуваха сивите 
прашинки на глухарчетата. 

Месецът изгряваше. 

Старият фар отправяше зоркия си 
поглед към далечни светове. 

Старият фар‐покровител на всеки, 

търсещ своя пристан щастие.  

	 АНИТА	
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Текстът	е	четен	на	честването	
	на	Атанас		Стоев				–		май					2014г	
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Усилията	по	откриването	на	
талантливия		човек		са		

всъщност		усилията		по					
разбирането		му	

	

	

*** 

Рефреш.  Нищо  ново.  Нищо  ново  през 
последните  десет  минути...  и  десетте  преди 
тях. Както и последните часове, дни, седмици, 
месеци...  Последните  четири  години. 
Единственият,  който  може  да  ме  спаси  съм 
самата  аз.  Написах  го  вече.  Снощи.  Жалко,  че 
вече не съм сигурна дали искам да бъда спасена. 
Освободена. Какво ще правя? Не помня как съм 
живяла  без  болката.  Тя  е  част  от  мен, 
откакто  се  помня.  Не  мога  да  ѝ  обърна  гръб. 
Това ще е все едно да си отрежа ръката. Няма 
как  да  стане.  Странно  е  как  всичко  изчезва, 
когато  пиша.    Дори  не  разбирам  как  и  кога. 
Просто  в  един момент  спирам  да  пиша  и...  не 
чувствам  нищо.  Не  съм  щастлива.  Но  и 
болката я няма. Единственото, което може би 
чувствам е облекчение, но не съм сигурна, така 
че не  го приемай за истина. Нямам доверие на 
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себе  си.  Нямам  доверие  на  тъмнината,  на 
мрака,  на  демоните.  Вече  се  чувствам  по‐
добре,  но  откъде  да  знам,  че  в  момента,  в 
който  се  доближа  до  терасата,  няма  да  ме 
бутнат? Мисля, че ще трябва да ги преборя, да 
ги  подчиня,  да  ги  затворя  за  следващите 
десетина минути. После ще ги пусна пак. А и да 
не ги пусна, те сами ще излязат, няма как да ги 
забравя,  ще  ги  пусна.  Вече  дори  не  се  бием.  В 
началото  се  карахме.  Биехме  се.  Не  беше 
приятно, имаше кръв. Доста. Сега вече сме по‐
големи  и  по‐мъдри.  Имаме  си  негласно 
споразумение. Те не ме закачат през деня, аз не 
ги  закачам  през  нощта.  Трябва  да  има 
равновесие все пак. А и сме вече големи, за да се 
караме и да се бием. Аз ги харесвам, те мен още 
повече. Аз ги храня, те живеят в мен. И всички 
са... не, не са щастливи, да речем доволни. Дори 
„доволни”  не  бих  използвала...  Аз  не  съм 
доволна от тази ситуация. А и кой би бил? Да 
те  е  страх  от  самия  теб,  защото  не  знаеш 
какво  могат  да  те  накарат  да  направиш  в 
следващия момент? Не, благодаря. Това не е за 
мен.  Няма  как  да  си  доволен  от такова  нещо. 
Няма  как  да  си  доволен,  че  нещо  се  опитва  да 
те  контролира.  И  най‐вече  –  няма  как  да  си 
доволен,  че  успява...  Че  те  побърква,  че  не 
знаеш какво става с теб,  със собственото ти 
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същество,  че  се  опитва  да  те  обземе,  да  те 
подчини, направо да те изгони от собственото 
ти тяло, мен ако питаш... Ето тук може би се 
разваля  балансът,  защото  аз  ги  харесвам, 
поддържам ги, живеят на мой гръб, а искат да 
ме изгонят, да ме превземат... Ах, тази тяхна 
мания за величие... И все пак съм ги оставила да 
правят  каквото  намерят  за  добре.  Защо? 
Предполагам  просто  вече  съм  изморена  от 
вечните борби. А и те бягат само при мисълта 
за  лист  и  мастило...  Глупави  демони, 
страхуват се  
от обикновен лист и химикал...  

*** 

Винаги  стоя  на  едно  и  също  място.  От 
години  насам.  Нищо  не  е  мръднало,  нищо  не 
продължава.  Не  е  дори  кръг,  няма  цикъл. 
Просто  си  стоя  на  едно  място.  На  същото 
място.  Искам  да  избягам.  Да  започна  някъде 
наново. Далече от морето. Където никой няма 
да  ме  потърси,  никой  няма  да  ме  намери. 
Някъде далече, където всичко е синьо, не черно. 
Достатъчно черно. Наситих  се на тъмнина за 
толкова  време.  Трябват  ми  цветя,  светлина, 
цветове.  Искам да  замина  някъде  далеч.  Да  си 
направя градина. Голяма. С рози.Черни. Ето пак. 
Защо  искам  черни  рози?  Защо  това  са 
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любимите ми цветя? Защо искам да се отърва 
от  мрака,  когато  това  вече  е  любимото  ми 
нещо,    любимият  ми  цвят.  Предполагам  не 
мога да избягам от себе си. Колкото и далеч да 
отида.  Винаги  ще  съм  със  себе  си.  Това  е 
проблемът. Не хората. Всичко е в мен, но няма 
как  да  го  изкарам.  Не  мога  да  изляза  от 
кожата си, от главата си. Където и да отида 
мрака  ще  ме  преследва.  В  черните  рози.  В 
черните корици на книгите.  В  черните нокти. 
В черната коса. В черната вода. Всичко е черно. 
Аз  съм  черна.  Винаги  стоя  на  едно  и  също 
място. 

*** 

Празен  лист.  Бял.  Перфектен. 
Неопетнен.  Ще  ми  се  всичко  да  беше 
такова.Толкова  много  неща,  толкова  много 
думи  за  писане...  Нищо.  Идват.  Усещам  ги. 
Виждам  ги.  Пръскат  мастило  по  белия  лист. 
Опетняват  го.  Вече  не  е  перфектен.  Сенки. 
Духове. Тъмнина. Опитваш се да избягаш, но те 
те  застигат.  Дърпат  те.  Крещиш.  Никой  не 
чува. Никой не  го е  грижа. Полазват. Обземат 
те. Вече не си бял. Вече нищо не е  бяло. Всичко 
потъмнява.  Застива.  Умира.  Не  е  бяло.  Никога 
не  е  било.  Вечна  битка.  Между  бялото  и 
черното.  Между  листа  и  мастилото.  Между 
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мрака и светлината.Проблемът е там, че вече 
няма  светлина.  Белотата  намалява. 
Постепенно  изгасва.  Няма  изход.  Няма 
спасение.  Трябва  да  се  пребориш  със  себе  си.  С 
мрака. Всичко е в теб. В главата ти. Мракът. 
Сенките.  Мастилото.  Ключът.  Оръжието. 
Стените.  Защитата.  Трябва  да  избереш  дали 
да  се  бориш,  или  да  ги  оставиш  да  те 
завладеят.  Да  се  пребориш  със  себе  си.  Да  се 
пребориш  с  по‐голямата  си  част.  Има  ли 
смисъл да се бориш? Започваш да обичаш мрака 
си.  Да  му  се  подчиняваш.  Да  му  се  оставяш. 
Поглеждаш  се  в  огледалото,  но  виждаш  само 
празнота.  Няма  светлина,  няма  мрак.  Вече 
няма от какво да бягаш. Трябва да градиш или 
да си останеш празен. Изгасяш лампата – вече 
няма какво да  гледаш,  няма какво да видиш. И 
тогава  те  идват  отново.  Крият  се  от 
светлината, но мракът е техния дом. Живеят 
в твоя мрак. Трябва да решиш дали да обърнеш 
листа, или да продължиш да пишеш. Обръщаш 
го.  И  продължаваш  да  пишеш.  Вече  не  можеш 
да се бориш. Взел си решението. Никой не може 
да ти  помогне,  защото  всичко  е  в теб.  Никой 
не  може  да  те  спаси  от  самия  теб. 
Единственото  ти  спасение  си  самият  ти. 
Жалко,  че  вече  не  искаш  спасението  си.  Вече 
нямаш нужда от него. Всичко е в главата ти. 
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*** 

И тя натъпка всичко в  кутията. Дебела 
метална  кутия.  Затвори  я.  Всичко  остана 
вътре.  Край.  Прибра  кутията.  Заключи  я. 
Повече  не  я  извади. 
Но кой може да задържи сянка в кутия? 

