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Приложение за култураКонтур
Американска 
книга за 
България: 
Човещина 
насред 
празнотата
Соня Каникова, “Дойче веле”

За България “отвътре”
Място на действието 
е фиктивното село 
Стара планина, на 
60 км източно от Со-
фия. Героите - всички 
българи - живеят 
насред пост-кому-
нистически разпад, 
бедност, екстремни 
температури, праз-
нота, но и човещина 
- и бавно изплуваща 
надежда.
Какво я кара да 
напише тази книга, 
питаме авторката, която сега живее в Бос-
тън със семейството си. “Мисля, че отна-
чало просто исках да прекарам известно 
време със спомените си за България и за 
дните, прекарани там. Онези времена бяха 
много трудни и аз все се питах как ли ще 
изглежда бъдещето. Писането на разказите 
бе за мен един вид начин да си представя 
какво очаква моите приятели в България, 
какво идва след тежките времена”, казва 
Синтия Фол.
Атмосферата на разказите й е толкова 
българска, че е направо изненадващо да я 
открием в книга на чужд автор. 
Пол Теру, американски автор на пътеписи, 
казва за книгата следното: “Аз съм изклю-
чително впечатлен от книгата. Синтия Фол 
пише за живота в България “отвътре”, убе-
дително и с истински усет за нещата там.”
Как е постигнала това, питаме Синтия. 
„Преди да публикувам разказите си, ги из-
пращам за прочит на поне двама българи, 
за да съм сигурна, че представям нещата 
точно.”

“България ме промени”
Въпреки хилядите километри между Бълга-
рия и Америка и напълно различния начин 
на живот, американските читатели намират 
книгата за достъпна и разбираема. 
В рецензия на “Студена вълна” в. “Далас 
морнинг нюз” написа следното: “Това са 
разкази за място, което е географски от-
далечено, но много близо в чисто човешки 
план.  Когато книгата свърши, на човек му е 
мъчно, че се разделя с тези хора.”
Синтия Фол няма намерение да се разделя 
с България, която по нейните думи
я е променила завинаги: “Аз наистина 
обикнах България. Благодаря за времето, 
прекарано там.”

ИЗПОД ПЕРОТО НА ЧУЖДЕНКА

Шест разказа за типично българско село, 
с типични български герои и атмосфера 
- звучи като книга, написана от българин. 
Но не е. Автор на
“Студена вълна: български разкази”
е американката Синтия Фол

Тя е бивша доброволка от Корпуса 
на мира, прекарва общо две години 
в България - от 1994 до 1996 г.  През 
това време живее в Правец, преподава 
английски език и литература и учи 
български. 
Това е периодът, в който писателката 
опознава живота в България в едни 
особено трудни за страната времена. 
Разказите в нейната книга са написани 
доста по-късно - между 2002 и 2006 г. 

Мирослав ГЕТОВ, 

в. „Мездра XXI век”

Със скромно тържество народ-
ното читалище “Просвета 1925” 
в Мездра отбеляза 85-годишния 
юбилей от своето основаване. 
По този повод читалищните ра-
ботници и деятели бяха поздра-
вени от председателя на настоя-
телството Валентин Вълчев и от 
секретаря на читалището Елза 
Митова. 
“Благодарни сме на нашите пред-
ци, които са създали това духовно 
огнище на българщината - под-
черта в приветствието си Вълчев. 
Ще направим всичко по силите 
си, за да продължим животвор-
ните традиции на просветата и 
културата в нашия град и община. 
Надяваме се, че ще намерим и 
следовници, които да поемат 
възрожденския факел на просве-
щението.”
Своя рожден ден мездренското 
читалище посреща със 153-ма 
действителни и 11 спомагателни 
членове. В момента към него 
работят осем  художествено-
творчески колективи, в които са 
обхванати над 200 самодейци и 
хора на изкуството: представите-
лен танцов ансамбъл, три детски 
танцови състава, женски наро-
ден хор, група за стари градски 
песни “Мездрея”, литературен 
клуб “Христо Ботев” и краеведско 
дружество. 
Тук правят първи стъпки в теа-
търа, танца и музиката, литерату-
рата и историята на родния край 
дванайсет поколения. 
За своята народополезна дейност 
през 1962 г. “Просвeта” е удосто-
ено със званието “Образцово на-

родно читалище”, а през       1975 
г. е наградено с орден “Кирил и 
Методий I степен”.
Културното средище е основано 
на 11 октомври 1925 г., когато 34-
ма учители, адвокати, занаятчии 

и синдикални дейци от желез-
ничарското селище се събират в 
тогавашната прогимназия “Тодор 
Балабанов” и “след разменените 
мисли” решават да създадат “Уче-
нолюбиво дружество и читалище 

“Просвета”. 
Тогава е приет и първият устав, а 
седмица по-късно се конституи-
рат ръководните органи. 
Сред съучредителите, които 
влизат в първото настоятелство 
са:  Стоян Ив. Чорбанов (пред-
седател), Иван Кръстев (секре-

тар), Андрей Филипов (касиер), 
Йордан Георгиев (библиотекар), 
Пешо Митов (домакин), Иван 
Тошев и Никола Николов (съвет-
ници).

