Будителството е иконостасът на идеята ни за свобода и култура! Тогава, когато се е мислило, че огънят е загасен, в пепелта
са стояли въглените и именно Будителството слага вятъра на
своята национална доблест. Нашето народно будителство, Възраждането, е уникат – няма го в световната история. То не започва с ренесанс на гръцката стара философия. И не е от деня на искането да се освободим от робство. То е още когато вземаме една
земя и трябва да я направим територия, когато правим един нов
институт, когато правим две нови школи – Охридската и Преславската, и една трета – Търновската, след векове... И с основание се гордеем, че с Възраждането ние сме доработвали характеристиката на духовното възмъжаване, на духовната даденост,
която носим в хилядолетията. Имали сте... е възкресението ни −
българският народ има духовността да възкръсва!
~ Ваклуш Толев, България – школа за духовно възмъжаване, Нур 0/2006
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Представяме на вниманието на читателя букет от личности, запалили вече въображението на съставителя с определен аспект на творческата си проява или житейски пример.
С особеността на своя поглед към света и с вълшебствата, които ни поднася. С възторгващите пориви на Душата и Духа, които въплъщава. С градющите си и дори месиански
нотки на места :-) С донасяната красота, патетика, дълбочина или искряща детска непосредственост и радост. С подвизите на човека, дошъл с нещо да допринесе за разцъфтяването на света ни...
Защо са включени именно поднесените в настоящето издание Лица-Цветя от Аурата на
България не е избор на Ума, а на Душата и Съдбата. Затова приканваме читателя да не
търси логиката и последователността на познатото, добре установеното и вече утвърденото, а където все пак ги има – отново да очаква по-скоро неочакваното :- ) Но то не е
защото е преследван именно такъв ефект умишлено, а защото най-вероятно точно така
ще да се е получило...
Когато Душата е препълнена с вълшебства, търси път да ги даде. Дано го е намерила!
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Будителството е провиденция на Духа в историзъм!
~ Ваклуш Толев
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Време е да отметнем булото и да сложим едно ново начало за това, което беше прибулено като булка, от която чакат
да се роди бебе. Време е да почувстваме потреба от трапеза! Трапеза, която има само един хляб – КУЛТУРА, яде
се само с едната ръка – РЕЛИГИЯ, и остава само на едно
място – СЪРЦЕТО, защото то е служителят на човечеството и на Бога! Никой не може да прави Път без Божията
воля и никой не може да каже, че се е жертвал, без да
принесе сърцето си. То е и свидетел, и мислител. Ние имаме право да видим лицето на булката и с радост да чакаме
отрочето, защото то ще бъде или воин, или продължителка на рода. Така че дойде и нашият “Йордановден”, когато
трябва да отметнем булото на запретата, за да празнуваме Будителството, което за първи път беше ознаменувано
през 1909 г. в град Пловдив на деня на монашеския будител свети Йоан Рилски. Когато цар Петър му носи дарове –
злато и плодове, той взема само плодовете и го съветва
със златото да се въоръжи, защото Византия може да ни
нападне. Той ли не е будител? Той ли е бягал от живота?!
Този велик мъж е носил реалното виждане, че всеки си
има своето място.
Знае се легендата за Патриарх Евтимий, който тръгвайки на заточение, забива един кол в земята и казва, че
когато цъфне, тогава народът ще види свобода и добавя: Оставям ви на Светата Троица – и сега, и навеки!
И наистина сокът потича, корените ни не са унищожени:
разлиства се дървото за култура, връзва плодът за национална борба и духовна свяст – защото този народ
трябва да откъсне великата ябълка на знанието, за да я
даде на човечеството.
~ Ваклуш Толев, Будителството – национална свяст, Нур 3/1996

ЩРИХИ ОТ БИТИЕТО НА ВЕЛИКИТЕ:
ТЕОДОР ТРАЯНОВ — “БЪЛГАРСКИ БАЛАДИ”
Вместо въведение

<< ВАКЛУШ ТОЛЕВ, ФОТОГРАФИЯ ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ
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СБОРНИК ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА ТЕОДОР ТРАЯНОВ, 2008

ТЕОДОР
ТРАЯНОВ

“БЪЛГАРСКИ БАЛАДИ”

из РИЦАРИТЕ НА ТРУДА

Да стегнем здраво редовете
под знамето на труд свещен –
днес жизнерадо слънце свети
над пътя ни благословен!
Днес стъпките на време ново
отекват в гордия ни ход –
ний идем, смели и готови,
да възродим един народ!

~ Теодор Траянов

Подготвил Ралица Благовестова,2016 г.
Един народ трябва да даде форма на своя вътрешен живот.
Гласът на това, което живее в него, трябва да бъде чут.

~ Теодор Траянов

Патриотизмът и до днес ми е малко далечно чувство, но предполагам, че това се отнася специално за
частта, която разделя безоснователно хората. Иначе,
както страстно се изразява Теодор Траянов – любимият ми български поет сред класиците:
“Вярвам фанатично” – е, аз все пак бих ползвала израза “Вярвам безрезервно” ;) – “в културната мисия на българина, въпреки временното забавяне на
героичния темп в развитието, чиито обективни и
субективни причини са известни.” 1
Макар че не той, а Пенчо Славейков влиза в числото
на 13-те поименни безсмъртни българи2 с неповторимото си прозрение “Бог и България – единство в
двойна плът” (за Пенчо се твърди дори, че е Омир
по прераждане и още по-точно е епичният тракийски поет Тамирис), лично на мен именно Траянов
ми е най-пленително близък заради патоса на една
почти изгаряща мистика, струяща от цяла поредица
негови стихове. Точно както Константин Стефанов
в своя статия ще коментира: “В основата на Трая1
2

новото светоразбиране лежи религията. Не религията – мъртвата догма, а екстазния устрем на
човека към постигане тайната на Бога.” Тази констатация сякаш особено се отнася до творбите, включени в стихосбирката “Български балади”, която е и
поводът за настоящия акцент върху творчеството на
този наистина забележителен българин и творец.
Мога да цитирам до утре в захлас един или друг стих
из нея, а първият, изникващ винаги в ума ми, е...

из ВИДЕНИЕ НА ПРОРОКА
Намерих в своята Родина
най-близкия на Бога връх,
където всичко тленно гине,
докоснато от вечен дъх,
отдето мъдро Провидение
над времена велики бди
и в летописите свещени
запалва техните звезди.

~ Теодор Траянов

Из интервю на В. Балабанова в “Теодор Траянов – литературни анкети”.
Виж подробно за идеята в края на настоящето издание и на официалния сайт www.bulgarian13.com – Б.ред.
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Предполагам, че тези велики времена не са само живяно минало, но и тепърва предстоят – само трябва
да започнем да събуждаме дух и приложност за тях,
защото...

из СЛЪНЦЕЛИКИТЕ
Спокойно спете! Бог отсъди
да стават много чудеса
и българинът ще пребъде
под свойте вечни небеса!
Под знамена непобедими,
пращели в тежки времена,
ще грее с българското име
най-слънцеликата страна!

~ Теодор Траянов

В същия дух на предстояща победност е и почти изпепеляващо силният с концентрираната си магична
енергия стих...

ЗАКЛИНАНИЕ НА ДУХА
Вдигни, о, жрец, разискрен жезъл,
заклинай, знакове чертай!
В луната своя лик извезал,
10

духът нетленен да възлезе
из пепелта на рухнал край!
Снемете блясъка жалеен,
смълчани тихи равнини!
В простора ви, от скръб огреян,
да кипне в обред чародеен
животът на победни дни!
Огрей в свещените дъбрави,
о, дух на буйствен праотец!
Да рукне в жилите корави
кръвта, що меч и подвиг слави
и прави воина светец!
И с гръм в подземни водопади
да тътнат ярост, плам и стръв!
Вдигни от свята мъст грамади,
откърмяй род на безпощади,
сърце на ангел и на лъв!
Витязи в гробното мълчание,
последен подвиг ви зове!
Духът на вашите предания,
отново в земни одеяния,
днес води свойте синове!

Живей, о, дух на исполини,
на лесове, реки, поля! –
Нетленен род не ще погине,
в сърцата няма да изстине
кръвта, що Бог суров наля!

~ Теодор Траянов

За Теодор Траянов има безспорно богата и красива
китка от литературна критика, анализи, спомени,
разкази – много неща дълбоко са ме впечатлявали,
запознавайки се с биографията му и с преценките за
него като човек и поет.
Една от тези информации, докоснали съзнанието
ми, е свързана с времето от преди раждането му
още. Вера Балабанова, която живеела в близост до
майката на поета, разказва в книгата си “Теодор
Траянов – литературни анкети” спомена на жената
как преди да се роди този първороден й син, тя сънувала канарче с едно око. Плакала и се страхувала да
не роди дете с едно око... А символът е толкова ясен
и толкова дълбоко усмихващ! “Птиче с едно око” –
певецът с Третото око, поетът-ясновидец.
Именно в тази насока Любомир Георгиев ще отбележи в своята “Литературна класика”: “Траянов често е
провъзгласявал, че поетът е вещател и предсказател,

прорицател в бъдещето... Поезията се превръща в
нещо като ясновидство и кабалистика, в тайнство
и свещенодействие.” И ще продължи: “На същата
задача служи и езикът – единствен в българската литература. В лексиката на Теодор Траянов преобладават
думи от старобългарските ръкописи, от църковно-славянските текстове, от езическата и християнската
митология, от далечната история на Сирия и Вавилон.
Ето някои от тях: балдахин, капище, ясмин, извиви (завои), низпадат, богомолен, прорицател, херувими, жрец,
бард, имортели и т.н.” Иван Богданов ще коментира
от своя страна в “Неизбледняващи спомени” уж
просто поетичните “приумици” на твореца, които
обаче свидетелстват точно за специфичната умозрима нагласа на Теодор Траянов: “Така от гигантската
лещовидна форма на Млечния път скоро той стигна до
концентрично разположените една в друга кристални
небесни сфери, отвъд които бил светът на идеите...”
Друго, което с учудваща последователност забелязвам да се повтаря като мотив в обрисовката на
творците, които силно харесвам, е пиететът им
към одухотворено красивото и сетивно изисканото,
като това включва дори облеклото. Ще го срещнем
подчертавано при Моцарт и още повече дори при
Кристофър Марлоу; при Никола Тесла също се споменава, а Бъкминстър Фулър даже сам ще сподели

v

Следва на стр. 13
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ТЕОДОР ТРАЯНОВ
СЕ ЗАПИСВА
ДОБРОВОЛЕЦ
В ДВЕТЕ
БАЛКАНСКИ
ВОЙНИ.
УЧАСТВА И В
ЧЕТАТА НА
ХРИСТО
ЧЕРНОПЕЕВ.
НАГРАДЕН Е СЪС
ЗЛАТЕН КРЪСТ –
ОРДЕН ЗА
ХРАБРОСТ
I-ВА СТЕПЕН.
ПОРТРЕТ на ТЕОДОР ТРАЯНОВ от БОРИС ГЕОРГИЕВ

vпо отношение на стоящия в дъното на възприятията

му принцип: “Когато работя върху един проблем, аз
никога не мисля за красотата – мисля само как да реша
проблема. Но когато приключа, ако решението не е красиво, осъзнавам, че то е погрешно.” Да не пропуснем и
Стив Джобс с неговата почти маниакална взискателност по отношение на външния вид – не може компютрите да са красиви само отвън, трябва да са изпипани до последното най-малко детайлче и вътре в
кутията! Ами Сандро Ботичели – отличавал се дори в
ранното си творчество със своята “духовна строгост”
и все пак “религиозните му тежнения се преплитат с
почти болезнена жажда по физическата красота”.3 Както се подразбира, Траянов не е изключение – често
се коментира как с целия си вид и присъствие той
излъчва царственост и аристократичност, а неговият
приятел и литературен критик Иван Радославов ще
очертае своя спомен наистина показателно: “Траянов
държеше твърде много на една спретната и дори изискана външност. Но това не беше суета, а още по-малко
претенция. Това му беше органически присъщо качество
в пълна хармония с неговата вътрешна духовна изисканост, като същото нещо той искаше и у другите.”
Точно както Плотин, основателят на неоплатоническата школа (чиито идеи непрозорливото човечество
трудно възприема като истинни, но пък му призна-

3

Кенет Кларк, “Когато гледаме картини”.