(4 ноември 2013г.) 
Мария‐Магдалена	Арнаудова	‐	10‐и 
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Среща	
 
Наистина  беше  прекрасен.  Най‐

прелестното човешко същество, което някога 
бе виждала, ако изобщо бе човек. Струваше й се 
някак нереален, не бе възможно един обикновен 
смъртен като нея да бъде толкова красив. Той 
й се усмихна чаровно и протегна ръка, на която 
проблясна масивен златен пръстен с гравирана 
буква А.  

Краката  й  сякаш  сами  я  поведоха  към 
него,  без  да  се  интересуват  от  това  дали 
желанието  й  бе  да  ги  последва.  Тя  неуверено 
пристъпи,  все  още  потънала  в  нещо  като 
транс,    зашеметена.  Той  се  усмихна  още  по‐
широко. Кичур непокорна коса падна пред очите 
му, но той не си направи труда да го премести. 
Веселият  му  дяволит  поглед  се  бе  впил  в 
нейния,  който    бе  любопитен,  но  и  леко 
объркан.  

Тя бавно прекоси разстоянието, което ги 
разделяше,  докато  не  застана  точно  пред 
него.  Протегнатата  му  ръка  се  смъкна 
безшумно и остана отпусната до тялото му. 
Беше  с  цяла  глава  по‐висок  от  нея  и  тя 
изведнъж  се  почувства  мъничка,  крехка  и 
незначителна. Стояха лице в лице. Тя се вгледа 
в  двете  дълбоки  яркосини  езера,  излъчващи  
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загадъчност,  но  и  нереална  откровеност  ‐    за 
миг й се стори, че е на път да потъне. 

– Кой си ти? – попита тя, останала без 
дъх,  сякаш  току‐що  бе  пробягала  километри 
или  някой така  я  бе  халосал,  че  беше  изкарал 
всичкия й въздух. – Какво си ти? 

Прекрасната  му  усмивка  се  измени, 
струваше й се, че едва се сдържа да не избухне 
в  смях.  Той  въпросително  повдигна  вежда  и 
наклони  леко  главата  си  на  една  страна. 
Движението накара непослушния кичур коса да 
пробяга по високото му чело  встрани и откри 
очите му. Тя видя, че макар да бяха сини, в тях 
имаше  зелени  и  сребристи  нишки,  почти 
незабележими с просто око. 

–  Е,  хайде,  не  ме  ли  позна?  –  разсмя  се 
той. – Недей така, ще взема да се обидя – каза 
той  шеговито,  но  зад  насмешката  му  тя 
долови и още нещо, което не успя да различи.  

Намекът  му  съвсем  я  обърка.  Беше 
сигурна,  че не  са  се  срещали преди,  бе напълно 
невъзможно  да  забрави  някого  толкова... 
неземен  като  него.  Неземен,  това  бе  най‐
точната  дума.  И  все  пак,  тогава  защо  се 
чувстваше така странно привлечена от него? 
А  и  тези  очи...  Струваха  й  се  така  познати, 
сякаш  ги  бе  виждала  и  преди,  но  споменът  бе 
неясен,  с  размити  очертания,  все  едно  ги  бе 
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гледала през дантелена завеса. Може би е било 
в някой сън, помисли си тя, или пък сън в съня. 

Докато  трескаво  размишляваше,  той  я 
наблюдаваше  с  изражение,  което  бе  смесица 
от интерес и огромна привързаност. Макар тя 
да  не  подозираше, той  знаеше точно  какво  се 
случва в главата й в този момент. Познаваше 
я  толкова  добре,  по‐добре  от  нея  самата  . 
Беше  способен  да  отгатне  всяка  нейна мисъл. 
Полъхна  лек  ветрец,  който  накара  една 
тревожна  нотка  да  се  прокрадне  в  ума  и  в 
сърцето му,  карайки го да се намръщи само за 
миг, но той бързо я прогони.  

Тя  отново  впери  очи  в  неговите.  Те  я 
привличаха  като    магнит  и  за  момент 
страшно  й  се  прииска  да  го  целуне.  Той  я 
гледаше по странен начин, сякаш я виждаше за 
пръв път, а от думите му ясно бе проличало, че 
съвсем  не  е  така.  Погледът  му,  в  който  се 
четеше  безмерна  обич,  я  накара  да  се 
почувства  неудобно  и  това  й  даде  нужните 
сили да откъсне очи  и да погледне надолу. Той 
очевидно не бе съгласен, тъй като миг по‐късно 
тя  усети топлата му  ръка  върху  бузата  си  и 
неволно  вдигна  поглед.  Не можеше  да  разбере 
защо  се  чувства  така  –  сякаш  никога  не  го  е 
срещала,  а  го  познава  и  напълно  го  разбира; 
сякаш никога не са разговаряли, а му има пълно 
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доверие;  дори  не  знае  името  му,  а  вече  е 
влюбена в него. 

Не  знаеше  как,  нито  откъде,  но  бе 
убедена, че и той чувства същото и един негов 
поглед  бе  достатъчен,  за  да  се  увери,  че  е 
права.  В  далечината прокънтя  камбанен  звън. 
Прекрасните  сини очи    се  стрелнаха по посока 
на  звука.  Тя  усети  притеснението  му,  сякаш 
беше  нейно  собствено.  За  миг  не  разбра,  но  в 
следващия  момент  почувства  как  вятърът, 
който  неусетно  се  бе  усилил,  започна  да  я 
тегли  назад  и  две  силни  ръце  се  увиха  около 
талията й.  

Тя го погледна разтревожено, търсейки в 
погледа  му  отговор  на  неизречения  си  въпрос. 
Какво  става?  Вятърът  разроши  косата  му  и 
красивите му къдрици паднаха  пред очите му. 
Той й отвърна с тъжна усмивка. 

–  Викат те  –  каза  той,  но  вместо  да  я 
пусне само затегна хвата си около кръста й. – 
Трябва да тръгваш.  

Тези  думи  бяха  изречени  спокойно,  но 
въпреки  това  тя  почувства    стаената  в  тях 
мъка,която  я  прободе  право  в  сърцето.  Обви 
ръце  около  шията  му,    притисна  се  в 
прегръдките му и  ,  затваряйки очи,    усети как 
сълзите напираха зад стиснатите й клепачи. 
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– Не може ли да остана? –  попита тя  с 
дрезгав глас, който прозвуча леко заглушен от 
ризата му. Чуваше как камбаната продължава 
да  бие,  а  вятърът  ставаше  все  по‐силен  и 
единственото  нещо,  което  я  възпираше  от 
това да не полети, бяха ръцете, придържащи я 
здраво  към  тялото  му.  Усети  как  той  се 
усмихна, допрял буза в косата й. 

– Иска ми се да можеше, мила, но още не 
му  е  дошло  времето  –  отвърна  й  той, 
отдръпвайки се леко, за да може да я погледне 
в  очите.  –  Но  спокойно,  пак  ще  се  видим  – 
добави  той,  като  изтри  една  сълза, 
търкулнала  се  по  бузата  й  и  й  намигна 
закачливо.  После  изведнъж  стана  сериозен.  – 
Обещавам  –  прошепна  той  и  я  целуна  по 
челото. – Ще те чакам. 

Думите му излъчваха такава искреност, 
че тя мигом се успокои, убедена дълбоко в себе 
си,  че  това  не  е  последната  им  среща.  Усети 
как ръцете около талията й, котвите, които я 
задържаха, бавно разхлабиха веригите си и тя 
бе  понесена  от  вятъра,  като  в  последния 
момент,  преди  да  изгуби  любимия  си  от 
поглед,  й  се  стори,  че  зърна  зад  него  големи 
бели криле. 
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ 
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Тя  бавно  отвори  очи  и  видя  над  себе  си 

белия таван. Осъзна, че лежи по гръб и понечи 
да стане, но движението й причини болка и тя 
отново  тупна  върху  белите  чаршафи. 
Чувстваше  се някак  замаяна и  слаба. Преди да 
успее  да  се  огледа  наоколо,  чу  как  вратата 
изскърца и една жена на средна възраст с бяла 
престилка  влезе  в  стаята.  Щом  видя,  че  е 
будна, тя се усмихна. 