Мездра 
празнува
юбилей на своя
духовен център
Народно читалище „Просвета 1925”  
навърши 85 години

Изабел Панталеева

Българка съм! Родила съм 
се в тази земя, в мен тече 
българска кръв! Обичам 
родината си! 
За мен това е 

достатъчна причина 
да остана тук, да изживея 
достойно живота си сред 
хората, които обичам, сред 
познатите и мили
за мен места.
Зная, че много хора смятат 
България за неприятно 
място.  Днес младите с 
ужас изричат въпроси, 
които звучат като обвине-
ния: “Какво, да остана да 
живея тук?! Да се заробя в 
тази държава без перспек-
тива, да се блъскам всеки 
ден с неуредиците, коруп-
цията и ограниченията? 
Да се питам как да свържа 
двата края, да мизерствам 
и да се измъчвам цял жи-
вот? Да живея в постоянна 
криза? Да пропусна шанса 
си за по-добър живот?”
За мен нещата не стоят 
така.
Не мисля, че ако остана в 

България, съм обречена. 
Това е моята родина и 
реализацията ми зависи не 
само от условията в нея, а 
главно от способностите 
ми и вярата, че мога да 
успея.
Убедена съм – младите 
хора могат да се развиват 
и тук. Може би е по-труд-
но, но е и предизвика-
телство. Познавам много 
хора, които благодарение 
на своя труд, амбиция, 
усилия, талант и въз-
можности са успели да се 
реализират в живота. Аз 
смятам, че също като тях 
с кураж, воля и естествено 
късмет бих успяла, като 
порасна, да си осигуря 
добър стандарт и тук, в 
моята Родина.
А и вариантът да успея 
в чужбина не е толкова 
сигурен. 
Там си чужденец и 
винаги оставаш такъв
Знам, че когато е тежко, 
лесно се намират причи-
ни да се откажеш. Много 
по-трудно е обаче да 
отстояваш себе си, да се 

изправиш срещу предиз-
викателствата.
Нормално е някои да 
си представят живота 
в странство като прия-
тен, удобен и лесен. Ние, 
българите, сме любозна-
телен народ и чуждес-
транните земи винаги са 
ни се стрували екзотични 
и прелестни. Всъщност, 
не толкова нормално, но 
типично българско е, да се 
възхищаваме безгранично 
на чуждото, а да отричаме 
своето, да копираме сляпо 
и да подражаваме, вечно 
да се стремим да догонва-
ме другите, отхвърляйки 
изграденото от нас самите. 

Сякаш сме 
изгубили онзи 
възрожденски 
дух и нацио-
нална гордост, 
благодарение на 
които след пет 
века робство 
България е въз-
кръснала.
Вярно е, че 
младите бълга-
ри имат своите 
мечти, вярват в 
тях и се стремят 
да ги постигнат. 
Много от тях 
дори са убеде-
ни, че “отвън” 
ще помогнат 
на страната си 
по-добре. Но 
нашите родители 
имат нужда от 
нас. Родината ни 

има нужда от нас. 
Желаната от нас 
България ще при-

добие онова лице, което ние 
младите можем да и дадем. 
Поколенията преди нас са я 
изграждали такава, каквато 
са си я представяли. А къде 
ще остане нашата представа? 
Кой ще разбере каква точно 
искаме да бъде страната ни? 

Трябва ли друг да 
поеме  отговорността 
вместо нас?
Като бягаме от проблеми-
те, гонейки материалното 
благополучие, ние се от-
казваме от това да живеем 
с другите, да споделяме 
успехи и несполуки, да 
бъдем съпричастни!

Питам се, дали бих се 
чувствала щастлива и 
удовлетворена с куп пари 
в банковата си сметка, но 
далеч от родината? Дали 
ще ми дава покой нос-
талгията? Дали няма да се 
завръщам в мислите си 
при красивия Балкан и да 
страдам? Ще мога ли да 
се радвам на успехите си,  
когато тези, с които искам 
да ги споделя, са далече? 
Ще мога ли да възпитам 
децата си в любов към ро-
дината им, когато тя няма 
да е моята родина?
Аз съм оптимист по 
природа. Вярвам, че рано 
или късно България ще 
се отърси от проблемите. 
Тя е минала през много 
изпитания, но е оцеляла. 
За нейната чест и слава са 
се борили предците ни, за-
вещали са ни духа, с който 
и ние да я отстояваме… 
Човек сам подрежда 
живота си, прави избор с 
надеждата, че е правилен. 
Върви напред с убеждени-
ето, че може да промени 
нещата… И наистина е 
така. Хубаво е да усещаш, 
че нещо зависи от теб. Че 
си нужен и значим. Но по-
важното е да не изпуснеш 
момента.
Сега е нашето време! 
Ние, младите трябва да 
приключим дългия “ма-
ратон на догонването”, 
който народът ни “бяга” 
повече от век. 
И точно ние да създадем 
причините, които биха ни 
задържали тук.     

да остана тук?
Защо

„Очарование“ акрил, 1996г.
Владимир Ганецовски (1939-2002)

СЛОВО НА МЛАДИТЕ
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Понякога наистина си мисля, че 
живеем в черна дупка, която 

всмуква необратимо всичката 
човешка енергия и изкривява 
времепространството в грозна 
гротеска, на която и Веласкес би 
завидял.
Излъгах, не понякога. Все по-
често. 
И всеки път се питам по силата на 
какви природни и човешки закони 
и мутации България е “огледалния 
свят” на нормалността?
По каква причина по тия краища 
всичко човешко е ерозирало, 
цивилизацията е деградирала, а 
21 век предстои след поне 10 века 
феодална тъмнина?
В “Баудолино” Умберто Еко пише, 
че има една нова сила, по-велика 
от религията и кралската власт, 
която тепърва ще управлява света- 
науката. Годината е 1111. 12 век.
В лето Господне 2010 у нас науката 
е слънце, когато не вали и само 
ако обичаш да четеш. Но и това 
не топли. Щото думата ми не е за 
“вишето”.
За хората, преживели младостта 
си в бурните години след 
промените казваха, че са 
изгубеното поколение. Защото се 
оказа, че са се родили през 1989-а 
и предишният им живот го няма. 
После се оказа, че изгубеното 
поколение са техните деца, 
защото докато родителите им са 
прохождали родния частне бизнес, 
те са израснали с “Радка пиратка” 
и първите благини на капитализма 
като варени турски дънки и ранен 
секс.
Сега, обаче, е ясно, че изгубеното 
поколение сме ние, днешните 