ва всячески, че са красиви и по изказ, и по въздействие), ще формулира: “Без съмнение всички богове са
августейши и красиви, с красота отвъд речта ни. И кое
ги прави такива? Разумът и най-вече Разумът, въздействащ вътре в тях – (божественото слънце и звездите)
на видимостта...”4
Но нека се върнем отново на “Български балади”.
Бидейки вече запозната със стихосбирката, един ден
ме порази съвсем очевидната връзка между уловена
теза в слово на Ваклуш Толев (София, 11.03.1994) и
конкретен стих от баладите.
Цитирам: “Прабългаринът има клетвен меч – специална клетва! И когато впоследствие нашето войнство пее
възхвала на меча свещен, то не е фраза – дълбока тайна
е! Някой може да го е използвал като метафора, някой
може да го е използвал като прилагателно – защо? Защото душевността му на тангриста е знаела какво значи
меча свещен на свещените земи.”

ЗАКЛИНАНИЕ НА МЕЧА
Вдигат се брястове в царственост сънна,
извишва се купол стъмен –
Бог благославя! И ехото звънна
над пламък и меч разжарен:
4

Плотин, “Енеади” (V,8).
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Меч всепобеден,
процеп всред мрак,
огнен и леден,
кървав за враг,
в защита убивай,
нападащ ломи,
невидим се сливай
с лъчи и тъми!

Меч всепобеден,
процеп всред мрак,
гневно наведен,
слънце над сняг,
когато отсъдиш
смъртта да владей,
убий – без да бъдеш
убиец-злодей!

Гибел юначен народ ли настигне,
блесни в пътеводни лъчи!
Брат ли ръка срещу брата подигне,
неверни ръце отсечи!

Буря настъпи ли в огнена броня,
отекваща бран и вражда –
свято знамение! Грей в небосклона,
победна, кръстата звезда.

Меч всепобеден,
процеп всред мрак,
пръв и последен
стражник над праг,
мъстителност мъжка
в железни ръце,
влетявай до дръжка
в зловещо сърце!

Меч всепобеден,
процеп всред мрак,
огнен и леден,
кървав за враг,
убивай, прощавай,
пълчища води,
в десница корава
всевластен бъди!

Святкай, съгрявай сърца преломени,
божествено-яростен меч!
Нека блестят векове отразени
из твоята вражеска реч!
14

~ Теодор Траянов
А нека подчертаем, че в “Български балади” има и
“Заклинание на земята” – свещената!

из ЗАКЛИНАНИЕ НА ЗЕМЯТА
Възлез проявена,
о, сила нетленна,
възлез самородна
из свойта тъма,
в живот се прераждай,
гори въплътена,
душа чудотворна
на мойта земя!

Изобщо, в творбите на Траянов един от най-привличащите ме характерни белези е освен този несъмнен
провидски оттенък, също и честото извеждане почти като между другото и на някакъв висш принцип
в живота. Типични примери има не един – ще намерим и в “Заклинание на словото”, и в “Рицарите на
труда”, и отново във ”Видение на пророка”...

из ЗАКЛИНАНИЕ НА СЛОВОТО
О, нивга не загива
народът, който може
Закона на живота
самин да изкове,
сълзите на Голгота
в победен химн да сложи,
на братската трапеза
врага да позове!

Чрез теб да пребъде
стоманата свята
в десниците силни
на твойте чеда –
орало когато
ще пори земята,
а меч и защита –
под бранна земя!

из РИЦАРИТЕ НА ТРУДА

Чрез теб нека прати
Всевишната воля
лазурното чудо
на земния рай,
където човекът
без страх ще се моли,
опит от небето
на родния край!

Трудът е вечният създател
на всяка жива благодат,
от вчерашния неприятел
той прави скъп, намерен брат!
Трудът е чудото, що води
към Бога всеки земен син,
преражда племена в народи,
човека вдига в исполин!

~ Теодор Траянов

~ Теодор Траянов
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из ВИДЕНИЕ НА ПРОРОКА
Изправен върху раменете
на своя коронован дух,
излях кръвта си от сърцето
и глас на херувим дочух,
разбрах, че онзи, що раздава,
което Бог е низпослал,
все повече ще получава
от тайните, на сън прозрял.

~ Теодор Траянов
Не зная дали една от тези тайни е идеята за безспирността на живота и тезата за прераждането като съставна част на този процес, но забелязах нещо интересно в тази връзка. Сред спомените на Балабанова
четем и едно признание на Траянов: “Тогава четях
много и много празнини запълних. Само едно пропуснах: окултното образование. После Дора ме поведе към
Християнството и тази празнота остана. – Но Вие чудесно и сам я запълвате – казах аз.”5 Интересното е, че
дълбочината на усета и живата връзка с реалността
на битието ни очевидно е била дотолкова ежедневно
живеене за двамата с Дора, че в едно свое писмо тя
отбелязва ей така между другото: “Миличко, аз заб5
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равих в миналото писмо да ти благодаря за ‘морските
наставления’. Ти, душичко моя, за всичко се грижиш
за мен, като за някое малко дете, та даже и за това.
Струва ми се, ти писах, че вече направих една слънчева
и топла баня. Аз сигурно имам някакви връзки в миналия живот с морето, че така безгранично го обичам.”6
Обръщам внимание на този детайл, защото за мен
той показва едно вътрешно и истинско живеене на
Християнството като Път, а не просто като догматика,
възприета за “лично облагодетелстване” с търсене на
“вечен живот” – примерно казано. Защото тезата за
прераждането е изключена в 553-та г. от догматиката, но присъства реално в живия път на Христос.
Направи ми впечатление обаче и нещо тъжно сред
спомените за Траянов и то е свързано със социалната
ни действителност – тогавашната, но още повече вероятно и с днешната. Отново по разказите���������
��������
на Балабанова е. Когато излиза стихосбирката “Пантеон”, тя
е приета и от читатели, и от критика повече от възторжено – точно както може да се очаква. Един ден
обаче “масонът Т...” лично признава на поета, че
тъй като нямало нито един отрицателен отзив
за книгата в пресата, на свое събрание масоните
взели решение да се напише негативна рецензия
и така да се намали ефектът и въздействието от
Траяновата творба сред обществеността. Траянов

Из интервю на Вера Балабанова в “Теодор Траянов – литературни анкети”.
Из писмо на Дора Дюстабанова до Теодор Траянов от 10 юни 1932 г., Варна.

Теодор Траянов и Дора Дюстабанова >>

приема новината много тежко – като забит нож в
гърба не само по отношение на неговото собствено
творчество, а и като посегателство към изворите
за самочувствие и възход на нашия изстрадал,
но свят и велик в мисъл и дело български народ
и творческите му личности. Предполагам, че днес
подобни специални “задачи” са съвсем обичайни,
многобройни и направо разбиращи се от самосебе
си – чисто професионални, така да се каже. Но каквито и мисловни усилия да се изразходват в деструктивност, нека припомним на пилеещите енергия в
подобни активности, че “ако едно нещо е Божие, човешка ръка не може да го спре”. И ми се струва, че куплет
от стиха “Пророк” би бил чудесен завършек на кратичкото ни запознаване с поета Траянов и неговите
“Български балади”:

Живей, о, дар на небесата,
у моя боголик народ,
вдъхни му вяра в чудесата
на героичния живот,
вдигни пожарища в душите,
вродена скръб изпепели,
и с пламъците яровити
сърца сломени окрили!
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И българският Бог отново
ще слезе в тъмния Балкан,
и там, от огнен праг, сурово
ще сочи пътя ни избран...

Животът е стълбата, която води към
Божеството. Това е смисълът на живота.
~ Теодор Траянов

Увлечени във въртежа на делничния живот
ние не можем да го познаем. А с нашата
обикновена мисъл – не можем да го постигнем, нито с построенията на логиката можем да го излекуваме. Защото в него говори
духът, самият дух, който отсича с острието
на своя меч творчеството му.
А кой ще ни въведе в тъмната забрава на
неговата символика? А кой ще ни изведе оттам? Интуицията! Тя е като слънце, което
свети над двойнствено небе: над нашето
сърце и над неговото.
В стиховете му често говори гласът на заклинател. Цял цикъл негови песни може да
се нареди, в които звучи пръвната сила на
магическото пение на древния човек. Това
показва, че той се е докоснал до тайната на
Мировата душа, чиято огнена музика пее със
съкровените гласове на Природата.
~ Константин Стефанов, “Теодор Траянов” (статия)

ОТ ВСЯКА ПРОФЕСИЯ МОЖЕ
ДА СЕ НАПРАВИ ИЗКУСТВО
Интервю с учителя будител

Теодосий Теодосиев

<< ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, КАЗАНЛЪК 2016
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Теодосий Теодосиев в медиите
Колко станаха медалите на Вашите възпитаници от олимпиадите и състезанията по физика у нас и по света?