–  Добре  дошла,  скъпа –  каза тя  ласкаво, 
като се приближи към леглото и й помогна да 
се  облегне  на  меките  възглавници.  –  Доста 
време  ти  отне  да  се  върнеш,  но  ти  си  боец, 
нали така? 

–  Къде  съм?  –  попита  момичето,  едва 
разпознавайки собствения си глас. 

–  В  болницата,  миличка  –  каза жената, 
която очевидно бе медицинска сестра, докато 
й  наливаше  чаша  вода  .  –  Вземи,  сигурно  си 
жадна. 

– Какво стана? – въпросът внезапно й се 
стори    познат,  сякаш  го  беше  задавала  вече, 
само че бе отправен към другиго. Но към кого? 
Тя  не  можа  да  се  сети,  в  главата  й  бе  пълна 
каша. 

–  Претърпя  ужасна  катастрофа  – 
отвърна сестрата и изражението на лицето й 
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помръкна. – Мислехме, че няма да оцелееш. Но, 
както  казах,  ти  си  боец  – тя  направи  кратка 
пауза и пак се усмихна. – А може и някой ангел 
да те е изпратил обратно,  кой знае? Вземи! – 
каза тя, като постави чашата  в ръцете й. 

Думата  ангел  сякаш  отключи 
съзнанието й и разплете обърканите й мисли. 
В ума й изведнъж изплуваха камбаненият звън, 
силният  вятър  и  ръцете,  от  които  бе  така 
рязко  отскубната.  Образът  му  бе  запечатан 
кристално  ясно  в  главата  й,  сякаш  се 
намираше  точно  пред  нея.  В  този  момент 
всичко й се изясни. 

–  Ще  те  оставя  да  поспиш  –  каза 
сестрата,  щом  забеляза  изражението  на 
лицето  й,  като  помисли,  че  просто 
информацията й е дошла в повече. – Нужна ти 
е много почивка – добави тя и излезе. 

Момичето  дори  не  беше  чуло  как 
вратата се затвори след него. Единственото, 
което  виждаше  пред  себе  си,  бяха  двете 
дълбоки  сини  очи,  в  които  се  четеше  такава 
безкрайна  нежност  и  любов,  че,  без  да  усети, 
се просълзи. Не искаше да е тук. Единственото, 
за  което  копнееше,  бе  да  бъде  обратно  в 
обятията му. Каква  глупост,  нали?,  помисли  си 
отчаяно.  Та  тя  дори  не  бе  съвсем  сигурна,  че 
всичко  това  не  е  било  само  сън,  прекрасна 
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фантазия,  родена  от  изтормозения  й  мозък, 
следствие  на  травмата.  Тя  силно  разтърси 
глава,  сякаш  за  да  прогони    мисълта,  и 
кестенявата  й  коса  се  разпиля  на  вълни  по 
раменете й. Не й се искаше да повярва подобно 
нещо и въпреки всичко умът й й натякваше, че 
няма друго разумно обяснение. 

Тя стисна с две ръце стъклената чаша и 
чу как нещо иззвънтя, сякаш метал се бе 
ударил в кристала. Погледна надолу и за 
малко  не  извика  от  изненада.  Там,  на 
средния  пръст  на  лявата  й  ръка, 
блестеше  масивен  златен  пръстен  с 
гравирана  буква  А.  В  този  миг 
мелодичният му  глас  зазвуча в  ушите й, 
повтаряйки    думите    отново  и  отново: 
Ще те чакам... 
 
19.10.2013г ЙоанаПроданова 
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Откъс	от	текста	е	четен	на	честването	
на	Атанас	Стоев	май	2014	г.	

/Майски	салон	на	изкуствата	–	Община	
Варна/	

	
	

 
*** 

Кристалчетата на прясно падналия сняг 
блестят  в  утринното  спокойствие  като 
брилянти.  Снегът,  като  пухкава  дебела 
завивка,  покрива  всичко  и  го  кара  да  изглежда 
някак  по‐чисто,  по‐магично,  изглажда  със 
студената си ръка всички дефекти в пейзажа. 
Стъклените балеринки, спуснали се от небето 
през  нощта,  отразяват  всичко  наоколо  като 
милион  частици  от  повърхността  на 
строшено  огледало.  В  центъра  на  светлата  
постеля е разцъфнало като алена роза огромно 
червено  петно,  сякаш  сърцето  на  Земята,  а 
нейната  кървава  мъка  бавно  изтича  и  се 
просмуква  в  снежното  покривало,  слепвайки 
късчетата  лед  и  разтапяйки  нежната  им 
паяжинa.  

Всичко  е  потънало  в  тиха  сънливост. 
Студеният  въздух  хапе  клоните  и  превръща 
скрежа  по  тях  в  кристална  ледена  обвивка.  
Приказна    гора!  Всяко  късче  от  нея,  всякa 
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вейкакато призма филтрира и разпръсква през 
собствения си калейдоскоп лъчите на зимното 
слънце. Притихналият въздух, сякаш скован от 
ледения  дъх  на  някоя  снежна  фея,  излиза  на 
малки  пухкави    облачета,  за  да  се търкулне  в 
прозрачната  тишина  и  да  изтлее  до 
микроскопични  прашинки.  Бели  гълъби  като 
призрачни сенки прелитат високо в искрящото 
небе,  а  после  изчезват  зад  мекия  топазен 
разрез– далечната линия на хоризонта. 

Усмихнатата  зорница  вече  се  готви  да 
си ляга, но не и преди да хвърли последен поглед 
на  пухеното  одеяло,  разстлало  се  до  самите 
брегове на заледеното езеро. По   огледалната 
повърхност  като  захарна  дантела  са 
разцъфнали  красиви  ледени  цветя.  Една 
червена  вадичка  умело  се  промъква, 
лъкатушейки  измежду  ледените  кристали, 
върху замразеното огледало и обагря крайчеца 
му  в  лек  бледорозов  оттенък,  който  с  всяка 
следваща  струйка  кръв  става  все  по‐наситен. 
Замръзналите  бели  рози  се  оцветяват  в 
яркочервено.  

Безжизненото  тяло  на  девойката  лежи 
върху  скованата  земя  като  счупена 
порцеланова  кукла.  По  бледосините  й  устни  и 
дългите  мигли  трептят  снежинки  от 
танцуващите наоколо. Мъртвешката белота 
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на  нежната  й  кожа  се  слива  с  белотата 
наоколо  и  рязко  контрастира  на  искрящия 
червен  цвят,  който  все  още  изтича  на  слаби 
тласъци  от  раната.  Един  заблуден  лъч 
светлина, сгрешил пътя си при срещата с една 
от  сияйните  висулки  по  близката  върба,  се 
стрелва  през  лабиринта  от  вейки  и  се  спира 
върху прекрасните клепки, за да ги озари сякаш 
отвътре.  Върбата  свежда  клони,  натежали 
от  прозирни  сълзи,  като  отчаяни  майчини 
ръце. 

Лек  ветрец  едва  докосва  гъстите  черни 
ресници. По плътните устни преминава почти 
незабележим  трепет.  Всичко  застива.  Само 
снегът съвсем безшумно продължава да вали… 

 
Йоана	Проданова	
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ЗЕМЯ        

(Гост на групата) 
 

Земляни,  простете,  че  в момента  черпя 
от  ресурсите  на  такаизтормозената  Ви 
планета,  но  моят  еквивалент  на  вашето 
„превозно  средство”  (ако  правилно  съм 
разбрал) получи лека повреда и се приземих тук 
и сега. 

Казвам се Морис. От близка вселена съм. 
За  пръв  и  последен  път  стъпвам  на  вашата 
планета, понеже практиката ми не позволява 
да  се  връщам  по  вече  утъпкан  път...  Честно 
казано,  добре,  че  никой  не  може  да  ме  види. 
Усещайки всичкия този страх и безпокойство у 
човечеството,  в  никакъв  случай  не  желая  да 
влошавам  нещата.  Според  наблюденията  ми, 
човекът  е  крайно  объркано  същество.  Страда 
от липса на смелост и воля.Това е наполовина 
психическо,  наполовина  духовно  заболяване. 
Става ми мъчно, когато виждам потенциал за 
свобода  сдъвкан,  глътнат  и  повърнат  от 
индивида. 