30-40 годишни хора. Които са 
инвестирали в образованието 
си, професията си, кариерата 
си, самоусъвършенстването си, 
вместо в гърдите си. И са се 
оказали непригодни за реалността 
на “цуцетата” в “Мерцедесите”, 
на евтината, безкритична и 
безпросветна работна ръка, на 
политическия бизнес с характерни 
абревиатури, на политическото 
шарлатанство с изхабени 
абревиатури.
20 години след 10-ти ноември 
имаме нова класа. Препраните. 
Децата на незаконно забогателите, 
които се връщат с вносни дипломи 
и наследяват узаконен бизнес. 
И децата (и внуците) на бившите 
комунистически величия, които 

патриотично „инвестират” 
семейното богатство в родината 
или просто го харчат, още по-
патриотично.
Тази нова класа е бъдещето 
на бизнеса и на политиката. 
Българската меритокрация. 
Или мутрокрация, защото 
„заслугите” й са от друго естество. 
Само че днешните мутри изобщо 
не са ония с ланците и черните 
костюми. 
Те са в “Армани” и “Версаче” 
и много внимават да съчетаят 
подходящо чантата с обувките. 
Управляват компании, хотели, 
медии. Спонсорират партии и 
влизат в политиката, защото е 
добре богатите да управляват, за 
да не крадат, нали?

Някои дори са се научили да 
говорят. Други не се преструват, 
защото това се харесва. Друго 
си е и последния тираджия да се 
припознае в теб, да ме прощават 
тираджиите.
И ако в простоватостта има 
някакъв наивен пасторален 
чар, войнстващата простащина 
е изкривила до неузнаваемост 
образа на българското 
обществено пространство. Гетото 
отдавна е превзело жълтите 
павета и вече е културата на 
елита.
Все повече си мисля, че 
изгубеното ни поколение не 
бива да губи тази битка. Все 
още имаме своя шанс, макар че 
все повече искаме да избягаме 
далече, далече...
Но дължим на децата си, докато 
сме тук, да не допускаме 
черната дупка да ни победи. 
Дължим на себе си, на това 

което сме, на това, което все още 
мечате да бъдем, да продължим 
да опитваме.
Винаги ще сме малцинство. Но 
важното е да ни има. Важното е 
да не забравяме, че има смисъл 
да продължим да бъдем себе си, 
да правим това, което обичаме и 
да го правим добре. 
Винаги ще се намери някой, 
когото ще купят вместо нас за 
30 сребърника менте. Но някой 
трябва да помни началото и 
посоката. 
Някой трябва да знае къде искаме 
да стигнем и макар и с едно око,
да показва пътя.
А когато стигнем там,
ще се познаем.

прекрасният северозапад

В тази рубрика ви запознаваме
с талантливи хора на перото,
които са наши земляци

 

Ралица Ковачева е родена в 
Белоградчик.  Завършила е 
Факултета по журналистика 
в Софийския университет.  
Работила е като новинар в радио 
FM+, водещ на сутрешния 
блок на БНТ и главен редактор 
“Новини”в Re:TV. 
Сега е в euinside - независима 
онлайн медия, фокусирана 
върху европейската политика и 
мястото
на България в нея.  За новата 
си работа Ралица казва:  
“Съпричастна съм към 
каузата на изданието заради 
професионалната и честна 
журналистика. Вярвам, че 
обществото ни има нужда от 
това. Вярвам, че темите, по 
които пишем, са  важни, макар и 
често да излизат от новинарския 
мейнстрийм.” Тя е автор на две 
стихосбирки: “Копче от ризата на 
живота” и “Някой друг”. 
Омъжена е, има син и дъщеря.

Рицарите 
на Черната
дупка

Данушка Матова

Октомври

Есен тъй обикновена – 
върху бялата слана  
светят листите на клена 
и кълни във мен вина.

Как така – умира нещо, 
а в сърцето няма плач?
Разумът попива вещо  
утринния хладен здрач.

Аз се мъча да не газя   
грубо жълтите листа, 
във сърцето да запазя 
тържеството на смъртта.

Бавно, бавно зрее чувство 
в още лятната ми гръд  
към великото изкуство 
да умреш с красива смърт...

По закона непреклонен 
на вселенския живот 
дишат под листа отронен 
пъпка, цвят и смъртен плод.

Мая Петкова

Тъжен януари
Погребахме разведения мъж, 
умрял самотен
в къщата си вчера.
Пиян се спънал,
паднал изведнъж, 
дърва за огрев търсел
във килера.    

Със стар елек
го сложиха в ковчега, 
без китка цвете – беше 
януари.
А бившата – нехаеща за него, 
изпи едно кафе със две цигари.

Синът му плака, а на 
сутринта 
заключи къщата и си отиде.
Омъжената вече дъщеря 
за нещо важно
хукна да се грижи.

От месеци го няма ала още 
приятели го викат на коняк, 
препират се пред къщата му 
нощем 
и търсят го из преспите
от сняг.

Цветан Илиев

Може би всеки, който я види, би се съгласил 
с мен. Одухотворени светли очи, лъчезарна 
усмивка и  момичешка грацията. И неземен 
глас, с който завладява европейските сцени.
Преди години г-жа Миланова, учителка по 
български език и литература в СОУ “Отец 
Паисий” – Враца, ме покани на среща със 
своите възпитаници, вече в последния клас на 
училището. На въпроса кой е любимият им 
поет, най-хубавото момиче в стаята написа 
моето име. Няма да скрия, че бях изненадан и 
трогнат. Тогава я видях за първи път.
Емилия мечтаеше да следва ВИТИЗ. 
Поех ангажимент и с майка й я заведохме при 
Луна Давидова. Голямата артистка я прослу-
ша, 

възхити се и я насочи към… пеенето
Там била нейната сила, талантът, творческото 
й бъдеще.
Когато по-късно се видяхме с Луна, тя въз-
кликна: “Абе, Цветане, откъде ми доведе това 
очарователно дете?! Хубаво, хубаво и толкова 
талантливо!”  Бях поласкан, че е приела за мое 
откритие момичето, което просто я бях помо-
лил да прослуша.
Емилия Иванова е украинка по рождение, 
рускиня по паспорт, а сега само българка. 
Татко й е наш земляк. 
Някога се преместили да живеят във Враца, 
за да се грижат за възрастния й дядо. Баща 
й умял, когато била на 17 г. Тогава останала 
с майка си Светлана, която е всичко за нея. 
Бащиното рамо обаче е голямата й липса в 
живота.