Не ги броя отдавна, но мога да кажа, че от общо 48 абсолютни победители в националните олимпиади
по физика, 25 са мои възпитаници. Като трябва да се отбележи, че по време на първите 10 олимпиади все
още не съм бил учител. Но най-хубавото е, че тези ученици не просто печелят състезанията по физика
и учат в престижни университети по света, а че след това повечето от тях успяват да се реализират и
днес са на върха в науката и в производството. Сред тях има учени с признат принос в цял свят.
Например първият ми златен медалист от международна олимпиада по физика – казанлъчанинът Петко
Динев, сега прави в САЩ най-качествените и прецизни телевизионни камери в света. Негови клиенти са
правителствата на САЩ и Израел, фирмата “Сони” – всеки, който може да си го позволи. Зная, че на всяка
американска ракета, която полита в Космоса, са монтирани негови камери. Друг казанлъчанин, който работи също в Америка, в щата Колорадо – професор Теньо Попминчев, е автор на най-съвършените лазери на рентгенови лъчи. Заедно с брат си Димитър, също от моята школа, пишат нова квантова азбука –
азбуката на ярките квантови рентгенови лъчи.
По-разбираемо за масовата публика обаче ще бъде откритието на Христо Иглев, също от Казанлък,
който работи в Мюнхенската политехника и откри как да превърне водата в лед при плюс 16 градуса
по Целзий. Това направи революция в хранително-вкусовата промишленост, защото, казано на шега,
занапред няма да ви се топи сладоледът. Николай Кърджилов пък успя да фотографира магнитното
поле с помощта на неутрони, което си е сензация в науката. Тази неутронна снимка на магнитно поле
той успя да направи в Берлин, където работи. Пак в Германия Димитър Ангелов се занимава успешно с
лазери на влакнеста оптика, които са най-мощните и т.н.
Mоите възпитаници успяват, защото са научени на тежък интелектуален труд и да решават трудни
задачи от всякакво естество. С въображение всичко може да се направи интересно. / В-к “24 часа”, инт.

на Ваньо Стоилов, 29.04.2016
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Някои хора се учудват как е възможно в такава школа да се занимаваме например и с поезия на Древния
Изток или с философски въпроси като търсене на Нравствения Абсолют, или с темата за Божественото начало във Вселената. Но се оказва, че един човек, за да направи свръхпостижения, трябва да бъде
много широко скроена личност. Само тогава може да се направи такова постижение – когато се излезе
от плоскостта на елементарното и тривиалното. Затова тук се занимаваме с твърде много други
неща и сме организирали слушане под звездите например на “Матеус Пасион” на Бах или на “Меса коронация” на Моцарт и това също има нещо общо с голямата физика и с голямата наука. / БНР “Хоризонт”,
22.05.2013

Опитвам се да дам духовност на моите ученици. За да направи човек свръхпостижение, трябва да има
огромна култура – и не просто техническа култура, а хуманитарна. Затова смятам, че когато съм
успявал да накарам мои ученици да се разплачат пред картини на Сезан в Ермитажа, не е по-малко постижение от това, че съм изкарал златни медалисти на олимпиади. / www.e-vestnik.bg, инт. на Зина Соколова,

03.11.2008

Не всички от тях участват на олимпиадите, още по-малко вземат медали. Но се развиват много добре. Имам ученик, който не спечели медали, не стана научно светило, но в момента е най-големият
специалист по принтери в България. При нас се подготвяше и Елена Атанасова, която не спечели медал
на олимпиада, обаче направи голямо откритие в ядрената физиката. Влезе в учебниците, спести милиарди евро на Европейския съюз при построяването на ускорителя в ЦЕРН. Дори имам един ученик, който
завърши литература и стана един от видните поети на България, казва се Румен Денев. За мен е важно
хората да реализират тавана на възможностите си, не да стават академици. С каквото и да се захванат, тези момчета и момичета, те вече си имат начин на мислене. / сп. “Обекти”, брой 3, септември
2009
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Подготвил Ралица Благовестова, 2016 г.
“Той измести Англия, Франция и САЩ от върховете на класациите и с големи букви написа на
тяхно място БЪЛГАРИЯ!” С тези встъпителни думи извиква вниманието ни репортажът на Нова
телевизия, който направи достояние на широката общественост у нас тихият многогодишен
подвиг на съвременния будител – учителят на златната ни школа по физика в град Казанлък –
Теодосий Теодосиев. Много се изписа и разказа след това за него и системата му за “силов интелект”,
а още повече дори за трудните, почти бедствени условия, в които се подготвят там младите
таланти. Свързахме се с Теодосий, за да разберем промени ли се за школата и него нещо от тогава,
както и за да се докоснем още веднъж до тайната, събуждаща великото в човека.
Търсили сте навремето професия с повече свободно
време – за какво мислехте да го ползвате, какво Ви
влечеше?
Себе си смятам за хуманитар, попаднал между хората на точните науки. Имаше време, когато смятах себе си за велик поет и велик художник, който
трябваше да стане учител, за да има много свободно време – за да не бъде казионен поет и казионен
художник. Затова реших да завърша специалност,
с която да имам тази свобода. После се оказа, че
не било точно така. Не мога да си върша работата
как да е и да използвам свободното си време да си
правя изкуство за самото изкуство. А се оказа и че
от всяка професия може да се направи изкуство.

И то голямо изкуство – от изключителен мащаб.
Това е интересното, което се оказа.
Значи Ви е била необходима просто работа за хляба,
която да Ви осигури възможността за свободното
от съобразяване с външни обстоятелства творчество?
Някога си представях, че ще завърша физика (специализирал съм метеорология и геофизика), ще бъда
на някой гол планински връх, ще се облека целия в
зверски кожи и ще творя на спокойствие – на тишина, далеч от хората. Но после нещата се промениха.
Когато влязох в училище при тези очички като звездички – виждаш, че има и друг начин да се твори.

<< Изоставената сграда, където Тео води школата си по време на учебната година, Казанлък 2016
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Как именно се случи учителството Ви по физика?
От малък още ми се удаваха тези неща. Бях в училище, където учехме повече математика – математическа паралелка. Баща ни освен това ни беше научил на
физика твърде много – вече завърших университета и
той ме затрудняваше по физика! Това са нещата от
наследството на родителите. Иначе майка ми и баща
ми се надяваха да стана лекар, но ги разочаровах в
намеренията си. Може би съм имал и други пътища
на развитие. Човек попада на някакви кръстопътища... Като в историята за рицаря на кръстопътя: ако
тръгне наляво, си губи главата; ако тръгне надясно,
се жени за царската дъщеря; продължава направо –
губи си коня. И нито един рицар не тръгва натам,
където си губи коня, защото без кон с тия железа по
него е трудно... Обикновено става така, че който
тръгне да си губи главата, се жени за царската
дъщеря, а който тръгва да се жени за царската
дъщеря, си губи главата. Затова човек трябва да
е по-скромен и най-вече да иска да даде, а не да
получи.
Нещо, което съм научил от моя баща: “Трябва да
оставиш хората малко да те използват, иначе за какво си
им?” Цял живот съм правил това – търсил съм някой
да ме “използва”, децата да ме използват. И никога
не съм давал частни уроци срещу пари. Школата ми
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е напълно безплатна. На някой като му платят пари
по някакъв проект, работи 20 часа и на 20-тия час си
пуска тебешира – спира до там. Аз работя 2000 часа
без да си пусна тебешира и да спра до там. Правя
експериментални постановки, по хиляда пъти разработвам още по и още по и по-съвършени неща.
Не Ви ли ограничават рамките на образователната
система?
Ако съм направил нещо, то е било въпреки системата. Някога имах един директор, който казваше
за мен и преподаването ми: “Работи по неправилна
методика, обаче има изключителни резултати.”
Големите постижения се правят на границите между науките и изкуствата. Това е вече на предела
дори не толкова на науката, колкото на изкуството.
И само една много широко скроена личност, която
може да излезе от плоскостта на баналното знание,
може да направи големите постижения. Освен това
емоционалната култура и тя е много важна. Една
изключително трудна логическа задача може да
се реши по-лесно, ако човек има емоционалната
настройка, ако му е приятно – просто я решава в
друго състояние.
Значи говорим за единство между ума и душата, за да

имаме изключителни резултати?
Да, да. Много красиво. Големите личности са с безпределни мащаби във всяко отношение – на мислене, на чувстване... и такъв човек е, който може да
направи свръхпостиженията.
Айнщайн споделя, че при съвременните методи на
обучение е почти чудо как святата любознателност
не е напълно задушена, защото това нежно растение се нуждае преди всичко от свобода. Може ли да се
каже, че с Вашия метод на преподаване успявате да
разчупите “догмите” на системата, за да освободите
духа на свещената любознателност?
Една от основните точки в моята система за силов
интелект е свободата като производителна сила.
И това е още от преди демокрацията, в онази там
тоталитарна епоха – винаги са ме критикували, че
моите ученици били прекалено буйни, прекалено
свободомислещи и прекалено свободно говорели.
Поради тази причина през последните десетина
години моите директори не ми дават да съм класен
ръководител – защото учениците ми били прекалено свободни. Ами без тази свобода те не могат да
бъдат творчески личности и да печелят златни медали! Свобода, съчетана с висок трудов и човешки морал. Това е свободата на творческия човек,

на Господ, а не на деструкцията и анархията.
Свобода, която има морална подплънка.
И не можем да искаме от всички деца да са еднакво
добри във всичко, нали?
Когато за първи път влязат при мен ученици в клас,
първото нещо, което им обяснявам е, че един добър
майстор на банички заслужава по-голямо уважение
от един некадърен професор. Правиш една, две, три,
пет..., две хиляди банички, докато направиш съвършената и тогава заслужаваш хората да те уважават,
да те обичат и да ти плащат. Във всяка една област
човек може да бъде нещо сериозно и нещо голямо. Когато го прави с любов, с настроение и влага много душа.
Хората се раждат различни – имат различни възможности по рождение. Един се ражда като Стефка
Костадинова, която може да скочи над 2 метра височина, а друг се ражда парализиран и не може да си
прескочи чехлите. Някои се раждат красиви, някои
грозни... И питам сега: “Това хубаво ли е, лошо ли
е?” Първата реакция е: “Много лошо!” Казвам: “Не,
не може да се направи общество само от професори.
Едно общество има нужда от хора, които сутринта
с камиона да докарат топлите банички, някой да
смели брашното, някой да изоре нивата и т.н. Едно
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общество е добро с това, че има разнообразие от
хора. И всеки човек трябва да бъде обичан и уважаван според това, което той лично може да прави.”
И тук идва моментът с оценките. Тези деца, които не
са родени за физиката примерно и не се справят добре дори във Вашите часове – как приемат това, ако
имат по-ниска оценка?
Те го приемат, обаче родителите не го приемат.
Децата приемат това, че някой е по-зле от друг. Казват – в това не съм добре, но в нещо друго съм добре.
Толкова. Обаче има родители, които не могат да
приемат, че детето им, след като е влязло в математическа гимназия, може да има по математика или
по физика две.