Човеците  са  толкова  зависими  от 
животите  си.  Този  навик  е  толкова  наопаки. 
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Вместо ти, актуалният, новият индивид, онзи, 
който живее сега, да се съобразяваш с живота 
преди теб, би трябвало миналото да служи за 
трамплин  на  новото,  на  младостта,  на 
силата.  Зависимост  от  предците  ти, 
зависимост  от  закона,  зависимост  от 
физически  материални  притежания, 
зависимост  от  работно  време,  светофари, 
икономика, улична светлина... 

Земляните  се  страхуват.  Плаши  ги 
идеята,  че  могат  да  се  изправят,  да  се 
протегнат  и  да  вземат  света  в  ръце,  затова 
животът  им  има  вече  общоприета 
траектория. 

За улеснение. 
Абсурдно. 
Животите  ви  в  тези  крехки  тела  и  без 

това  са мимолетни,  а  вие  ги пилеете,като  се 
давите, а не като плувате, търсейки нещо или 
някого, за което да се хванeте. 

Не разбирам. Безкрайността буди у мен и 
себеподобните    възторг,  а  не  страх. 
Неизвестното предизвиква искра в душата ми. 
Ако  аз  бях  човек, щях  да  изживея живота  си  в 
непрестанно  забавление.  Радостта  е 
достойна за константа. 

Виждам също така, че хората обичат да 
си поставят и ценят най‐много ясните крайни 
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цели.  Това  е  смешно  намерение.  Абсурден 
подход,ако  очакват  развитие.  Как  би  могъл 
някой  да  спре  да  се  развива?  Това  не  означава 
ли смърт? Единственият установен остров  би 
могла  да  бъде  постоянната  
промяна,преливането. 

Ехо,  Земя?  Всички  сънувате  
реалност,която   трябва да бъде оправдавана, 
за  която  трябва  да  се  воюва.  Защо  топите 
красотата на съществуването? 

То  никога  не  може  да  бъде 
уловено,опитомено.  Не  го  преследвайте. 
Единственото  смислено  нещо,  което  можете 
да правите, е да сте щастливи. Как ли? Въпрос 
е  на  промяна  със  скоростта  на  изстрел  – 
отвътре навън. 

Сбогом,  земляни.  Не  тъгувайте,  а  се 
смейте.  Нека  смехът  ви  отеква  в 
безкрайността  от  скъпоценни  камъни, 
отразяващи се един в друг и взаимосъдържащи 
отраженията си. 

 
Анджелика	
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Щастието в чуждата усмивка 

 (Гост на групата) 
 

„Щастие  –  шест  букви,  седем  звука, 
едно  чувство.  Чувството,  което  озарява 
живота  ни  и  му  придава  дълбок  смисъл. 
Някога  зсмисляли  ли  сте  се  какво  точно  е 
щастието?  Щастието  е  чувство  на 
прекалена  радост,  която  понякога  даже  не 
може  да  се  опише  с  думи...”  –  пишех  с 
обикновен  син  химикал  в  любимата  си  розова 
тетрадчица,  която  обожавах,  докато  стоях 
на мекото диванче пред кабинета на личната 
си лекарка. Мразя да чакам. Чудя се защо ли ми 
трябваше да идвам един час преди работното 
й време да започне. Кой ли ме накара да избягам 
от час и сега да трябва да си търся бележка за 
извинение  на  отсъствията.  Чакалнята  се 
пълнеше малко по малко с хора, един след друг 
болни.  Стана  доста  шумно,  сложих  си 
слушалките  и  продължих  да  пиша  в 
тетрадката  си.  Всъщност  тази  тетрадка 
преди  се  използваше  по  предназначение,  може 
би  за  записки  по  история  или  география,  но 
един  ден  се  превърна  в  тетрадка,  в  която 
записвах всяко нещо,  което ми дойдеше на ум. 
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Сега  бях  решила  да  участвам  в  един  конкурс 
(или  по‐скоро  поредния  конкурс),  за  който 
очаквах  да  се  престраша  да  изпратя 
написаното.  Тетрадката  ми  беше  пълна  с 
есета,  съчинения  и  стихотворения,  които 
пишех, но не изпращах. 

Времето мина неусетно. И...ето я и нея – 
Доктор Димитрова.  Стройна,  красива и много 
интелигентна жена.  Бях  дошла  първа  и  не ми 
се  налагаше  да  чакам  ред  сред  голямата  и 
болна тълпа. Д‐р Димитрова влезе в кабинета, 
наметна  бялата  си  престилка,  отвори 
вратата на кабинета и каза: 

– Първият да заповяда, моля. 
Веднага  станах  и  влязох  в  кабинета. 

Беше толкова добре подреден и организиран.  
–Здравейте!  Трябва  ми  извинителна 

бележка за вчера – казах аз засрамено. 
–Здравей!  Мога  да  предположа,  че  не  си 

била  болна  само  за  един  ден  нали?  Каква  е 
причината  за  отсъствията ти?  –  побърза  да 
каже тя. 

–Избягах  от  часовете,  защото  имах 
контролно, за което нищичко не знаех... 

–Така  си  помислих  и  аз  –  отговори 
самодоволно тя и продължи – следващият път 
седни да учиш и няма да ти се налага да бягаш 
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от  час  и  да  идваш  чак  до  тук  да  ти  пиша 
бележка. 

След  няколко минути писане  на  бележка 
и принтиране на амбулаторен лист бях готова 
да си тръгвам. Но тя ме спря: 

– Почакай! 
–Какво има? – попитах аз учудено. 
– Ти коя година беше родена? 
– 1997 – отговорих уплашено. 
–Така,  така  –  мърмореше  доктор 

Димитрова,  докато  прелистваше  някаква 
огромна папка с документи. 

В последствие се оказа, че тази година на 
хората,  които са родени през 1997, трябва да 
им  се  сложат  две  ваксини.  Останах  без  думи. 
Мразя  да  ми  слагат  инжекции,  а  в  случая  се 
налагаха  даже  две.  Помоли  ме  да  изчакам 
отвън и повика следващия. Измина час. Хората 
сядаха  и  ставаха  до  мен  на  диванчето.  Един 
след друг от болни по‐болни, кой от вирус, кой 
от  нещо  друго  по‐сериозно.  Докато  изведнъж 
не  седна  едно  малко  симпатично  момиченце  с 
баба  си.  Толкова  беше  красиво,  русокосо  с 
големи  сини  очи.  Носеше  розова  рокля  и  една 
малка чантичка в ръка.  За разлика от бабата 
до  него,  то  беше толкова щастливо,  направо 
сияеше. По погледа му разбрах, че болницата не 
го  плаши  така,както  плаши  другите  деца. 
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Бабата и момиченцето чакаха за кабинета до 
този  на  моята  лекарка.  Изведнъж 
момиченцето ме заговори: 

– Ти от какво си болна? 
–Не съм тук по болест –  отговорих аз – 

трябва  ми  бележка  за  извиняване  на 
отсъствия. 

– Значи не си отишла някъде и майка ти 
сега  иска  да  й  дадеш  извинителна  бележка  – 
попита заинтересовано момиченцето. 

–Нее...де  да  беше  така.  Избягах  от 
часовете  в  училище  и  сега  трябва  да  занеса 
бележка там, за да ми извинят отсъствията. 

–  Аз почти не  ходя на детска  градина,  а 
не ми се налага да нося бележки. 

–В    училище  е  различно  –  побързах  да 
кажа аз – а ти от какво си болна? Впрочем не 
сме се запознали – аз съм Даяна. 

– Аз съм Ани. Свикнала съм да идвам тук 
без да знам защо. 

–Често  ли  идваш  тук,  преди  известно 
време  по  погледа ти  разбрах,  че  не  изпитваш 
страха, който изпитват другите деца. 

–  Да,  така  е.  Вече  от  какво  да  ме  е 
страх? 

В същия момент погледнах бабата, а тя 
наведе глава надолу и заплака. 
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– Бабо, пак ли плачеш? Казах ти, че не ме 
е  страх,  спокойно  –  каза  Ани  –  Даяна,  не  се 
притеснявай,  баба  винаги  плаче,  когато  сме 
тук. 

–  Няма  проблем.  Знаеш  ли  от  какво  си 
болна, Ани? 

–Оо,  да,  разбира  се.  Как  няма  да  знам.  В 
тялото  ми  се  е  рзпространило  нещо  много 
лошо, което лекарите опитват да махнат, но 
явно е доста упорито.  Забавното е,  че  в тази 
стаичка  залепят  по  цялото  ми  тяло  едни 
кръгчета  и  след  това  екранът  светва  и  се 
вижда как в тялото ми има много светулки... 