Нежна, фина, сякаш чуплива,
тя проявява твърда воля и дух, и неугасваща 
жажда, когато търси своето място. 
Завършва Държавната консерватория при 
известни преподаватели, които я ценят и 
подкрепят. Следват конкури, награди. 
И ангажиментите идват сами: Италия, Ан-
глия, Германия, Уелс, Полша, Румъния, още 
много други страни. 
На сцената е блестяща. Участва в “Риголето” 
на Верди в ролята на Джилда, в “Любовен 
елексир” на Карл Орф – в ролята на девой-

ка… И в няколко барокови опери.

Тя е харесвана, обичана и аплодирана 
Вратите към европейските сцени се отварят 
за нея. И тя започва от Италия, 

също като великите 
Борис Христов и Николай Гяуров. Учи се 
на майсторство в курсове на Ренато Брузон, 
Соня Ганасси, Ричард Бониидж, Бернадет 
Манка ди Нисса. Участва в конкурса “Опера-
лия” в Милано и спечелва правото единствена 
да представя България на финала в “Ла скала” 
под диригентството на Пласидо Доминго. 
Две години по-късно Емилия Иванова се връ-
ща в България като солистка във Варненската 
опера. Отваря й вратите сегашната директор-
ка на операта Даниела Димова. Пее с Бойко 
Цветанов и Калуди Калудов. Спектаклите 
минават блестящо. 

Тя е щастлива
Свързва се с агенция “Такт”, с която работи 
сега. Следват нови прослушвания. Последни-
ят и ангажимент е от операта в Бон, където 
ще пее като солистка през следващите 2 
години. Пътят е дълъг и много труден, но 
тя е благодарна на хората, които са й подали 
ръка – Маргарита Малджанска, Благовеста 
Карнобаткова, Михаил Ангелов, Велидара 
Караянкова и много други.

Крепи я вярата в Бог
От него има искрата, дарованието. С него в 
сърцето върви напред и побеждава. 
Иска да се омъжи, да има дом и деца, и това 
ще стане скоро, но сега на първо място е 
творчеството.
Забелязвам под очите й едва доловими сенки. 
Изнурителният труд оставя своя отпечатък. 
Не почива достатъчно. Само, когато е във Ва-
рна си открадва време, да събере слънце. Кара 
колело, тича, играе гимнастика, плува.
Изразявам съжалене, че не можем да я чуем 
на живо, не можем да отидем в Бон. Тя се 
разсмива - има записи в интернет. Хубаво е да 
пее и на врачанска сцена, но никой не я кани. 
От сърце й пожелавам да представи достойно 
България в Германия. Казвам й: „Емилия, ти 
си божествена”.

Емилия, ти си
божествена
Емилия Иванова ще представя България 
на оперната сцена в Бон

Живея в ъгъла на тоя свят, където
човекът е навел глава над своята чиния.
И дъвче яростно... И отброява часовете
адамовата ябълка на неговата шия.

Борис Христов



поетичен акцент седмична галерия

Антина Златкова

Апартаментът

кухнята
 
патладжанената ти рокля
дъха
на мащерка и зехтин
следобед
френски шансони
зелената кухня
те усмихва
с плитките чесън
и китката розмарин 
в мачканата коприва
и пръстените тави
лъхваш ментово
не готвиш яхния
а ме опиваш
в дъхав зехтин

дневната

денят ти умира
между стените в бордо
запъхтяни
от дим и канела
старите филми
и нина симон
котката казваш
заради мене избяга
или съседката
с бегониите я взела
искаш да учиш френски
да свириш на саксофон
колко си хубава
с бялата рокля
обсебваш прозореца
и стените в бордо

спалнята

плисват се сини
аморфните ни тела
настръхвам
от арабския дъх
на шията ти
понякога миришеш на бъз
люлякова нега
разлюляна
в синьото на бедрото ти
амбалирам те
джазово с поглед
разрошена
поразмекната още
загръщаш дрехите
като сезони
ще пресладнеят
смокините
в кожата ти

банята

чайка се е оплела
в чадните мрежи
евкалиптови пари
и балони сапун
екстазно шурти
водата
наквасва
черниците във косата ти
излизаш подгизнала
чучулига
по гъбичасалите ти пръсти
съдя
старостта мирише
на лавандула

Любов Ангелова

Ставам в 7.00. Всяка 
сутрин ставам по 
това време. Тъкмо 
е грейнало слън-
це, което озарява 
прекрасната сива 
пустош на стария, 
обрасъл двор. 
Настроението ми 
е малко вкиснато, 
когато отварям 
хладилника по навик 
– не, че търся...не, 
че ще намеря нещо 
вътре. 
Гледам разсеяно и 
изведнъж в очите ми 
започва да смъди. 
В препълнения с 

коприва и продукти от двора хладилник, мяс-
тото където от години, с достойнство и смело 
вдигнато капаче стои една купичка кисело 
мляко, е празно. 
А сега? Къде. Е. Млякото? Не че това, което 
е на пазара може да се нарече мляко; така 
натъпкано с консерванти,  че като гребнеш с 
лъжица да се чудиш: нишесте ли е, вода ли? 
Става ли за ядене и дали би свършило работа, 
като отрова...
Другото мляко пък е такова, та като гребнеш, 
трима души трябва да дърпате лъжицата, тол-
кова е хубаво и маслено. За прясно няма да 
говорим.  Нямам  коза, нито крава, да знам, 
че пия истинско мляко. Ала това е допъл-
нителна грижа и не си заслужава вложените 