границата – граничар. И понеже е с образование, изпратили го да оправя електрическите заграждения
по границите. Неграмотен човек, който не разбира
от електричество – уби го тока, умря. (А майката 16
години не е могла да забременее с него...)
На мен до ден днешен ми тежи на съвестта това
момче. Ако му бях писал две, щеше да бъде жив.
Така че двойката може да бъде животоспасяваща
оценка. Проблемът е справедлива ли е тази оценка,
правилна ли е. Целта на оценката е човек да разбере, че “за това ставам – за това не ставам”. Не може
всички да станат оперни певци и това, че някой по
пеене, да речем, има оценка различна от 6, не означава, че трябва да се обижда – означава, че става за
нещо друго.

Чак две?! Пишете ли двойки всъщност?
Ами вижте. Имаше едно време един Ивайло, майката и бащата на който в края на всеки срок идват
да ми се молят да му пиша три, понеже те се били
унижавали. И аз млад и зелен – пиша му три. А не
е трябвало. Момчето завърши средно образование,
а не трябваше – просто няма такива възможности.
Отиде войник, а не трябваше да отива – трябваше да
отиде трудовак, където му дават една кирка и други хора командват какво да прави. Изпращат го на

Значи опираме отново до системата на образование,
която иска от всички да имат пълни шестици по
всичко, за да може да продължи човек изобщо образованието си...
Това е невъзпитание на един цял народ. Имам един
приятел – д-р Хофман от Хумбoлт университета в
Берлин. Човекът е доктор на науките, а синът му работи като електротехник и той го смята за нормално. Не се обижда от това. И момчето си е щастливо
като електротехник. Трябва ли да става професор?!

<< Тео в един от кабинетите, които вече се ремонтират, Казанлък 2016
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И все пак нали от учителя зависи да вдъхнови по някакъв начин – защото има случаи, в които малко е нужно, за да преодолее човек определено ниво. Имали ли
сте такива случаи?
Имал съм случай с една ученичка, която имаше
двойки-двойки-двойки-двойки..., а следващата година от първия час започва по всичко с шестици – все
едно са я сменили, все едно някой е сменил вътре
“чипа”! Има такива деца. И аз, първо, никога не си
съставям мнение за цял живот за някой. На всеки му
се дава шанс.
А дали има връзка именно с това, че съвременната образователна система не събужда любознателността у човека, а я убива като иска да се наизустят някакви данни и се преподават неща, които не стимулират творчеството? Не се гради емоционалната
нагласа към процеса...
Липсва възпитанието. Това е световна тенденция,
но при нас болестта е много тежка. Има възпитани
народи, които ценят знанието. В момента това са народите от далечния Изток.
Мен ме бяха поканили в един елитарен клуб – Reform Union Club. Това са хора, които... – ако аз съм
бил Мъж на годината, те са били Бизнесмени на
годината. Много интелигентни хора, които искат да
1

направят реформа в българското образование. Прочели и научили са, че бъдещето е в това ученикът
сам да си учи в къщи. Стои пред компютъра, самообучава се, избира си какво да учи и колко да учи...
Въпросът обаче е човек да има култура, за да избере. За нещастие, ако оставим децата да избират
съвсем сами какво да учат и какво да не учат, 90% от
тях до края на живота си няма да завършат първи
клас. Просто никога.
Преди години този проблем е възникнал, когато са
правели ООН и Всеобщата декларация за правата
на човека, а има и Декларация за правата на детето.
Било е голям спор трябва ли децата да бъдат насила
изпращани на училище или да бъдат оставени да си
играят в къщи и ако поискат, само тогава да отиват
на училище. И е надделяло мнението, че: “Смъртно
опасно е за детето да е просто.” Моите ученици го
знаят като една мантра това, че: “Смъртно опасно
е да си прост.” И наистина е смъртно опасно. При
тази цивилизация, при тия техники, неграмотният
човек е смъртно опасен за себе си и за околните.
Трябва някакъв баланс, в който да има дозирано
ентусиазъм и дозирано муштровка, ordnung1. Германската система не се сочи за най-добрата в света –
определя се като номер едно финландската. Обаче
германската икономика е най-силната в Европа. (И

Муштровка е военен термин за строга дисциплина; ordnung на немски е с подобно значение на “ред, дисциплина, правила”. – Б. ред.
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това е икономика, която реално работи и произвежда качествени блага, а не е само някаква гола печатница за инфлационни пари.) Във финландската
система1 до пети-шести клас не им пишат никакви
оценки – децата ходят на училище за удоволствие,
няма го насилието. Но! Скандинавските страни са
били някога една държава, която се е наричала
Християния. Възпитанието и културата са съвсем
различни. Ако сте ходили в Осло – Музеят на викингите – най-големите разбойници в цяла Европа
са това. И в някаква година всичко свършва. Питаме
екскурзоводката после какво е станало. “После сме
станали християни.” Точка. До там с разбойничеството! За съжаление при нас май не сме станали
истински християни...
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Следва на стр. 34

v

Всъщност ние сме го прилагали досега Християнството като вътрешно знание в условията на чужди системи, не е ли така?
Има неща, които не са най-доброто, с което може
да се гордеем, но това е човешкият материал и ние
трябва да направим каквото може. И се оказа, че
може! Една малка България има от международните олимпиади по физика толкова златни медали
колкото Франция и Великобритания взети заедно
и две трети от тези медали са излезли от тук. Това

говори колко много са неизползваните резерви
на нашето общество.
Бяхме на олимпиада в Австралия и Станислав Козел, който е ветеран (беше ръководител на руския
отбор в продължение на вече половин век), се подиграва на китайците. И как точно? Китайците на първия кръг на олимпиадите по физика имат между 12
и 14 милиона участници, за да изберат накрая 5 души национален отбор. И руснакът им казва: “Вие какво се хвалите сега – от толкова милиони сте извадили 5
души и сте спечелили някакъв медал. Гледайте, казва,
Теодосий!” (Защото той мен ме познава от много
години и знае моите ученици, които са печелили
медали.) “Значи от една България, която е колкото
един град в Европа; от един град, който е 1/160-та от
България; от една паралелка – 6 души са ходили на
международна олимпиада и са донесли 3 златни медала за България.” От една паралелка!
И от тая паралелка е Теньо Попминчев, за когото
сега много се говори. Момче, което е стигнало до
сребърен – не златен – медал, обаче беше най-добрият експериментатор. На международната олимпиада в Осло неговият съученик от същата паралелка – Павлин Савов2, спечели златния медал, а Теньо
сребърен. След края на олимпиадата публикуват
най-добрите решения на всички задачи – първа,

Теодосий Теодосиев, БНТ, “Нощни птици”, 23.09.2016: Интелигентността има три компонента – има цивилиза-
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интелекта (това са техническите знания на човека), има цивилизация на емоциите (на преживяванията) и има една нравствена цивилизация (на взаимоотношенията). Според мен истинският коефициент на
интелигентност, истински голямата личност, трябва да включва и трита компонента.
Йордан Камджалов: Може би всеки човек може да научи наизуст всяка творба (някой за два месеца, друг
за две години), но по-рядкото, което отличава обичайния човек и творец от изключителния и гениалния, е
способността да инволвира сърцето и ума си тотално. Тръгва процес на идентифициране. Нужно е първо –
едно хипер образование, второ – една огромна работоспособност, и трето – огромна вътрешна чувствителност и култура. И където тия неща се съберат, там се създават условия за особени неща.
През последните десетилетия Финландия неизменно е в челните места според международните изследвания за грамотност PISA и това е така от 2000 г., а през 2008 г. ООН определя финландската и датската образователни системи за найдобрите в света, като източните модели са им преки конкуренти, но за сметка на извънредно високо ниво на налаган
труд, който може би не всякога е толкова вдъхновен, колкото е нужно, за да има баланс между влагани усилия и събуден
личен творчески ентусиазъм към учебния процес. – Б. ред.
2
Павлин Савов – завършил астрофизика в Масачузетския технологичен институт (MIT, Бостън). Докторант в Калифорнийския
технологичен институт (Caltech, Пасадена), с магистратура по финанси от университета в Бъркли. Станал най-младият
доктор по астро-физика в САЩ (2008). Работил е със Стивън Хокинг за кратко. Седем години е математически анализатор в
банка “Голдман Сакс”, Ню Йорк. Впоследствие е софтуерен инженер в Dolby Photoshop, Ню Йорк. Вълнува се от новите хоризонти пред науката, особено гравитационните вълни... “Не мисля, че е преувеличено да се каже, че засичането на гравитационни вълни от LIGO ще е едно от двете революционни открития на XXI век. Второто ще дойде, мисля си, много скоро от
ЦЕРН, където се опитват да покажат, че съществуват повече от 4 измерения (време + 3 пространство). До миналата седмица
(интервюто е от началото на 2016) двата проекта бяха в неофициална надпревара кой ще достигне до своята цел първи.
Между учените на двата екипа има немалко сключени облози, които се изплащат в момента… :-) Един от основоположниците и лидер на LIGO – проф. Торн, твърди, че целта на проекта е не да се засекат гравитационни вълни, а да се отвори нов
прозорец към Вселената. За по-нетърпеливите препоръчвам Interstellar – един филм, създаден неслучайно по идея на проф.
Торн, в който науката и фантастиката се преплитат, но в който фантастиката е много по-малко, отколкото хората биха
предположили първоначално”, споделя неотдавна пред в-к “Труд” Павлин Савов. “Не е далеч времето, когато ще можем
да общуваме един с друг по телепатичен път”, убеден е освен това ученият, според съобщение от Dariknews.bg. – Б. ред.
1
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говата беше най-добрата експериментална задача.
Графика, правена на ръка, но все едно, че машина я
е рисувала. Имаш чувството, че някаква машина го
е печатала това нещо, а не жив човек го е правил на
ръка. Педант, маниак, който е осъмвал над задачите
си... Та това е една паралелка по тяхно време, когато
съм бил класен ръководител и съм ги възпитавал
лошо, защото са били много свободни хора. Много свободният човек какво прави? Теоретиците си
мислят нещо, а той е избрал точно обратното. Казва
“не е така, по друг начин трябва да стане” и неговото
се е получило. Това е свободният човек и той прави
голямото откритие. И в момента той е специалист
номер едно в света в областта на лазерите на рентгенови лъчи.
Теодосий Теодосиев – два пъти “божествен” елемент
в името Ви, и то със специфичен нюанс на старославност и архаичност като звучене. Сигурно има нещо
от този дух у Вас, който предавате на своите ученици?
Някога моят братовчед Радослав казваше, че името предопределяло съдбата на човека. Е, не винаги
може да се направи такава връзка, но има нещо
вярно. Аз смятам себе си не толкова за добър спе-
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циалист, колкото за добър възпитател. И учител
по морал – на първо място. Това е част от наследството. Имал съм невероятното щастие да получа
твърде много и се чувствам задължен да дам твърде
много. Както Иисус го е казал: “Даром получихте,
даром давайте.”
Разкажете ни нещо за семейната среда, в която сте
израсъл?
Бяхме четири деца – двама братя и две сестри.
С майка ми в една кухничка сме живеели, където
перпендикулярно на един креват спим със столчета
отпред, защото краката ни стърчат на края на кревата. Като в приказките. Приказно детство – събуждам
се сутрин, стъклото цялото в ледени цветя и аз като
най-голям ставам не да нацепя, а да разбия дърва с
клинове и чукове. Коренища, защото това бяха найевтините дърва. Баща ми купуваше с чували по 160
кг боб наведнъж. Сутрин, обед, вечер... няма първо,
второ, трето – незапържен боб със салатка от лук,
оцет и олио, малко маслинки, здравословен черен
хляб и така.. Но и четиримата с университетско образование. Уважавани хора.
Баща ми беше велик възпитател – аз не съм толкова
добър като него. Той умееше да направи нещо да е
смислено. Най-често чрез ограничения, оскъдица,