Докато  Ани  разказваше,  опитах  да  се 
сетя  от  какво  може  да  е  болна,  но  през 
главата ми минаваха от страшни по‐страшни 
болести. 

–Ти  защо  си  сама  тук?  Къде  са  мама  и 
тати? – попита Ани. 

–Те  работят  в  момента  и  няма  как  да 
дойдат,  вече  съм  голяма  и  се  оправям  сама  – 
отговорих  й  аз  –  А  ти?  Защо  си  с  баба  си? 
Вашите на работа ли са? 

–Аз  нямам  мама  и  тати  –  отговори 
момиченцето  с  известна  тъга  в  големите  си 
сини очи. 

–Много съжалявам...  знаеш ли какво се е 
случило? 
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–Когато  съм  била  на  2,  татко  загива  в 
автомобилна  катастрофа.  След  година  и 
половина,  мама  постоянно  плачеше...не  помня 
какво  стана,  последния  път,  в  който  я  видях 
закачаше  на  терасата  любимата  ми  блузка. 
Баба  каза,  че  се  е подхлъзнала и  е паднала без 
да иска и сега ме гледа от небето. След това аз 
започнах  да  идвам  тук  в  болницата  почти 
всеки ден. Беше ме страх, но после страхът си 
замина. 

Бях  в  шок.  Ани  беше  на  5  и  половина,  а 
знаеше толкова много неща и то не какви да е, 
а  злата  участ,  която  е  сполетяла 
семейството  й,  а  сега  се  опитваше  да 
настигне  и  нея.  Изведнъж  вратата  на 
кабинета се отвори, а по бузата на бабата се 
стече една сълза. 

–Хайде, Ани, да видим как си днес – извика 
една доста добре изглеждаща лекарка. 

–Бабо, ние сме, най‐после! Чао, Даяна, ще 
се видим после! – каза радостно момиченцето. 

– Чао, Ани! 
Мина  около  четвърт  час  и  чакалнята 

започна да се изпразва, а редът ми все още не 
беше дошъл. В следващия момент вратата на 
кабинета  се  отвори  и  от него  излезе бабата, 
носеща  на  ръце  Ани  и  сияеща  от щастие.  Ани 
дотича при мен и каза: 
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–Даяна,  Даяна,  вече  не  съм  болна, 
светулките са си отишли! 

Толкова  много  се  зарадвах,  прегърнах 
малкото момиченце, а бабата дойде и ми каза, 
че  идват тук  от  2  години  насам  и  всеки  път 
новините  са  били  от  лоши  по‐лоши,  а  сега  в 
резултат  на  химиотерапията,  болестта  й 
малко по малко изчезва. 

Ани  беше болна  от левкемия.  Беше  едва 
на  5,  тепърва  й  предстоеше  да  живее,  а 
можеше  всеки  един  момент  да  си  замине.  Бях 
толкова  радостна,  че  не можех  да  го  опиша  с 
думи,  не  спирах  да  се  усмихвам. 
След  всичко  това  вече  знаех  как  ще  завърша 
есето за конкурса. Отворих тетрадката,  взех 
химикала  и  написах:  „Не  е  важно  дали  ти  си 
щастлив,  важно  е  да  виждаш  щастието  в 
очите  на  любимия  човек  или  по‐скоро 
щастието в чуждата усмивка.” 

 Прибрах се вкъщи, напечатах есето и го 
изпратих за участие в конкурса. 

Таня		11‐з	
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РУТА КЕТЦАЛ 

 (Гост на групата) 
           

Рута  Кетцал  ‐  мислех,  че  е  просто  едно 
приключение,  а  всъщност  това  е  било 
животът.  35‐дневно  приключение,  225 
участници от 53 страни, със съдействието на 
банка  Билбао  и ЮНЕСКО.  Имах  възможността 
да участвам в това незабравимо преживяване, 
изпълнено с емоции, трудности, много красиви 
моменти  и  завършило,  тоест  продължило,  с 
истински  приятелства.  Рута  Кетцал  е 
ежегодна експедиция, посветена на съществен 
момент  от  историята.  През  2013  се 
навършиха  500  години  от  откриването  на 
Тихия  океан  от  Васко  Нунес  де  Балбоа  и 
пътешествието  беше  именно  по  неговите 
стъпки.  

Всичко  започна  като  поредния  опит  в 
конкурс  без  много  обнадеждаващи  чувства. 
Алфонсо,  учителят  ми  по  испански,  беше 
записал за участие петима от училището, от 
които  накрая  останах  само  аз.  За 
кандидатстването  се  изискваха  проект  на 
една  от  трите  теми:    „Национален  парк 
Дариен”,  „От  Европа  на  Карлос  V  до 
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европейския  съюз”,  „Откриването  на  Тихия 
океан”,  бил  той  литературно  произведение, 
пластичен  проект  или  нещо  игрално  и 
съчинение  за  решаване  на  някакъв  екологичен 
или  социален  проблем.  Бях  решил,  че  ще 
участвам  с  оригами  и  затова  избрах  темата 
за  парка  Дариен  като  най‐  подходяща,  за  да 
направя  оригама  на  някой  от  обитателите 
там. Спрях се на един от застрашените видове 
папагали.  Цялата  зимна  ваканция  измина  в 
правене  на  части  за  папагала,  над 5000...  Най‐
трудното  беше  сглобяването  понеже  в 
интернет  има  само  снимки  на  завършените 
оригами  без  подробни  инструкции,  и  бях 
принуден  да  импровизирам.  Цяла  ваканция  в 
правене  на  части  и  несполучливи  опити  да  го 
сглобя.  Започнахме  училище  и  до  крайния  срок 
оставаха 5  дни, 5  почти безсънни дни и нощи, 
за които с помощта на семейството направих 
папагала, който иначе се прави за около месец, 
а  съчинението  за  решаване  на  проблема  със 
замърсяването  го  оправих  за  една  вечер. 
Честно  казано  почти  никой  не  очакваше  да 
спечеля  конкурса,  защото  наистина  е  трудна 
задача,  а  пък  и  не  съм  чак  толкова  добър  по 
испански.  Като  единствен  представител  на 
училището  ме  поканиха  на  интервю  в 
испанското  посолство  в  София.  Деня  след 
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интервюто,  точно  преди  да  отпътувам 
обратно  към  Варна,  ми  се  обадиха  с  думите: 
„Жулиян,  ти  си  победител  в  конкурса  Рута 
Кетцал”.  Трябваше  време  докато  осмисля 
какво  се  случва  и  какво ще  се  случва,  знаех,  че 
предстои нещо голямо, но не можех дори да си 
го представя, докато не го преживях. В първия 
момент  дори  майка  ми  и  баба  ми  бяха  по‐
развълнувани  от  мен.  На  2  юни  отидох 
испанският посланик да ми връчи екипировката 
–  2  раници,  ботуши,  сандали,  тениски… 
Последните  дни  настроението  вкъщи  беше 
доста  приповдигнато,  подготовката  течеше 
доста  усилено,  майка  ми  беше  направила  300 
гривнички,  които  да  раздам  на  останалите 
участници. 

*** 
В  джунглата  бяха  най‐  големите 

трудности.  Заведоха  ни  с  канута  до  едно 
индианско  племе,  където  преспахме.  Бяхме  им 
гости  и  те  ни  готвеха  типична  индианска 
храна  –  банани,  пилешко,  риба  и  ориз.  Рибата 
беше  великолепна,  а  бананите  ги  опитахме  и 
печени,  и  пържени,  и  варени.  Беше  страшна 
жега, над 35 градуса, около 90 процента влага и 
се стъмва в 18 – 18:30. Навсякъде гъмжеше от 
едни  малки  мушички,  които  предизвикваха 
такива  рани  с  ухапванията  си,  че  доста  хора 
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после  не  можеха  да  си  обуят  ботушите  от 
подутини. На втория ден предстоеше първият 
преход  през  джунглата,  над 7  часа  през  кал,  в 
най‐голямата  жега,  а  уж  беше  студеният 
период,  с  10  килограмови  чанти  на  гръб… 
всички  бяхме  скапани,  някои  пред  припадък, 
доста  работа  имаше  за  двамата  лекари, 
които ни придружаваха. Всеки имаше по 1 или 2 
литра  вода  за  целия  преход,  но  при  такива 
условия 2 литра не са нищо. Точно тези преходи 
бяха  едни  от  най‐сплотяващите,  виждаш  как 
всеки  е  готов  да  ти  помогне,  да  ти  даде 
последните  си  глътки  вода,  да  ти  носи 
раницата,  ако  си  прекалено  изтощен,  да  ти 
подаде  ръка  на  някое  по  стръмно  място,  а 
може дори все още да не си познавал човека.  