средства и труд. 
Отиваш в ман-
драта и по 40 
стотинки литъра 
ти изкупуват 
бъхтенето по къ-
рища и змияр-
ници; изкупуват 

ти  болежките от кърлежи и припека на слън-
це...За 40 стотинки ти купуват душата. 
Доят те здраво, а накрая в продукцията им я 
си вкусил мляко, я си наметил цвик.  
Нямам сили. 
До скоро млекопроизводителите в Гърция, 
голяма врява вдигаха, но надалеч им се чу 
гласът. А ние си помучахме малко, ама само 
със суроватка останахме. 
Казаха ни “ейс” и подвихме опашка. 
Нямам пари да си купя мляко, което само 
прилича на такова. Нямам място в хладилни-
ка за подобни глезотии. Нямам достатъчно 
добра храносмилателна система да преглътна 
всичката извара, с която ни заливат отгоре.  
Като пенсионер нямам право да претендирам 
за мляко. То върви с Nesquik-а и с Nescaffe 3 
в 1, все неща далеч от приоритетите на 1-на 
пенсия. Когато имах млечни зъби, този про-
дукт беше даденост, нямах грижи за него, а 
сега нямам зъби...Нямам и сърце да си поис-
кам малко, разположено нежно в шоколада.
Къде ще прося за мляко?!  Нямам глас, няма 
и кой да ме чуе.  Нямам кости, на които да е 
нужен калций – “непотребен материал”, както 
казва премиерът Борисов.  Сигурно се мисли 
за нещо повече, защото може да пие мляко...  
Кравите в отсрещните дворове се размучават 
– те мляко не дават, но пък е нормално за съ-
седи.  Вече минава 7, а аз нямам време за гу-
бене. Затварям хладилника, който скоро няма 
да го има. Оптимист съм си, то от толкова 
нямане, човек се оказва богат! Сам със себе си 
– да нямаш нищо, а под ръка да ти е всичко: 
млечният път е пред нас, както се казва!  
Аз нямам и нямам, и нямам.
Иди и виж в хладилника, ти какво нямаш!

Георги Павлов- 
Павлето,
Графики

Нямам

Ангелина Любенова

В дълбините на ириса се крие. Не искам да 
го виждам! Боли, изгаря ми душата. 
Малко, опасно, унищожително…тъмно, 
тайно, съкровено; неразбираемо, 
замъглено, скрито; чисто, непринудено, 
осъдително…Крие се голямо страховито 
огледало. 
В него всяко твое действие има отражение. 
В чуждите очи, всяка дума, жест, всеки 
твой поглед и невинна усмивка биват 
внимателно преценявани и оценени. 
Тези очи те прогарят, изгаряш в тях само 
да си позволиш грешна стъпка. 
Красиво е – пламъкът те обгръща и 
унищожава, а малко по-надолу от носа 
грее усмивка. Усмивка, която принадлежи 
на човека с горящите очи, чийто тест не си 
издържал – този път. 
Как се подлъга само. Усмивката отвлича 
вниманието ти от същината. От благия, 
кротък поглед, който завинаги се е 
отвърнал от теб. 
Непроницаем поглед, а може би ти не 

искаш да прочетеш истината в него. 
Очите не говорят. Разбираемо е, нали? 
Затова имаме уста, която рядко ползваме 
в подходящия момент, в която понякога 
влизат грешните думи…Скрили всичко 
в очите, побрали красиво и грозно, 
ненаситни и жадни за още, те говорят тихо. 
Нямат глас, но защо?
Казват всичко в прав текст, трудно се 
учат да лъжат, по-трудно се изпускат от 
устата. Тя пък издава неприятни звуци 
понякога, когато й е тежко гласът трепти, 
ала когато наистина е нужно дали мълчи? 
Така опияняват, тези сини, зелени, пъстри, 
кафяво-черни очи. Така нежно гледат, 
милват образа ти, а ти се гледаш в тях 
по-хубав, отколкото си всъщност, по-
хубав, отколкото заслужаваш. И изучаваш 
извивките им – съвършенството на ириса, 
непорочността на зеницата, чистотата на 
склерата…дължината на миглите, черните 
им фини ресници, изящно изписаните 
вежди. Това ангелско изражение не е 
способно да те предаде, да те обвини. 
Ти си параноик. Нима този поглед би ти 
навредил. Нима в тази главица се въртят 
лоши мисли? Току-що изказа болката си, 
сподели радостта си, подскочи и седна. 
Приземи се тежко на схванатите си нозе, 

след като дълго летя из света на мечтите. 
Виж събеседника. Сияе. Радва се за теб, 
подкрепя те и го показва. Очите му са с тъй 
наситен цвят, ще се разплаче. Какъв добър 
приятел! През ума ти прелитат несвързани 
мисли. Наистина ли постъпи добре? Има 
ли правилно? Не е ли всичко относително? 
Опасността дебне отвсякъде. 
Несигурност те наляга. Ама че си глупчо! 
Да не беше му казвал. 
Сега ще развали мнението си за теб. Ще 
те вкара в рамките на предразсъдъците си, 
ала нищо няма да каже. 
Единственото което може да се забележи 
едвам, е как леко падаш. Образът ти в 
огледалото се оцветява, минава в графата 
“грозно”. Нима ти не би направил същото, 
ако беше на негово място? 
Проблясват малки искрици. Мига, мига! 
Значи има надежда. Блясъкът в тези 
синьо-черни бездни е като пътеводна 
светлина, като отблясък от огъня в ада. 
Хвани се за него, дръж се, не пускай! 
Това може да се окаже последният ти 
шанс да се издигнеш в тези очи. Очи, 

които не разкриват погнусата от 
присъствието ти. Приветстват те, 
блестят навлажнени, радостни 
и разтроени заради твоята 
победа. Бедни, гладни и жадни 
за лика ти. За осанката, която 
се отразява в душата, а после 
изплува малка и незначителна на 
повърхността, за да можеш да се 
огледаш безгрижно. 
Сияеш в цветовете на щастието, 
разочарованието и последния 
звезден миг, като супернова 
в тези очи, а те те стрелкат и 
хвърлят искри.  
Везни, това е! Разкри тайната. 