чрез създаване на интерес. Отруден човек, който
е работил много и е създал огромно предприятие
като е започнал от отрицателните числа, не даже
от нулата – след 9-ти национализирано. Губи всичко. Не му дават да управлява предприятието, което
е създавал цял живот. На 45 години започва живота си отначало – с млада жена (18 годишна) и едно
малко бебе, тоест аз... Взема инструменти под наем
и започва да работи, а е бил творец в предприятието си. Отглежда 4 деца – всичките с университетско
образование, като принципът беше: “Не събирай
богатства, които молец ги гризе, ръжда ги пояжда”,
тоест нещо, което могат да ти го вземат. Ако имаш
нещо в тебе вътре, него няма как да ти вземат.
Човекът се е трудил – от Казанлък е ходил до Пловдив с велосипед (100 км) да пести пари, за да купи
най-хубавата американска фреза от мострения панаир в Пловдив и най-хубавия американски струг.
Вземат му всичко. Каквото е могло да се разграби,
разграбва се, и голямата му мъка беше разхищението. Разпиляването през социалистическо време.
Кървав труд! В онези времена компютри и промишлени роботи не е имало. Един струг, 12 метра дълъг,
престъргва трансмисия. И двамата братя Теодосиеви прекъсват нощем през два часа съня си – тоест на
всеки час се редуват – за да може да връщат в нача36

лото за новата стружка и така да работи машината
денонощно. Или парен котел, спукан – горещ още,
долу въглищата димят. Пускат го вътре да завари
котела. Като припадне (защото вътре има отровни
газове) го вадят да го свестят и после пак го пускат.
Да завари котела, защото колкото по-бързо се започне пак работата, толкова повече ще му платят.
Това е първоначалното натрупване на капитал. Воля и огромни духовни възможности!
Имаше една огромна библиотека, която се държи
под ключ. За да ти създаде интерес към книгата, към
ученето – всяка вечер чете, като вади книгата, а после
пак я заключва, слага катинара. И нас това ни човърка отвътре, на нас ни е интересно – какво е това сега,
което крие от нас?! Другите деца ги молят и гонят
с лъжицата да яде детето по една за мама, за тати,
за леля... кашичката и то плюе, нали, и не иска. При
нас такива неща нямаше. Има един кафез, който за
синджир е окачен на тавана, и като си дойде вечер
от работа – тогава се вади храната. А ние чакаме
като зверове – наредили сме се около масичката. Яде
се, взима се после тенджерката, захлупва се, скрива
се и пак слага катинара отвънка. Няма да ядеш ли?
Всички с червени бузки, никой болен няма! Като в
приказките.
И лятото всички сме хванати на работа. С брат ми

си мечтаехме да дойде учебната година, за да си починем малко. Цяло лято със струг, оксижен, електрожен – работим да храним семейството. И нито
една стотинка не получаваме! Аз никога не съм
имал джобни пари – никакви. Баща ми никога не
ми е давал пари за закуска, но ми даваше 20-30 лева
наведнъж за книги – ако имам някакви интереси
към някаква наука или към някакво изкуство. Така
че – ценности. Купувах си всевъзможни неща по
химия, биология. Имах и химична лаборатория...
какво ли не е било. Правех експерименти. Смятах
първо реакцията, после кое колко да бъде и при мен
се получаваха експериментите най-добре.
А как се съпоставя този вид ограничаване на свободата с Вашите методи на преподаване, при които
търсите такава?
Нашият баща ни хващаше на работа, защото бяхме
голямо семейство, което трябва да се изхранва, да се
издържа. И ние никога не сме смятали, че баща ни
е някакъв злодей. Напротив – много си го обичахме.
През ваканциите сме работили от тъмно до тъмно.
Посред нощ някой дошъл, трябва да му се ремонтира колата – не може да се откаже, човекът е на път.
Дошъл някой да му завари мотиката – за 20 стотинки
му заваряваш мотиката, човекът да отива да работи.

Не трябва никой да се връща. Това е възпитание
и никога не сме имали лошо чувство към баща си,
който ни е карал да работим в несвяст. Това е вече
изграждане на отговорност. Аз съм най-големият,
имам отговорност към по-малките и в къщи баща
ни беше донесъл също една черна дъска – най-големият учи по-малкия и всеки обучава следващия.
А към изкуствата какво Ви привлече?
Рисуването ми е духовно наследство от един мой
прадядо от Габрово – Христо Попсерафимов, който
е бил учител по математика и по рисуване. Участвал
е в Балканската война. “Одрин, казва, много лесно го
взехме, обаче под Щип – от 600 души рота само 5 души
оживяхме.” Той като изпълзял, раницата му била
дупка до дупка. Като излязъл, го питали: “Ти защо
си жив, бе?!” При което от ефрейтор го направили
ротен командир. И тогава се обрекъл на Господ да
стане свещеник. И си изпълнил обещанието.
Гледаш човек като някакъв библейски пророк – един
висок, тънък, строен. Сам си коси ливадата. Беше
фантастична гледка как махнал си е килимявката,
махнал расо, подрасник и с отмерени движения на
косата поваля откос след откос... Все едно архангел
Михаил прибира душите на умиращите. Сам си оре
нивата, сам си коси ливадата, в раницата си носи
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пръст из планината – на скалите да посадим липи,
за да има цвят и паша за пчелите. Иска да прави
добро на хората... Това беше той.
Доживя до 100 години – той знаеше, че Господ го
обича и нищо лошо не може да му се случи. И ако не
беше умряла баба попадия, той щеше още да живее.
Но каза: “Господ иска да се прибирам вече.” Защото той
много си я обичаше. Тя беше последните две години
на легло – гледа си я парализирана и когато почина
бабата, каза: “Аз я обичам, искам и аз след нея – Господи, време е.” И си замина след нея. (Тя беше на около
80, с 20 години по-млада от него.)
Понеже сестрите ми след мен са начесто раждани,
мен ме бяха пратили при дядо поп и баба попадия и
там, до голяма степен, съм формиран като духовна
личност. Той помнеше много – беше жива история.
За войводи, които е познавал лично – в Балкана,
Соколския манастир. Имаше огромна библиотека.
И не само с църковна литература. Изключително
културна личност. Всяка вечер си четеше и къщата
му беше като художествена галерия. От мазето до
тавана всичко пълно с маслени картини на романтични теми.
Негови ли, той ги е рисувал?
Той ги е рисувал, да. Той е живописец от наистина
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много сериозна величина. Свидетел съм как идваха
там някои от най-големите български художници,
като Златьо Бояджиев, да се интересуват, да го питат
как се прави фреска – мокра фреска. Как се прави,
че да издържи векове без да избледнее боята и без
да падне.
Имам един голям грях там аз. На стари години човекът искаше да ми подари цялата си библиотека,
обаче тогава имах чувството, че този човек ще бъде
вечен. Знаете как хората са безразсъдни и не смятат, че някой може да умре. Трябваше да отида до
Габрово, за да пренеса книгите, понеже той искаше
на мен да ги даде. Просто е чувствал, че аз съм му
духовен наследник. Минаха години... Днеска, утре –
утре, днеска... Той починал, докато съм ходил по
олимпиади и лагер-школи с учениците. През това
време едни млади свещеници хванали всички книги,
натоварили ги за отпадъци и купили едно килимче
за черквата с парите от тях.
О, не! Наистина ли?!
И това не е единственият случай. В моите детски години помня една каруца от тези с големите плоскости отстрани – за обемисти, но леки товари – пълна с
книги догоре. Някой е починал, дошли наследниците и карат всичките му книги на вторични суровини.

Две-три книги изпаднаха и аз си ги прибрах. До
ден-днешен ги помня – с кожени подвързии, с пиринчини ъгълчета... На моя прадядо книгите бяха
същите – старопечатни книги от 1800 и някоя, 1700
и някоя година. Фантастични неща, които... е мой
грях, че не си потърсих наследството. И затова си
уча учениците сега да си търсят наследството. Найголямата трагедия е, че е имало големи институции,
които е нямало кой да ги наследи и след това загиват
тези неща.
Тъжно е... А като знаем, че взаимоотношенията между хората са най-сложното нещо в живота и винаги
са налице както верни поддръжници, така и не дотам
градивни критици – има ли при Вас трудности под
формата на неразбиране от околните и съпротива
към това, което се опитвате да правите?
Винаги е имало използвачи. Има хора, които гледат
да извлекат някаква лична полза от ситуацията. Те
са една категория. Има завистници – те са друга категория. Както се казва: нито кокала да вземе, нито
пък го дава. Хем не иска да работи с учениците –
мързи го, хем завижда, че някой друг работел с тях. И
казват: “Ако той не ми беше взел учениците, аз щях да
ги изведа на еди какво си ниво.” А ученикът отива там,
където му е интересно и приятно. В момента тук

идват ученици от Варна, от Бургас, от Стара Загора,
от Пирдоп, от Ботевград, от София... имаше преди
едно момиче, което идваше от Гърция. На лагершколите през лятото идват от Калифорния, Тексас,
Швейцария, Германия – Цюрих, от Франция едно
момченце имаше това лято, от градче край Ница...
От цял свят.
И при мен е вход свободен – всеки може да дойде и да
си тръгне, когато поиска. Може да стане и да си отиде. После може пак да дойде. През детските ми години си гледах кучета. Никога не съм държал куче
на верига! Никога не съм връзвал куче – как така
ще му протривам врата?! Голямо, хубаво куче – на
разходка с мен някъде из природата и тръгва някъде
по гората. След половин час пак идва. Ще ме намери!
И между хората е така. Никога не съм искал да връзвам някого с верига за себе си. Свободата е част от
щастието на човека.
Пенсионирането стои ли на дневен ред при Вас?
Имах идея да работя до гроб без да търся никаква
пенсия от държавата. Моят баща така работи, до последния момент. Баща ми умря без да получи нито
една стотинка – никога не е търсил пенсия. Той смяташе, че това ще го съсипе – да стане пенсионер и да
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чака на пенсия. Беше вече над 80-годишен – намирал
съм там до струга едни кърпички, където е плюел
кръв, обаче е продължавал да си работи. Човек, който не искаше на никого да тежи – включително на
българската държава. И аз имах такива намерения,
обаче сега излезе един закон, по който всеки, който
е навършил пенсионна възраст, насилствено го изкарват от държавна служба. Аз отдавна съм я направил, така че и мен ще ме изкарат. Сега в момента на
половин щатна бройка работя в Природоматематическата гимназия, докато не ме изпъдят съвсем.
Но школата Ви ще продължи тук, нали?
Тази сграда тук1 трябва да я направим най-голямата
лабораторна база в България за експериментални
задачи по физика. Имам и един обект в Балкана2 –
училище, което е било превърнато в обор и трябва
оборът да стане отново училище с астрономическата
кула, материали за която са ми обещали от Управление въздушно движение на летище София. Там