След  дългия  изпълнен  с  трудности  път 
пристигнахме  във  второто  индианско  племе. 
Само  свалихме  раниците  и  всички  на  баня,  в 
реката,  по  индиански.  На  другия  ден  имахме 
различни  занимания  с  индианците,  показваха 
ни  как  готвят,  как  плетат  цветни  кошници, 
дори  един  билкар  ни  обясняваше  лечебните 
свойства  на  някои  растения.  В това  племе  за 
разлика  от  предното  повечето  хора  говореха 
испански.  По  време  на  цялата  експедиция, 
почти  всеки  ден  имахме  лекции,  някои  от 
темите бяха „да бъдем доброволци”, „водата” 
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и  доста  исторически  свързани  с  темата  на 
експедицията. 

След индианските племена продължихме 
с  пикапи  към  планинската  джунгла.  Оставиха 
ни  на  около 10км  от мястото,  където щяхме 
да  нощуваме,  в  най‐  голямата  жега  на  обяд. 
Беше  супер  изтощаващо.  Близо  до  лагера 
имаше  рекичка,  в  която  се  охладихме  и 
изпрахме  дрехите  си.  Този  беше  и  първият 
петък  за  получаване  на  имейлите.  Това  бяха 
едни  от  най‐хубавите  моменти,  при 
положение,  че  нямах  никаква  друга  връзка  със 
семейство  и  приятели,  много  се  радвах  на 
всяка написана дума.  

Последният  ден  в  джунглата, 
последният  толкова  тежък  преход  за 
откриването на Тихия океан. В крайна сметка, 
когато стигнахме до върха, от където Балбоа 
е видял Тихия океан за първи път, не бях никак 
очарован  –  океанът  беше  толкова  далеч,  че 
почти се сливаше с небето, и едва се виждаше. 
Пътят  до там  беше тежък  и  стръмен.  Като 
бонус  на  връщане  заваля  и  един  дъжд.  Кал, 
хлъзгаво,  жега,  дъжд.  Така  ни  изпрати 
джунглата. През целия ни престой в Панама с 
нас  имаше войници,  които ни охраняваха,  и  на 
преходите вървяха с нас.  
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  След  престоя  в  джунглата  най‐после  се 
върнахме  в  цивилизацията.  Опънахме 
палатките в един парк точно до океана, нещо 
като  нашата  морска  градина.  Една  седмица 
имахме семинари почти по цял ден, за работа в 
екип,  развитие  на  креативното  мислене  и 
решаване  на  социални  проблеми.  За  мен  това 
бяха  едни  от  най‐скучните  дни,  защото 
лекторите  говореха  само  на  испански  и  не 
разбирах по‐ голямата част от лекциите, но и 
това  мина.  Разведоха  ни  и  из  стария  град 
Панама, където ни прие първата дама, защото 
президентът бил заето. 
  Следващия  ден  потеглихме  към  остров 
Табога.  По  пътя  към  пристанището  минахме 
през  един  аквариум,  където  ни  показаха 
представители от Тихия и от Атлантическия 
океан,дори  подържах  една  морска  звезда. 
Продължихме  с  2  корабчета  към  острова. 
Пътувахме  около  час,  а  когато  пристигнахме 
ни  посрещнаха  с  танци,  малко  импровизирано 
беше,  явно  не  се  бяха  подготвяли,  но  все  пак 
важен  беше  жестът.  Останахме  на  острова 
само за една вечер. Спахме в училището, някои 
в стаи, други на терасите. Моята група, както 
повечето пъти, беше последна, така че за нас 
нямаше  място  в  стаите.  За  първи  път  беше 
хубаво,  че  сме  последни.  Нощувахме  на 
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терасите, беше по‐хладно, не толкова задушно 
като в стаите, и имаше много красив изглед – 
плажа  с  палмите  на  5  метра  от  сградата, 
пълнолуние,  ясно  небе,  друг  остров  точно 
срещу нас, и в далечината се забелязва Панама. 
На  сутринта  закусихме  на  плажа  и  след това 
имахме  различни  занимания  –  фехтовка, 
танци,  риболов  и  разходка  с  лодка  около 
острова.  На  отиване  към  новото  място  за 
лагеруване  минахме  през  строежа  на  новия 
Панамски  канал,  който  ще  бъде  по‐  голям  от 
сегашния,  за  по‐големи  кораби  и  ще  олекоти 
трафика.  Разпънахме  палатките  на  нос  Сан 
Лоренцо,  много  красиво  място  до  Карибско 
море.  На  сутринта  такъв  дъжд  се  изсипа, 
камионите  със  закуската  дойдоха  със 
закъснение, след като вече всички бяхме мокри
  Последен  ден  в  Панама,  нощувката  на 
мястото, на което преспахме и първият ден  ‐ 
зоопарка.  Този  път  обаче  и  го  разгледахме.  За 
следващия  ден  остана  едно  от  най‐важните 
посещения  в  Панама  –  Панамският  канал. 
Бяхме разделени на 2  групи от по 110 човека и 
първата  група  вече  беше  отпътувала  към 
Испания, за да приготви лагера там. Сутринта 
ни  раздадоха  по  една  нова  чиста  тениска, 
която  да  обличаме  само  за  полетите,  и  се 
отправихме  към  канала.  С  корабче  минахме 
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през  шлюзовете  и  разбира  се  си  направихме 
много  снимки  там.  Дадоха  ни  и  имейлите, 
много  приятна  изненада,  защото  бяхме 
наказани  и  не  знаехме  кога  ще  ги  получим. 
Относно  канала,  беше  неочаквано  тесен, 
можехме  да  пипнем  стената  докато  се 
изкачваме  нагоре.  Така  завърши 
пътешествието  ни  в  Панама,  много 
преживявания,  трудности  и  незабравими 
моменти.  На  летището  се  сбогувахме  с 
помощниците  от  Панама,  сприятелихме  се  с 
тях,  въпреки  че  бяхме  заедно  едва  за  две 
седмици.   
  Най‐после  у  дома,  по‐точно  в  Европа. 
След  10‐часов  полет  пристигнахме  в  Мадрид, 
където  ни  посрещнаха  родителите  на 
испанците.  В  самолета  седях  до  един 
журналист  и  си  говорихме  доста.  Разменихме 
си  координатите  и  ми  подари  един 
ключодържател,  много  ценен  за  него.  На 
летището  всички  се  разпределихме  по 
домовете на испанците, където можехме да се 
изкъпем,  да  ни  изперат  дрехите  и  да  си 
починем  малко.  Бях  в  дома  на  Давид  заедно  с 
Петър  от  Унгария  и  момчето  от  Ирландия. 
Семейството  беше  много  гостоприемно, 
нагостиха ни с вкусна храна и се погрижиха да 
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се  свържем  с  роднините  ни  по  интернет. 
Вечерта пак ни върнаха в лагера. 
  На  сутринта  отпътувахме  към  Белгия, 
почти 24 часа в автобуса, имахме време за сън 
и  почивка.  Пристигнахме  в  Брюксел  и  в  един 
парк  закусихме  военна  закуска,  раздават  ги  на 
войниците и на нас ни дадоха, понеже нямаше 
организирана закуска. Военната е една кутия с 
бисквити,  концентрирано  мляко  в  тубичка  и 
кафе.  Има  и  малка  ламаринка  за  котлонче, 
витамин  Ц,  горящи таблетки,  четка  и  паста 
за зъби и дъвка. Разведоха ни из града, видяхме 
статуята  на  момчето,  което  пикае,  и 
посетихме  европейския  парламент. 
Следващите  дни  посетихме  и  Гент  и  Брюж, 
исторически  музеи  и  културни  паметници, 
разведоха  ни  с  лодки  по  каналите  на  града  и 
имахме  малко  свободно  време,  да  си  купим 
сувенири, белгийски шоколад и каквото искаме, 
но  понеже  повечето  закъсняха  за  уговорения 
час, това беше последния път, в който имахме 
свободно време за разходка и покупки.  
  На  връщане  към  Испания  минахме  през 
Париж.  Посетихме  седалището  на  ЮНЕСКО,  а 
след  това  обиколихме  някои  от 
забележителностите  на  града  –  Айфеловата 
кула,  Лувъра,  катедралата  Нотердам.  Не 
нощувахме  във  Франция,  а  вечерта  към  12‐1 
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потеглихме към Испания, за да не губим време. 
Наистина Париж е хубав град, но не ми допада 
за  живеене,  прекалено  голям  е  и  някак 
некомфортен.  Пред  Айфеловата  кула  се  вдига 
голяма  пушилка,  а  светофарите  се  сменят 
прекалено  бързо,  още  не  си  и  по  средата  на 
улицата, и вече е светнало червено. За разлика 
от Панама, където се стъмваше в 18:30, тук се 
стъмни чак към 22:30.  
  След  дълго  пътуване  най‐сетне  в 
Испания.  Лагерувахме  в  планината,  близо  до 
един  манастир.  Последният  дълъг  поход  за 
експедицията  беше  в  планината,  до  реката, 
която снабдява Мадрид с вода, и който искаше 
можеше  да  се  охлади.  Аз  пропуснах  това 
удоволствие  да  замръзвам  в  ледена  вода  на 
1650 метра височина, но някои се насладиха на 
този  шанс.  На  другия  ден  посетихме  близкия 
манастир  и  организаторите  на  експедицията 
подариха  обувки  на  монасите.  След  това  в 
близкото  село  Сан  Лоренцо  минахме  през 
шоколадовата  фабрика  на  дегустация.  Не 
стояхме  дълго,  защото  230  човека  трябваше 
да  се изредят в един малък цех,  за да опитат 
от шоколада.  
  Пристигнахме  в  Мадрид,  в  двора  на 
„Канал  на  Изабел  II”  –  компанията,  която 
снабдява Мадрид  с  вода,  и  е  спонсор  на  „Рута 
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Кетцал”.  Това  беше  може  би  най‐хубавото 
място за лагеруване, имаше бани и тоалетни, 
и мястото за палатките беше много приятно. 
От испанците разбрах, че ни е готвила една от 
най‐известните испански готвачки и наистина 
всичко  беше  великолепно,  а  жената  беше 
страхотен  човек.  Първия  ден  ни  заведоха  в 
двореца  на  краля,  където  са  официалните 
приеми,  и  в  музея  „Прадо  ”,  но  понеже 
изоставахме с времето ни разведоха набързо и 
екскурзоводката  ни  показа  само  най‐ 
известните  картини  и  разбира  се  своите 
любими. Срещнахме се и с Мигел де Ла Куадра‐ 
Селседо ‐ директорът на експедицията, който 
поради напредналата си възраст не беше с нас 
в  Панама.  От  негово  име  имахме  почерпка  по 
един горещ шоколад в едно кафене. 
Следващият  ден  беше  един  от  най‐
специалните  ‐  срещата  с  принца.  Всеки  който 
си носеше, беше облечен с народната си носия. 
Аз  разбира  се  бях  с  потурите,  ризата  и 
калпака, за да представя България. 
Изрепетирахме  няколко  пъти  как  да  се 
наредим, кога да ръкопляскаме на принца, кога 
да спрем… Всичко мина по план. След речта на 
принца,  всички  минахме  един  по  един  да  се 
здрависаме с престолонаследника. Направиха и 
снимки  на  всеки  един  в  момента  на 
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ръкостискането,  а  след това  и  всяка  група  се 
снима  с  Фелипе.  След  срещата  се  върнахме  в 
лагера  за  обяд  и  ни  разведоха  из  столичното 
метро,  а  след  това  се  разходихме  в  близкия 
парк.  На  сутринта  преди  да  потеглим  към 
Екстремадура,  провинция  в  южна  Испания, 
закусвахме  известната  испанска  закуска  чуроз 
с  шоколад.  Беше  превъзходно,  но  развалиха 
хубавия момент, защото трябваше да бързаме 
за отпътуване. Първата спирка беше Херез де 
лос  Кабайерос,  малко  селце,  където  спахме  на 
един  стадион  за  корида.  Обядвахме 
обичайната испанска  паейа  с морски  дарове,  а 
след това обиколихме селцето‐ родно място на 
Васко  Нюнес  де  Балбоа.  За  всички  имаше 
подаръци от местната колбасна фирма, много 
мил  жест.  В  читалището  ни  разказаха  за 
историята  на  селото  и  ни  подариха  по  една 
монета по случай 500  години от откриването 
на  Тихия  океан  от  родения  в  селото 
конкистадор. 
  Последен  ден  на  експедицията.  Връчиха 
ни дипломи в медицинския факултет. В лагера 
имаше  парти,  но  на  никого  не  му  беше  до 
празнуване, като знаехме, че след часове ще се 
разделим.  35  незабравими  дни,  толкова 
приятелства и толкова преживявания, иска ти 
се да се прибереш вкъщи, да видиш близките си, 
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но  не  искаш  приключението  да  свършва, 
въпреки  всички трудности,  всеки  би  повторил 
рутата  ако  имаше  възможност.  Наистина  не 
можеш да разбереш какво е в действителност 
докато  не  го  преживееш.  Научаваш  се  да 
оценяваш  малките  неща,  всеки  жест, 
научаваш, че може да се живее и без телефони, 
фейсбуци, телевизори и интернет, научаваш се 
да живееш в момента, от теб зависи дали ще 
пропилееш  шанса  или  ще  му  се  насладиш 
максимално. Не си бях представял, че ще вървя 
през  джунглата  в  дъжд  и  кал,  при  40  градуса 
температура и 90 процента влажност, не съм 
си  и  мислил,  че  ще  се  срещна  с  принца  на 
Испания,  не  съм и мечтал за приятели от цял 
свят,  но  благодаря  на  Бог  за  този  подарък. 
Както казах и в началото: „Мислех, че е просто 
едно  приключение,  но  всъщност  това  е  било 
животът”  и  както  всички  други,  вярвам,  че 
това  не  беше  сбогуване,  а  просто  едно  „до 
скоро”. 