Математиката е в основата на всичко. 
Предмета, който така упорито отказваш 
да проумееш. Всяка твоя грешка е 
пресметната, сравнена и наказана в ума 
на човека до теб. Той я дели и изважда 
от добрините, от малките прегрешения 
и стъпки встрани, за да прецени кое 
ще натежи повече. Кое твое качество, 
ще изгрее и възпламени погледа. Дали 
изражението на очите ще е леденостудено 
или медено. 
Везните точно отмерват пристрастията 
на събеседника, убиват душата ти, 
мачкат я, присмиват се. Жал им е да 
го изкажат. Очите не говорят, не искат 
така да реагират, но е неизбежно. Този 
механизъм е съдбовен, рефлексен. Твоите 
очи, действат по същия начин. Съдията в 
тях, често издава присъди, ако има кой да 
ги види. Те са тихи и унищожителни. Малко 
хора са проницателни да ги осъзнаят зад 
погледа изпълнен със снизхождение. 
Отговорите на всички въпроси понякога са 
в едно намигане и извръщане встрани. Ах, 
тези везни, ако се загледаш сега ще видиш 
как се поклащат. Изящни, малки, точни. Ти 
полека се издигаш в тях, а мен ме е страх 
да погледна, колко тежа аз. 

В очите ти 
заплашително
проблясват 
везни
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Марияна Ангелова

“Да минем през Борисовата гради-
на, ще ти покажа нещо”, подканя 
ме Мария Овчарова, след като ми е 
подарила току що излязлата си книга 
„Червената къща – памет за скулп-
тора Андрей Николов”. Отправяме 
се натам. Мълчаливо спираме пред 
бронзовите бюстове на Петко и Пенчо 
Славейкови, малка част от наслед-
ството на бележития ваятел. Нотка от 
ръкописното обръщение на първата 
страница в книгата ме смущава: “Скъ-
па Мариана, приеми този мой опит 
да изрека “вечна памет” за големия 
човек и творец – Андрей Николов”. 
Опит ли? Замислям се…
Чела съм основните изследовател-
ски трудове на изкуствоведката д-р 
Мария Овчарова за личности като 
Илия Бешков, Александър Добринов, 
Тодор Цонев, Ив. Варчев, за писателя 
Борис Шивачев; познавам и “Между 
два континента”, сага за дядовците й, 
заминали на гурбет в Америка и после 
завърнали се в родината. 
Убедила съм се, че всяка дума в на-
писаното от Овчарова е премислена, 
всяка дата е проверена в планини 
от архиви и спомени. Защо е тогава 
определението “опит”? От скром-
ност,  вероятно. Защото “Червената 
къща…” не прави изключение от 
познатата ми прецизност. Авторката 
е изровила  всичко по темата – и писа-
ното у нас преди нея, и отдалечени 
във времето публикации в чужди 
източници; среща ни с хората, пре-
сичали житейския път на скулптора. 
И особено ценното – без скучновата 
фактология е охарактеризирала об-
ществено-политическата атмосфера в 
България и интелектуалния елит през 
един дълъг период – от 1878 до 1959 
– годините на раждането и кончината 
на Андрей Николов. 
Помогнало й е, както сама признава 
“чувството за историчност” на скулп-
тора - по душа артист и бохем, 
той се оказал 
“подреден човек”
В „Червената къща” на ул. „Л. Кара-
велов”15, след превръщането й преди 
няколко години в средище за публични 
беседи, съпроводени с научно-популяр-
ни филми, съм била десетки пъти. Но, 
седнала в прожекционната зала, и през 
ум не ми е минавало колко величествен и 
внушителен е бил този „изстрадан” дом 
ателие на Николов, построен по проект 
на арх. Васильов. Описанието на М. 
Овчарова, работила там няколко години 
(преди сегашните промени) със задача да 
подготви сградата и да събира материали 
за, уви, неосъществил се финал на НХГ, 
посветен на Андрей Николов, раздвижва 
въображението ми.
“Голямото” ателие най-долу се врязвало 
в горните етажи: със стъклен покрив и 
огромни прозорци, хлуещата отвсякъде 
светлина създавала усещане за  „приказна 
призрачност”.
Дали защото днес често слушаме – и се 

радваме - на присъдени международ-
ни отличия за наши млади музиканти, 
художници, математици, още от деца 
поощрявани морално и материално 
от амбициозни родители, почтително 
сведох глава пред образа на Стамена, 
майката на Дечо, както викали в къщи на 
Андрей Николов – освен обич и вяра в 
чедото си, тя нямала други възможности 
да му помага. Ето я на снимка с него, вече 
прославен – домакиня, неуморна труже-
ничка на къра, в черно, със забрадка – 
типична българка от късното Възражда-
не; и тя подобно повечето майки, носела 
в сърцето си свята привързаност към 
семейното огнище и 
интуитивна увереност
в могъществото на
просвещението
От една лично написана автобиография 
на скулптора четем: „Още тогава мама 
разправя, че съм измачквал чудати 
човечета и животни. Тя никога не ми се 
караше, дето оплесквах всичко около мен 
с кал. Често спореше с тати, земеделски 
стопанин, шивач и гайдар, който искаше 
да стана обущар. Мама викаше, че тази 
кал ще ме направи човек. „Бедни сме, но 
обущар – никога!”. 
“Ще го уча, вика,
 дорде учение има!” 
Родителите на Николов се заселват в 
краен квартал на Враца – там се ражда и 
Дечо. Случка, разказана от М. Овчарова, 
ме порази: преброждала съм Врачанския 
балкан, участвах и в похода „ По пътя 
на Ботевата чета” – с опитни водачи, в 
голяма група. Но как ли е прекосявало 
върлите чукари, как е вървяло пеш до 
София и обратно онова 16-годишно 
момче, избрано за делегат на ІІ конгрес 
на БРСДП? Толкова бедно, щото не могло 
да си плати превоза. Още веднъж, заедно 
със съученика си Цено Тодоров (после 
живописец от европейски мащаб), двама-
та ще пресекат планината, за да се явят 
на конкурсен изпит в новооткритото 
(1896)  Държавно рисувално училище. 
Между приетите 40 студенти били и двете 
врачанчета.
М. Овчарова осветлява отношенията уче-
ници/преподаватели в Училището – ува-
жителни, топли, насърчителни. Директо-
рът – Ив. Мърквичка, преподавателят по 
история на изкуството – Антон Митов, а 
и други – все възпитаници на прочутия 
европейски академик.
Най-свързан с израстването на Андрей 
Николов е Борис Шатц, руски евреин 