ще бъде една база за истинския елит на България –
не масовите школи от по 80-100 човека, а за 12-15,
които са най-напредналите. Място за голямо творчество – тишина, спокойствие, усамотение.
Всъщност Вие може да се пенсионирате формално, но
ще продължите да си работите?
Ще продължа да си работя. А по начало това, което се нарича заплата и пенсия в България е нещо
смешно, особено когато става дума за труд от такова
количество и качество. Някои си мислят, че “той работи така даром, защото не си цени труда”. Не е вярно. Отлично знам истинската цена на труда си. Има
един голям икономист – Жак Атали. Френски банкер, евреин – човекът, който създаде еврото. Беше
писал, че през 21-вия век най-ценният и най-скъпият продукт ще бъде доброто образование. Аз цял
живот съм подарявал най-ценния и най-скъпия
продукт. Така че ако искат да ми платят това, което
съм дал, трябва да стана милионер, милиардер.

1

Изоставената сграда на бившия Техникум по хидравлика, която Тео ползва за школата си през последните 15-тина години без парно,
ток и вода. С решение на Министерския съвет тя е прехвърлена през 2014 г. на Общината в Казанлък, която му я предоставя за ползване
безвъзмездно с договор за 10 години. Изоставеното училище обаче е в плачевно състояние и има нужда от пълен ремонт. С медийна
кампания на Нова ТВ са събрани дарителски средства на стойност около 90 000 лв., половината от които вече са вложени в текущи
ремонти. Има и отделни дарители, които се ангажират с ремонт на конкретни помещения. Има и дарители на едро за лабораторно
обзавеждане, като компанията Telelink (със собственик Любомир Минчев) и др. Ремонтите продължават, макар и с бавни темпове. В тази
сграда Тео събира както учебна литература за децата, така и експериментални пособия от дарители за поддържане и развиване на
експериментална база. През учебната година (уикендите) това е мястото за провеждане на ежеседмични занятия, а летните лагершколи по физика се организират в базата на проф. Минко Балкански в село Оряховица (Новозагорско) и в базата на Община Казанлък –
местността Паниците край Калофер. – Б. ред. | 2 Виж бележката (2) на следващата страница.
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Какво се случи със сградата на Математическата
гимназия? И каква беше идеята всъщност с отпуснатите за нея държавни средства?
Твърде много лъжа се е натрупала в българската образователна система, което е смъртно опасно. Защо
потъна сградата на Математическата гимназия
в Казанлък? Ами така са си получили дипломите
тези хора – с преписване. И първо, имаше лъжа в
цялата история. Използват моето име и школата,
която водя толкова години, за да получат средства за
разширение на Математическата гимназия. Имаше
една стара сграда, която трябваше да се събори и на
нейно място трябваше да се построи разширението
с три нови кабинета – по химия, физика и биология.
Това беше гръмогласно обявено за Национален център по природни науки в училището. Но всъщност
ето това, което виждате тук, е националният център –
тук идват деца от цяла България и от чужбина.
Но се започна някакво разширяване и...?
И потъна в земята, понеже в България не се учи достатъчно физика. Една седмица преди това казах на
нашите ученици, че като гледам как се копае, това
крило на училището всеки момент трябва да се съ2
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бори, защото ситуацията противоречи на законите
на физиката. И макар че бях извън града, когато се е
случило, някои хора ме обвиниха, че аз съм бил подкопал училището и аз съм виновен то да потъне. При
условие, че беше злоупотребено с моето име, за да
се поискат пари за това разширение, което дори не е
нужно, защото градът ни е малък (с поне десет пъти
по-малко население от Пловдив) и е безнадеждно да
се намират ученици с необходимите качества за цяла
Природоматематическа гимназия с брой паралелки,
съизмерими с тези в ОМГ3 Пловдив. А кабинети си
имаше, но ги направиха на обикновени класни стаи,
за да се увеличат паралелките. Делегиран бюджет!
Повече ученици, повече държавни средства.
Картината е такава, че наистина в цял свят има криза.
Има бягство от точните науки, има нравствена криза,
има едно връщане към дивачеството. Един руски
академик – Арбатов, беше казал, че в момента се наблюдава вторично подивяване на народите. И какво
може да се направи? Кое е реалното? Спасяваме спасяемото. Не може всички да спасим – има хора, които искат да подивеят, да се върнат към дивачеството.
Да се връщат. Обаче спасяемото трябва да бъде
спасено и аз се опитвам това да правя.

(Бележка от предходната страница) Малък имот в Габровския балкан, който Теодосий закупува през 2000 г., като влага всичките си
спестявания с идеята да създаде място, където младежите да се подготвят експериментално на световно ниво. Тогава средствата му
стигат колкото да поправи покрива, за да спре процесът на рушене. След толкова изминали години, може би мечтата за това работно
пространство е най-после на път да започне да се реализира. – Б. ред. | 3 ОМГ – Образцова математическа гимназия. – Б. ред.

Ремонтираната класна стая, в която се провеждат занятията, Казанлък 2016

Пътят към великото е път на страдания. Трябва да се мине през страдания, за да дойде
после лекотата. Няма лесни успехи. Но човек трябва да вложи страст – 20 хиляди часа
страст! Много пъти съм казвал, че няма богоизбрани народи – има богоизбрани личности. Който си избере Господ, става богоизбран :-) Има хора, които са докоснати. Една
ключова сцена, нарисувана от Рафаело, е как Господ вдъхва душа на Адам – едно докосване, при което се влива онази Мирова енергия вече. Тази светла страна на Силата ние
трябва да си я търсим самички. Който я търси, ще я получи.
~ Теодосий Теодосиев, БНТ, “Нощни птици”, 23.09.2016

Всички����������������������������������������������������������������������������������
знаем, че ябълката на грехопадението е ябълка на познанието. Трудно е да си �����
представим човека без познания и най-много уважаваме знаещите – учители и учени. Защо
тогава Бог се опитва да предпази мъжа и жената от знанието? Каква стойност би имал
човек, който не знае нищо и не може да отличи добро от зло? Стремежът към знанието
е стремеж да пораснеш, което си има и неприятните страни – трябва да поемаш отговорности и да понасяш наказания за грешките си. В момента човечеството като цяло
се държи като Адам и Ева в Райската градина. С наслада гризе ябълката на познанието. В
невероятно, истерично темпо се развиват новите технологии, без светът като цяло да
е готов в морално отношение да понесе товара на новите отговорности. Човекът носи
отговорност за начина, по който ползва дарувания му интелект.
~ Теодосий Теодосиев, www.pravoslavie.bg, инт. на Боряна Коскина, 02.08.2007

Има Бог и няма никакъв конфликт между науката и Него. Арогантността на онзи, който е сигурен, че няма Бог, е съпоставима само с арогантността на мравката с фасетъчно зрение, която не вижда човеците и смята, че не може да има нищо извън нея и няма
творец на света, в който тя лази.
~ Теодосий Теодосиев, бТВ, инт. Мартин Карбовски, 16.09.2017

Теодосий (долу в средата) с първия си отбор по физика, Казанлък 1978:
Петко Динев, Иван Бъчваров, Павлин Савов, Веселин Генев, Маргарита Кожухарова, Мариета Цветкашка
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ИСКАМ ПРОСТО ДА
Представяне на тийнейджъра влогър

ТВОРЯ!

Кристиян Захариев

<< КРИСТИЯН ЗАХАРИЕВ, ФОТОГРАФИЯ ЛИЧЕН АРХИВ, СОФИЯ 2015

47

Подготвил Ралица Благовестова, 2016 г.
“Прави това, което обичаш – обичай това, което
правиш” – ще ни подскаже Кристиян Захариев чрез
любимия си постер на стената в личната си стая.
Още едно напомняне, че няма как да не се роди
нещо истинско и докосващо, ако е искрен израз
на собствената ни обич, радост и предпочитание
към каквото и да било.
С тази идея и нагласа започва и самият той спонтанното си начинание да споделя своя поглед върху
заобикалящия свят и случващото ни се ежедневие, чрез свой канал в YouTube. Може би точно
това е, което привлича толкова към неговия влог –
усещаната положителна енергия и светоглед... Аз
лично го открих за себе си чрез видеото му “България струва”, а след това и другото, наречено “Благодарен”. Наистина бях впечатлена... и все повече съм,
защото все по-ясно се очертава личният почерк на
младежа, все по-красиво и увличащо е визуалното
представяне на темите в едно все по-прекрасно съчетание с музикалните акценти и фонови звучения.
Заснемането и монтирането му отнемат различно
време и енергия, в зависимост от сложността, но освен
посвещаването на това значимо занимание “много
обичам да пътувам, да рисувам, да се радвам на живота –
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всяко свободно време съм навън” – ни споделя Крис за
себе си. Той все още е тийнейджър и при все това
за последните две-три години успява да реализира и
сподели десетки теми-видеа, чрез които можем видимо да проследим израстването му – личностно, но
и “професионално”. В това време изучава графичен
дизайн и графични изкуства в Професионална гимназия за изобразителни изкуства (София), след като
първоначално го е привличала идеята за бъдеще и
реализация като художник. И както сам ще сподели –
сядайки да рисува, винаги хората са тези, за които
се оглежда и предпочита да изобразява. Емпатията
към човека и неговата стойност да обогати света ни
като че ли е основен фокус в търсенията на младежа.
(Понастоящем следва вече Режисура в НАТФИЗ.)
“Любима тема сред видеата нямам, но колкото повече
пораствам, осъзнавам че много по-лесно е да разсмееш
някого, отколкото да го накараш да се замисли, така
че колкото повече раста, някак си по-удовлетворен съм,
когато направя видео и накарам някого да се замисли” –
признава той. Но не търси специално и целенасочено “мотивиращи истории”, в което е и красотата на
намирането им, защото самият живот му ги донася –
естествено и автентично докоснали възприятието и

Кадри от документалната поредица на Крис The Up to Us Project, епизод The Fog Runner 2016 >>