           

  Жулиян	‐10	з	
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Щастието  в  чуждата усмивка  

(Гост на групата) 
 

Нека погледнем един обикновен човек от 
ежедневието си. Нека погледнем теб. Усмихвал 
ли си се някога, слушайки за късмета на някого, 
за  успеха или  сполуката му  в  любовта? Искам 
да спомена, че предизвиканото чувство на смях 
у  нас  се  различава  от това  на  щастието.  Но 
слушайки  историята  на  този  човек,  у  теб 
надига ли се вибрация на щастие? Въпросът  е 
способна  ли  е  чуждата  усмивка  да  предизвика 
щастие у теб. Запази отговора си за после. 

Да  започнем  от това  –  какво  всъщност 
предствлява щастието. Човекът има различни 
възприятия за щастие, тъй като има различни 
амбиции,  различни  интереси,  ценности, 
съответно – различно щастие. В каквото и да 
се  състои,  истинско  щастие  чувстваме 
тогава,  когато  усетим,  че  нещо  хубаво  
достига  до  нас  самите.  Наша  работа  е  да 
направим  връзката между  себе  си  и  света,  да 
усетим единение с външния свят – с чуждото. 

Да  успеем  да  се  зарадваме  на  някого, 
означава  да  го  допуснем  до  себе  си  и  да  му 
позволим да  влияе на емоциите ни. Най‐често 

152 
 

успяваме  да  споделяме  радостта  на  нашите 
близки,  роднини,  добри  приятели.  Така  е, 
защото те  вече  имат  „пропуск”  към  сърцата 
ни. Винаги да споделяш нечие щастие се нарича 
доброта,  сила  и  прочие.  А  всъщност  тази 
възможност се дължи на увереността. Когато 
ти  имаш  висока  самооценка,  приел  си  се  с 
всички    свои  „недостатъци”  и  си  доволен  от 
това, което си, тогава си готов да споделиш и 
чуждата усмивка. Това се случва,  защото едва 
тогава  ще  си    изключил  злобата  и  завистта 
от  съзнанието  си,  а  точно  те  са  причина  за 
нашите неуспехи. 