„поразен и възхитен от бълг.  народно 
творчество, изразено в черковната 
живопис, народните носии и накити-
те, архитектурата”. Шатц е първият, 
който използвал мотивите на старо-
българското изкуство в своите тво-
рения, отбелязва Овчарова. Оценил 
таланта на своя ученик, окончателно 
ориентирал се към скулптурата, Шатц 
изпраща писмо  до Министерството 
на народното просвещение относно 
отпускане стипендия за него в Париж 
(1800  лв.).
Първият биограф на Андрей Николов 
– Михаил Кац, а и Овчарова, изтъкват 
най-важното от духовната същност на 
младия българин: и през 4-те години в 
Париж, а сетне и през 13-те в Италия 
“той си остава същото
 естествено, здраво момче, 
каквото дошло от София, …със 
склонност към съзерцание и към 
елегично изживяване на българската 
природа”. Верен син на отечеството 
си , в 1937 Николов ще напише в една 
анкета: „За мен съществуват само чо-
веци . Всяко разделение на хората по 
религия, по раса, по поданство е аб-
сурд…За щастие българският народ, 
който твори духовните и материални 
блага, в своето инстинктивно съзна-
ние е проникнат от тези истини”.
”Червената къща…” е богато илюс-
трована с лични снимки на скулп-
тора и с фотосите на най-прочутите му 

творби от периодите в чужбина 
и у нас. Още в Париж (с „Роже” 
и „Фани” – мрамор, 1905 и 
1906), а после и в Италия той се 
нарежда в челните редици. „По-
някога го гледам, пише Кац, 
и като че ли виждам Вулкан, 
който кове нежна мрежа за 
възлюблената Венера. Трябва 
да се знае,  какво означава 
за прославените римски 
скулптори 
да признаят чужденеца,
българина, за един
от най-добрите
скулптори”.
Под ръцете на Андрей 
Николов мраморът излъч-
ва духовната и физическа 
красота на жената, нежното и 
закрилящо майчино чувство, 

невинността на детето. Редом до пое-
тичните еманации в изложбените га-
лерии на Рим се появява и бронзовата 
глава на италианска селянка – „Чоча-
ра”(1924) с прорязано от бръчки лице; 
толкова отрудена, че след като си 
взела надницата за позирането, дори 
не погледнала образа си.
Много са бележитите български 
интелектуалци, почитатели на изку-
ството на Андрей Николов. Проф. Ал. 
Балабанов, например подсказал името 
на емблематичното произведение на 
скулптора “Дух и материя”. Самият 
Николов увековечил Ст. Михайловски 
(1920), Никола Петров (1909), Елин 
Пелин ( 1924), Ив. Вазов (1910 - 1911), 
Н.В. Цар Борис ІІІ (началото на мина-
лия век), Кръстьо Сарафов (1930), Вл. 
Димитров – Майстора (Рим , 1925) и 
др. Необикновена се оказа за мен ли-
чността на Ал. Стамболийски – той , 
именно, убеждава добре устроилия се 
в Рим артист да се върне в България:
“Ти ще ми трябваш.
Видях тук как италианците тачат 
своите заслужили хора във всички об-
ласти. Навсякъде паметници, статуи, 
бюстове. Ще дойдеш в София. Ще 
направиш статуи и бюстове на всички 
наши заслужили хора от Възражда-
нето до днес. Може тук да ти е добре, 
но трябва да си дойдеш в България. 
Чрез наука, чрез изкуство, с ум трябва 
да наваксаме това, което изгубихме 

със сила” (има се предвид 
несправедливия Ньойски 
договор).
Овчарова е издирила и 
представила спомените на 
Николов за премиер-минис-
търа, с когото го свързва-
ло искрено приятелство 
: „Под грубоватата му 
външност се крие меко и 
любвеобилно сърце и аз го 
заобичах”. Изненадващо 
в тези спомени, заемащи 
доста страници, е вярното 

усещане на държавника за 
ролята на изкуството.
В „Червената къща…” е 
отделено място и на пери-