съзнанието му.
“Ти беше създаден да светиш! Не с изкуствена светлина – сценична, външна, чужда... Със светлината на
твореца вътре в теб и с уникалните багри на твоята креативност. Цветовете на начина, по който ти
виждаш нещата. Креативността не е пред очите ти,
тя е в сърцето ти, в същността ти...” – ето заявката, с която тръгва Крис по осъзнатия си път, чрез посланието на може би първото му същинско видео от
зараждащата се поредица, публикувано в канала му
на 23 януари 2013 и озаглавено “Различен”. При това
няма как да е случайно, че цитира в края му толкова
емблематични новозаветни вдъхновения като: “Вие
сте светлината на света”, “Нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на Небесата”... (Матей 5:
14, 16)
На въпроса ни какво го е отвело до вярата и видимото осъзнаване, че занапред тя ще е неизменна част
от него, Крис ще ни разкаже: “Израснал съм в християнско семейство, но моите родители никога не са ме
насилвали да вярвам. Поех по този път като собствено
решение, сам. Имах период в моя живот, в който бях
тръгнал по доста лош път. Излизах с неправилните
хора, правех неправилните неща. Като един млад тийнейджър се забърках в различни каши. В един момент
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спрях и се огледах – мястото, на което се намирах. Не
беше там, където бих искал да бъда. Тогава взех решение, че няма да позволя околната среда да ми влияе и
да ме променя неприятно. И с Божията помощ успях
да изляза от всички каши, които бях натворил, и да започна отново на чисто. Тогава открих, че вярата е нещо
реално и оттогава вървя рамо до рамо с Бог.”
И тъй като наред с многото му весели неща ясно си
пробиват път все по-често сериозни и задълбочени,
на въпроса ни как се е решил да се впусне в тематики
като отразените в първите не просто влогове, а цели
мини документални филми “Заведи ме на училище” и “Покрив”, Крис простичко обяснява: “Имам
голямото желание да помагам на хората и да изпробвам
нови неща, така че с голяма мотивация реших да заснема тези два документални филма. И двете фондации,
споменати в тях, се нуждаеха от дарения, така че за
мен беше голямо удоволствие да им помогна като разкажа на моята публика за тях.” И наистина успява!
Специално по повод дома за бездомни хора в Добрич отбелязва колко е бил въодушевен, когато чрез
реализирането и споделянето на видеото се събират
2000 лева като помощ...!
Така неусетно всичко прераства плавно до старта и
на най-новото му начинание – The Up to Us Project,
тоест “От нас зависи” проектът, който дава заявка

Кадри от документалната поредица на Крис The Up to Us Project, епизод The Tiny House 2016 >>

за разширяване на търсенията и аудиторията дори
зад границите на България – на първо време посредством субтитрирането на филмите в английски превод с помощта на негова приятелка. Чрез този проект
Крис си е поставил за задача да представя хора, които променят света по собствен начин. Силно се надява един ден да има възможностите да пътува на длъж
и шир и да открива където и да било непознатите,
но вдъхновяващи истории, които си струва да се
споделят. Замисля се също така за по-добра техника,

която да му предоставя още по-добри възможности
за визуализация, а защо не и дрон един ден да има на
разположение, като вярва, че с времето нещата постепенно ще се развиват и подреждат все по-добре.
Не мисли да се отказва и от веселите влогове, защото
има още много идеи за реализиране и там.
В заключение Кристиян Захариев обобщава: “За в
бъдеще искам просто да творя! Ако това ми носи
прехраната – супер, ако не – ще поработя повече, за да
накарам това да се случи :-)” Пожелаваме му го!

ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ТРЯБВА ДА ЗВУЧИ КАТО

МЕЛОДИЯ И ПРОСТО ДА СЕ ЛЕЕ, КОГАТО ГО ЧЕТЕШ
Интервю с поетесата преподавател

Нели Янчева

<< НЕЛИ ЯНЧЕВА, ФОТОСЕСИЯ ОТ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, ВАРНА 2015
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Шедьовър

Сред уличните сенки на фенерите
проблясваха последни светлини,
отнякъде полъхваше мелодия,
която в тишината долових.

b

Омаяна от лирата орфическа
вървях по тротоар от листопад
и някак вечерта бе тъй магическа,
когато до прозореца се спрях.
Зад тайнствената нежност на завесите
една жена рисуваше мечти,
платното й – божествена поезия,
а тя във рими багреше с бои.
Мечтите й редяха вдъхновения
по бялото платно на любовта,
а мислите отричаха смирение
в сребристия оттенък на нощта.
Не беше сън, дори въображение –
картината в платното оживя,
а чувствата не търсеха спасение,
отдадени щастливо на мига.
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Усетно затрептя като дихание
след полет в покорени висини
сърцето му, облечено в послания,
закърпено във мъжките гърди,
пленено от вкуса на красотата й,
избликнала от женските очи.

Скъсиха се далечни разстояния,
докоснали се в прага на сърцата им,
потънаха в красиво съзерцание,
тъй както залез в морските обятия.
Сега, едва целунати от лирата
в затишие пред есенно разпятие,
размиваха душите си в палитрата,
а четката танцуваше от щастие.
Красиво сбъднат миг от жива гама –
докоснала божествения одър...
Една любов изкуство бе за двама,
а те – един орфически шедьовър.

~ Нели Янчева

“Магията на уличното осветление”, картина на Виктор Фигол

Подготвил Ралица Благовестова, 2015 г.
Разкажете ни нещо за себе си – не само като биография, но и какви неща Ви вълнуват, какво обичате и
цените в живота...
Първите плахи опити да пиша поезия направих
в 10 клас. Постепенно това се превърна в мое хоби.
Бях се насочила към любовната лирика в началото,
но след това любовта към морето завладя мислите
ми и затова почти във всяко мое стихотворение се
усещат елементи на морска тематика. Вълнуват ме
истинските неща от живота, като нуждата да помогнеш, да простиш, да благодариш, да уважаваш, да обичаш, да раздаваш, да мечтаеш и още
много стойностни неща, които могат да те направят щастлив. Не пиша често, а само в моменти
на силно вдъхновение. Най-важното за мен е да
се чувстваш свободен в душата си и да не задържаш нищо лошо в сърцето си. Само така можеш
да бъдеш чист пред себе си и хората. Иначе...
Родена съм на 1 март 1980 г. в Провадия и живея в
Дългопол. Най-хубави спомени от детството си пазя
от времето на село при баба и дядо. Тези щастливи
дни ще останат завинаги запечатани в съзнанието
ми. Бях упорита ученичка и от малка се интересувах
от изкуство. Три години свирих на алта и една го-

дина на пиано в духовия оркестър “Дико Илиев” на
Дългопол, а след това четири години в класическия
балет към читалището на града.
Завърших средното си образование в СОУ ”Свети
Климент Охридски” – Дългопол, а висшето – в Шуменския университет със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Започнах веднага работа като начален учител в Дългопол, където и до днес упражнявам тази професия.
Обожавам децата! Те са моя стимул и щастие. Любовта ми към тях ме прави по-жива и истинска. Те
са изворът, от който пием малки глътчици живот.
Те са и слънцето, стоплящо сърцата ни. През 1999
г. се омъжих и една година след това родих своя
син – най-голямото щастие в живота ми, с което се
гордея.
Издадох своята първа стихосбирка през 2014 г. В нея
са включени петдесет стихотворения на различна
тематика. Представянето й бе едно незабравимо изживяване за мен. Много от гостите бяха бивши мои
учители, а да се изправиш пред хората, на които
дължиш част от себе си, е предизвикателство и вълнение, което ще остане завинаги в сърцето ми. В тези
мигове имах прекрасната възможност да изкажа
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своята обич и благодарност, които просълзиха залата. Точно тези малки, но така значими неща, ме
правят истински щастлива.
Освен всичко друго обожавам природата, обичам да пътувам, да чета, да рисувам. Безкрайно
ценя и уважавам националните ни ценности,
обичаи, традиции и история!

из

П рилив

Поспри, море, недей да се вълнуваш,
за малко остани на своя бряг!
Не се ли умори да се бунтуваш
с водите си във дивния си бяг?! ...
До капка аромата ще изпия
от бурната ти лудост на мечти,
до незабрава, жажда утолила,
ще тръгна с две усмихнати очи.
В копринената нежност на вълните,
в елмазения скут на морски зов,
завинаги ще си остане скрито
разковниче със прилив на любов!
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Мечтание за бриз

Рисувал ли си зимното море
без четка и бои, така – с душата
с онези съкровени цветове
на залеза от сбъднатото лято.

Останеш ли с небето насаме
с мечтание за топъл бриз във мрака,
стани вълна на зимното море
и трепетно дочакай звездопада...

~ Нели Янчева
Пишете поезията си от ученичка – какво е характерно
за творческия Ви процес? Първо чувството ли се заражда или някаква идея, която дава вдъхновение?
При мен вдъхновението обикновено се ражда в моменти на чувства или преживявания. То идва ненадейно, дори когато съм заета с някаква друга дейност.
Минава като миг, подреден от думи, съчетани с темпо и рима. За мен музиката и поезията имат много
общо. Едно стихотворение трябва да звучи като
мелодия и когато го четеш, то просто да се лее.
Случвало ми се е да пиша и стихотворения, свързани с някакъв повод или посветени на скъп човек.
Следва на стр. 62

v

~ Нели Янчева

из

Безценните хора

b

Безценните хора живеят красиво,
говорят спокойно, без думи – с очи,
в душата си крехка за всекиго имат
запазено късче любов и сълзи.
Преглъщат безмълвно горчивите думи,
не съдят възмездно, прощават вини,
поемат достойно раними куршуми
и кръста си носят изцяло сами.
Тъгата си крият в землянките свои,
зад ведра усмивка, пленила света,
когато небето над тях се отвори,
тогава изливат плача си с дъжда.
Безценните хора са Ангели земни,
по-чисти от извор в планински недра,
в гърдите си носят рубини потребни,
наречени още – големи сърца.
Крилата им бели с надежди обшити
достигат вселени в безкрайната шир,
във полета свой са единствено живи,
където намират в душите си мир.
Безценните хора се лесно познават –
по есенни багри в килим от листа,
по жар незагаснала в светла камина,
два погледа сляла в родена искра...
В потръпнало в устните пламенно вино,
в целувка, опарила сладко дъха,
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по свежия полъх на приказна зима
с кристалния блясък на скреж по стъкла...
По малка снежинка, дома си открила,
докоснала пулса на топла ръка...
Или в ранна пролет, света вдъхновила,
пристигнала с танца на волни ята –
сред утро, в което лъчите преливат
със капчици нежност в уханни цветя...
Или в лятна нощ по брега от коприна,
където се влюбва морето в луна,
където се спира дъха утолимо,
в комета, изписала ярка следа....
Безценните хора са свята реликва,
прозорец към щастие в път и съдба –
спасителна глътка живот – неотпита,
причастие тихо в кресена сълза...
Безценните хора са мост към мечтите,
със вяра, с човечност, с любов укрепен,
щом тръгнеш по него, повярвай в звездите
и смело сбъдни своя миг съкровен –
в една непринудена ласка – любима,
в прегръдка, в която без страх да заспиш,
в припламнали с обич очи, във които
до вечност нетленна безкрай да гориш.