Днес  изразът  „обичай  себе  си”  се  е 
превърнал  в  клише,  което  е  изгубило 
някогашното си значение. Любовта към себе си 
е  далечна,  дори  непозната  на  суетата.  Няма 
общо  със  страховете  ни,  с  егото  ни.  Със 
затварянето  в  себе  си.  Истинската  любов  – 
тази, която излиза от сърцето, създава любов, 
насочена  извън  нас  –  към  всичко  живо.  Тя  е 
значението  на  Рая  тук  на  земята.  За  да 
започне  да  се  обича,  човек  трябва  да  спре  в 
забързаното  си  ежедневие  и  да  се  замисли 
какво  наистина  го  прави  щастлив,  да  си  го 
пожелае,  а  след  това  да    прави  всичко 
възможно, за да го постигне. 
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Да  се  върнем на теб. Докато вървиш по 
улицата,  виждаш много  хора.  Емоциите им  са 
изобразени върху лицата им. В повечето случаи 
ти  прави  впечатление  това,  което  си 
ти.Тоест,  ако  си  с  позитивна  нагласа,  гледаш 
положително  на  заобикалящото  –  чуваш 
песента  на  птичките,  усещаш  топлото 
слънчице, чуваш детски смях. Но ако радостта 
е  извън  твоята  реалност  –  виждаш  шумния, 
изпълнен с хора град и жегата, която те убива, 
докато  вървиш.  Това  е  така,  защото  имаш 
способността  да  променяш  фокуса  на 
възприятията си. Ако си щастлив сам със себе 
си  едва  тогава  би  могло  да  те  докосне 
щастието  на  човека  до  теб.  А  за  да  си 
щастлив,  трябва  да  се  обичаш  и  да  си 
удовлетворен от своя свят. 

И  сега  е  време  за  отговора.  Замисли  се 
пак  способна  ли  е  чуждата  усмивка  да 
предизвика у теб щастие?! 

Значи си се научил да обичаш истински! 
 

/Анелия	–	11‐з	

/Есе	‐	наградено	на	конкурс/	
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Новини от Германия –Любомира Петева с 
два превода  в  сборник  редом  с  Калин 
Терзийски 

ВЯТЪРЪТ (Гост на групата) 
 

Лято е. Топло. Но днес е студено. 

Лятото по своему се охлажда понякога. 

Мрачно е. Духа. Толкова приятно. Чакаш и 

гледаш. Дали някой ще дойде? Дали ще си 

отиде? Дали ще се обади? Не очакваш никого, 

но се надяваш на нещо. Какво е? Мечтаеш и си 

винаги отпуснат, защото летиш в летните 

облаци – друг път пухени, сега скупчени, като 

много завивки една върху друга.  

И изведнъж чуваш нещо. Чуваш ли го? 

Шуми. Излизаш на терасата. Бързо. Обаче е 

тихо. Тогава сядаш на столчето и 

продължаваш да гледаш,все така отпуснато 

нанякъде. И пак го чуваш. Шумоленето на 

листата. Поглеждаш ги. Те се 

прегръщат,галят се,целуват се. Те, може би 
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се обичат. И пак политаш в облаците. И тях 

ги гледаш. Те са същите като листата. 

Целуват се,дявол да ги вземе! Обичат ли се? 

Ако не те, поне птичките се обичат. Гонят се 

непрекъснато. Пеят. Веселят се. Няма начин 

да не се обичат! 

„Обличам се и тръгвам” – казвам си. Къде ще 

отида, обаче, с кого? Мрачно е, аз съм сама. А 

всички вън се галят, прегръщат и обичат. 

Нима няма да съм смешна? „Нищо” – мисля си. 

„Излизам и толкова.” 

Тръгнала съм вече и вървя. Духа вятър и 

косите ми изглеждат красиво. Хората се 

обръщат и ме следят с поглед. Това е, защото 

съм сама. Никой друг не е сам. Странна съм. 

Те си го мислят. Сигурна съм. Защо иначе ще 

ме гледат. Продължавам си по пътя. Аз също 

ги гледам. Гледам и дърветата, и птиците, и 

облаците,и птичките, и мухите. Гледам 

продавачите на пазара, гледам 

обувките,плочките,сградите. По дяволите, 
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всички толкова много се обичат! Толкова са 

близко един до друг,една до друга или едно до 

друго. Непрекъснато се прегръщат, докосват 

се.  

Косата ми пак се разроши. От пустия 

вятър. Вятърът! Ами да! Ох, милия! Бях го 

забравила. А той от сутринта все се е 

опитвал да ми каже нещо. Първо дърветата, 

после облаците,всичко той е правил, за да ме 

впечатли. А сега косата ми... играе си. И това 

ми харесва. Вече не съм сама. Дори го виждам.  

Лято е. Топло. Но сега е студено. Всички 

се прегръщат, говорят си,целуват се и пак. Аз 

прегръщам вятъра. Хванала съм го за ръката 

и вървим. Накъде? Не знам. Но го обичам, 

целувам го, а той ме гали! От днес не съм 

сама.  

/Този е един от двата преведени 
текста/ 
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ЕДИНСТВЕНА  

(Гост на групата) 
 

Някога  броях  пясък.  Песъчинка  по 
песъчинка. И  го  чистех,  както мама едно време 
чистеше ориз. 

Чаках  вълните,  за да  се  скрия под тях,  за 
да  остана  за  малко  без  въздух,  и  после  да  се 
преродя. 

Днес,  когато  затварям  очи,  има  много 
вълни  и  много  пясък.  От  онези  същите,  които 
съм броила и които съм чакала. 

За мен това е Варна. Един прекрасен град, 
в който израснах. Парфюм от водорасли, сънища 
с вкус на приятелства, музика от вятър. 

Есенна  Варна.  Когато  скачах  в  купчината 
листа,  събрани  пред  детската  площадка  и  се 
чувствах толкова свободна. Варна е свобода. 

Варна  е  дълги  разстояния  от  вкъщи  до 
училище.  Разстояния,  изпълнени  с  разговори  с 
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шофьорите  на  автобусите  и  контрольорите. 
Толкова обичах, когато не ми стигаше времето 
и все ги гонех, те просто ме изчакваха, защото 
знаеха, че иначе ще закъснея за училище. Варна е 
необяснимите познанства. 

Варна  е  големи  междучасия,  в  които 
закусваш  баничка.  И  те  е  страх  да  не  ти  я 
вземат чайките от ръцете. 

Варна е зелено училище на пролет. 

Варна  е  мама,  която  ме  чака  след 
часовете,  за  да ме  заведе  на  буната  и  да  ядем 
рибка. 

Варна  е  сестрите  ми,  които  събота  и 
неделя споделят дните си с мен и с морето. 

Варна  е  висок  нос,  който  говори  с 
корабите. Или може би един паднал ресторант. 

Варна е мирис на липи, понякога на люляк… 
Варна е изпопадали кестени в края на август. 

Варна  е  нетърпението  да  се  събудиш,  за 
да  излезеш  навън  и  да  играеш  до  късно  на 
улицата. 
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Варна е понякога дъжд, който те топли. 

Варна е сладки пуканки и едно дебело куче. 

Варна  е  големи  баири,  по  които  се 
пързаляш с чувал през зимата.  

Варна е гимназия с традиции. 

Варна  са  балоните  на  първи  юни.  И 
сирените на втори. 

Варна е първа любов.  

Варна е приятелство. 

Варна съм аз, която се разхожда по рокля в 
центъра на града, и всички ми се усмихват.  

Варна е коктейл на пясъка. 

Варна  е  театър.  Варна  е  литература. 
Варна е морска градина.  

Варна…  е най‐красивото име!  

Варна  е  гарата,  където  татко  ме  чака 
понякога да се завърна.  

Варна е чувството, че светът е мой!  
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Варна е нещо, което липсва ужасно много, 
когато си далеч. 

Варна  е  онова  вълнение  в  очите,  което 
хората,  далеч  от  морето,  никога  не  биха 
разбрали. 

Днес кой ли брои пясък и кой ли чака вълни? 
Никой  днес  не  се  чувства  свободен.  В  момента 
Варна  гори. Но тя е  символ.  Символ на толкова 
много  неща…  че  не  би  могла  да  изчезне.  Не  би 
могла да стане на пепел. 

Защото Варна е единствена! 

    /А този текст ни е подарен / 
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