петиите около Паметника на незнай-
ния войн, чийто проект възложили 
на Николов. Най-големи критики 
предизвикал лъвът. 
“Аз познавам
много добре вкуса
на невежите, 
обосновава се скулпторът, и ако ис-
ках да задоволя тях, нямаше по-лесно 
от това да направя един натуралисти-
чен лъв с голяма грива като тези на 
Лъвов мост. Предпочетох да задово-
ля разбиранията си, а не тях. И те, и 
аз ще си отидем, а лъвът ще остане и 
някога ще го гледат хора, които ще 
разбират повече от нашите съвре-
менници”. 50 години след смъртта на 
скулптора се убеждаваме в правотата 
му. Изследователският труд на М. 
Овчарова е освежен с любопитни 
случки от бохемския живот на арти-
ста -  неизменния му бозав ямурлук, 
къкрещия боб, с който гощавал 
гладните си ученици и т.н. Достойн-
ство на книгата е, че тя разкрива 
непознати за повечето от нас страни 
на скулптора: умението му да пише 
картинно, дарбата му на рецитатор 
и актьор.Той участвал в изготвяне на 
законопроекти за културното разви-
тие на България, отстоявал мнението 
си по тях. Не счел за „уронване прес-
тижа” включването му  в културната 
бригада „Република”, посещавала 
строежа на язoвир „Росица”.
Андрей Николов е 
удостоен с всички 
награди на своето време, 
родната му къща във Враца е пре-
върната в музей, улица носи него-
вото име. До края на живота си той 
поддържа връзка с родния град и 
дарява на основаната (1956) Худо-
жествена галерия там най-доброто от 
произведенията си. „Без памет няма 
бъдеще. Но как да я съхраним?” – е 
изречението-въпрос в началото на 
повествованието. 
“Червената къща…” отговаря по 
същество – книгата воюва срещу 
забравата.  А това е рядко и достой-
но явление  в днешните времена на 
отрицание, на предпочитанието към 
“пътен лист” в изкуството с печат 
“Модерно”.

Книга за музиката
на мрамора „Червената 

къща”, е новата 
творба на 
изкуствоведката 
Мария Овчарова

Лирична 
сага за 
любовта
Благо Прангов

Цветан Илиев е автор на 
патриотични стихове.
В тях вземат връх 
родолюбиви интонации, 
пропити с Ботевски дух. 
И болка пулсира в песните 
му. Тъга от покрусата, 
осланила добродетелта на 
деди и бащи. 
Но не е чужд и на нежните 
любовни трепети, които 
откриваме в новата му 
книга “Като сълза на 
Богородица”.
Това е лирична повест за 
любовта, онова жилаво, 
искрено и всеотдайно 
чувство на сърцата, на 
съединените в едно души. 
Поетът е безспорен 
майстор, изваял с
изящество  образа
на любимата. Какво е за 
него тя? Какво й дава той? 
Съществува ли взаимната 
обреченост?
Категорично е признанието:

Ти си извор,

аз – жажда на пустиня.
Ти си зов – аз към теб – 
крилат Пегас.
И колкото по пия 
медовина,
то толкова по-жаден
ставам аз.

Любимата е и “кошута 
сред вековните дървета”, 
и “по самодивски чиста”, 
и “принцеса в бяла 
светлина”, и “фея, когато 
е най-влюбена жена”, и 
“Беатриче с вълшебството 
на своите очи”, и “с 

неземна светлина и 
красота /почти без 
земна плът и кръв 
Богиня”, и “с очи-
звездици”… 
Поетът е горд с 
нея. Възхитата му е 
безгранична:
Красива си, за мен 
неповторима.
Гориш с 
необяснима 
светлина.
И можеш само ти 
да си сравнима
с най-грейналото
слънце и луна…

Поетът благославя 
орисията да има 
до себе си жена-
другарка и двамата 
да са “свободни сред 
вещи и стени”.

Голяма е смелостта на 
Цветан Илиев да събере 
на едно място целокупната 
своя интимна лирика. 
Голяма е и отговорността 
му, защото не винаги 
художественото ниво може 
да е на висота, когато 
властва компромисът. 
“Като сълза на Богородица” 
е поетичният интимен 
венец на Цветан Илиев, 
изплетен за любимата 
жена с обич и нежност.

Иван Нивянин е народен 
интелигент, поет, съхранил 
селския си корен, израсъл 
с пролетарския идеал и 
загинал като революционер.  
Истинското му име е Иван 
Недков Върбанчов. Роден 
е на 26 декември 1919 
г. с. Джурилово (след 
революцията Нивянин), 
Белослатинско. 
Като дете се влюбва в 
поезията. Става ремсист. 
Завършва гимназия и 
продължава да учи в 
Търговската академия във 
Варна, а по-късно в София. 
Там е активист на БОНСС. 
Сътрудничи на изданията 
“Завой”, “Обществена 
трибуна”, “Литературни 
новини”, “Светлоструй” и др. 
Зимата на 1943 г. младежът е вече в 
Балкана. Става политкомисар в отряда 
“Гаврил Генов” под името Сергей Жаров. 
Това е партизанският му псевдоним, а 
Нивянин – поетичният. 
Той идва от стихове за раздялата му с 
любима девойка:
Очаквах пролетно писмо от теб,
пропито с тръпнещи въздишки,
затуй да хленча е излишно,
а, млад нивянин, боря се за хлеб.

В отряда Нивянин заема 
мястото на Крум Беличовски 
(Бачо Киро), (1915 -1944), 
убит в сражение с полиция и 
жандармерия, в една яташка 
къща в с. Соколаре.  Три дни 
след това поетът пише за 
него:.
Ти лежиш на площада 
захвърлен, 
но духът ти витае в селата; 
с вяра пак си народа обгърнал, 
път ни сочиш напред
във борбата.

А за загиналия по-късно Васил
Воденичарски казва:
Ако си в полята - 
тук дойди самичък: 
имам хляб в торбата! 
Колко те обичам!...

Така един след друг борците си отиват, 
покосени от фашистки куршуми. Настъпва 
и фаталният ден за Нивянин. Раняват го в 
сражение до с. Соколаре, Белослатинско. 
Умира на 29 май 1944 г. Песните му остават.

“В редовете 
на борбата...”
Подбор и представяне:
Юрий Сапунджиев

ИВАН НИВЯНИН

В  гората
Иван Нивянин   

С корените ще се храня, 
със трева ще се 
покривам, 
но ще пея из Балкана, 
враговете ще избивам! 

Няма да се дам отчаян. 
И глава не ще превия. 
Аз за пролетта мечтая - 
от лъчите й да пия! 

За да стана много силен,
никой да не ме догонва. 
Планината ме закриля, 
дъжд небето не 
проронва!

                  Балкана, 1944г.
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