~ Нели Янчева

>>

АРХИТЕКТУРЕН ПЛАН
НА ДОМА-СВЕТИЛИЩЕ
/ХОРИЗОНТАЛЕН И
ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ/

vМного е трудно за съвременните български автори

да намерят своя шанс да бъдат издадени – как се реализира Вашата стихосбирка? 1
Всъщност идеята я имаше отдавна, а основната
причина не бяха финансовите средства, а липсата
на смелост да направя стъпката, към която ме подтикнаха хората, оценили творчеството ми, и найвече г-жа Цвета Костова – бивш мой дългогодишен
директор, а сега заместник кмет на образованието в
Дългопол. Тя се зае с цялата организация и с отпечатването. Представянето на стихосбирката се състоя на 28 август2 2014 г. и бе включено в програмата
за празника на града. Честта да представи книгата
бе отредена на Ламбрин Сотиров – председател на
Обществения съвет по култура към Община Варна.
Имам и още много стари неиздадени стихотворения, които вярвам, че един ден ще намерят своето
място в друго издание.
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1

Август 2017 излиза и втора стихосбирка на Нели: “Крепост”. – Б. ред.

начален
вариант

АРХ. АЛЕКО ХРИСТОВ

Нели не бе запозната с хубавото съвпадение, че датата 28 август, на която е направено представянето на
стихосбирката й, вече се прокламира като Ден на 13те поименни безсмъртни българи – предложението
включва Денят да се утвърди като официален национален празник на България в недалечно бъдеще, а във
Велики Преслав да се изгради и Дом-Светилище на
избраните 13-сет. “28 август – денят на кончината
на цар Борис III, може да бъде достатъчно основание за молитвено призоваване на цялата наша
историческа даденост”, обяснява авторът на идеята –
богословът Ваклуш Толев. Защото: “Историческата
деятелност на цар Борис III за българската националност е съкровищница на смирение и самоотвержено служение на народ, Дух и Божие дело.”
2

Повече за идеята виж на официалния сайт:

www.bulgarian13.com

Към Дякона

b

Едно небе се шири над главите ни,
отпило зов от Левските зеници,
сърца под химна бият във гърдите ни,
в свободно време търсим пак светлици.
Все още тъй тревожно във душите ни
отекват викове за справедливост,
народ вековен с толкова различия –
едни гуляят, други просят милост.
Безмълвни сме пред образа ти, Дяконе,
пред туй чело, което не потрепва,
пред твоето геройствено разпятие –
Апостоловата свещена клетва.
Там – някъде по върховете родните
все още се белее твойта риза,
разсякъл бе я севернякът с меча си,
крилото да превърже на орлица,
с остатъка от ризата разсечена
сълзите да избърше на старица.

смутени пред несигурните двери,
поставени пред трудни кръстопътища,
изгубваме се в своите предели.
И лутаме се все между оковите,
в гърлата суха жажда се промъква
и парят като въглени въпросите,
а виковете в шепите замлъкват.
Не струват пред надеждата за болния
“могъщество, величие, разкош”.
Какво са тези думи за бездомния,
пред жажда за един подаден грош.
Засяда като камък твърд във гърлото
на старец овдовял и белобрад,
прерязва кат бесилото изпънато
корица хляб, измолена от глад.
България робиня ли смирена е,
защо синджирът още й тежи ? –
прокудени далече са децата й
по чужди манастири и земи,
закърмени с дъха на красотата й,
с народни песни в изворни чешми.
Кът в училището на Нели >>

v

Вървим по неотъпканите пътища,
следи от твоя устрем да намерим,
но някак плахо пак и пак пристъпваме,
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v В спокойно време още ли покорна е,

на тези, дето дирят келепир?...
Но има кой да съди за делата им!
Бъди в покой, Апостоле! Бъди!
Несретници недей наказва, Дяконе,
а сили дай на немощни души,
пък тези, дето мислят за народа ни,
със вяра и упорство надари!

b
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А святата ти риза още, Дяконе,
белее се на онзи връх висок,
надписана със името “България”,
с живеца на орловото перо.
Все още кръв се стели по орляците,
пролята сред един бунтовен ек
знам, само твоят дух ще пази, Дяконе,
родината по пътя й нелек.

Кънтят в душите ревнали сирените,
кипи кръвта, събуден е духът,
Балканът шепне клетвено знамение,
а стихове поетите редят.
Припява Дунав Вазовата песен,
Радецки свирва, рее се байрак,
небето праща бляскава комета,
Апостоле, със твоя Левски знак.

О, само онзи, който чрез делата си
успява този дух да възкреси,
то само той ще срещне свободата си,
щом обич към родина не щади,
със своята гореща чиста кръв
бунтар да бъде в днешното ни време,
но не за власт, богатства – да е пръв,
а с нещо на народа си потребен.

Пред тебе коленичат поколения,
венци окичват паметни слова,
тържествена заря разпалва огъня,
въздигнат като феникс от жарта.

Родина се крепи със чест и преданост,
с отдаденост обича се народ,
милее се земя с достойнство, вреченост,
с добри дела възражда се възход!

~ Нели Янчева
<< Детайл от апликирано “дърво” в училището на Нели
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българинът винаги ще носи традицията на фолклора. И не само. Ние сме талантлив и възвишен народ
и сме се доказали пред света. Аз вярвам в корените
си и духа на България.
Разкажете ни повече за Вашата житейска вяра – в
какво се изразява? Вяра в доброто, безсмъртието на
душата, красотата на малките неща, живота след
смъртта... или...?
За мен на първо място винаги е стояла вярата в доброто, което се изразява в красотата на малките неща –
в една топла и непринудена усмивка, в дребния сърдечен жест, в стореното тайно добро и още много
друго. Вярата в доброто никога не е угасвала в мен,
дори в моменти на разочарование. Тя винаги е намирала правилната посока в объркания кръстопът,
за да възтържествува отново. Най-важното е да се
извисиш над незначителните неща, да не задържаш в себе си гняв и болка от обида, а да умееш
да прощаваш със сърцето си, за да бъде душата
ти винаги чиста и свободна. Аз го наричам “летене” – да освободиш душата си от всякакви окови,
които ти пречат да бъдеш себе си – извисен, но
здраво стъпил на земята, опознал истинската
същност на живота и да изразяваш любовта си
чрез стойностните и дълбоко човешките неща.
Следва на стр. 71

v

От цяла поредица Ваши стихове добиваме усещането
за един специален пиетет към родното и българското. Така ли е? И вярвате ли в особената месианска
роля и предназначеност на България да носи дух и посветени знания в света?
Всеки от нас носи любовта към родината и българския дух в себе си – в едно малко запазено кътче в
сърцето си. Тя се възпламенява от една искра дори
само – искрата на родолюбието в зарята, превърнала небето в прекрасен факел в деня на национален
празник, в патоса на химна, в развятия трибагреник, в святото дело на Дякона и още много други
емблематични символи, отразяващи същността на
българщината. За мен всичко, свързано със символите на родината, е източник на възвишени чувства,
на възхищение и преклонение. Красотата на родното слово, земя и природа, великите събития от
историята ни и личностите, оставили завета си на
поколенията – всичко това се побира в святата дума
“родолюбие”. Почитам и ценя нашите народни
традиции и обичаи, които все още не са загубили
духа си и по нашия край. Има ли сърце, което да не
трепне под ритъма на едно право българско хоро и
една българска народна песен – особено родопска.
А с какво ли може да се сравни красотата на една
българска народна носия! Където и да иде по света,

Клада

Красиво е! Ръми от тишина...,
една сълза в очите ми запари,
на прага на душата ми се спря,
простена и в дъха ми се удави.

b

Как нужно е навреме да прозреш,
че истинския миг не се повтаря,
че щастието идва само днес,
че всяка глътка обич утолява,
че дишаш, че живееш, че си тук,
дори когато сили не остават,
макар да те обгръща леден студ
сърцето ти да лумва като в клада.
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Часовникът живот ще отброи,
въздишка ще отрони календара,
тревогите надежда ще стопи
в запалена свещица сред олтара.
В една усмивка времето ще спре,
в мълчание красиво между двама,
в преплетени във вярност две ръце,
обречени на вечната си клада.
В параклиса едва ще догори
последната припламнала искрица,
а устните ще шепнат “Остани!”,
там-някъде, сподавени в молитва.

А привечер, когато заръми
и хлад посипе поривите жежки,
най-истинския миг ще сподели
светът, прегърнал мрака по човешки.

На прага на душата ми се спря
една сълза вълнуваща, гореща,
удави се в дъха ми и заспа,
а утре ще се върне безметежна.

Ще стоплят шепи тръпнеща ръка,
очи тревожни в други ще притихнат –
с “Обичам те! Прости! Благодаря!”
една любов ще срещне своя пристан.

Животът без любов е немислим,
без кладата на поривите жежки.
Животът е единствено значим,
когато изживян е по човешки!

~ Нели Янчева

vЗамисляла ли сте се и имате ли усещането какво е

онова, което бихте могла да наречете своята мисия
в живота? Не в аспекта на призвание за професионална реализация, а като най-главна психологична тема
на изява, с която сърцето и душата Ви се чувстват
свързани?
Смятам, че човек е роден с една единствена мисия
тук на земята – да обича и да раздава обичта си. Любовта е най-висшата форма на енергия, която храни
душата. Когато се раздавам, се чувствам пълноценна
и някакси завършена, удовлетворена. Това ме прави
щастлива и слива душата и сърцето ми в едно цяло.

това любимо занимание?
Почти не ми остава време да рисувам, но когато го
правя, го правя с удоволствие. Нямам определени
теми и вдъхновения. Правя го за разтоварване. По
идея на директора на училището, в което работя, лятото на 2014 г. изрисувах с маслени бои голяма част
от стените на класните стаи в училище с приказни
герои. Това беше прекрасна изненада за бъдещите и
настоящи ученици в училището.

Споменахте, че обичате и да рисувате – какви са темите Ви там? Какво Ви вдъхновява, какви са ползваните материали, кога намирате свободни мигове и за

Какъв е животът в малките населени места на България, като Вашия роден град – с какво се гордеете,
какво Ви радва, какво Ви натъжава?
Следва на стр. 74
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Обръщате ли внимание на сънища, предчувствия и
други подобни невидими феномени?
Мисля, че да. Сънувам често и до голяма степен вярвам в сънищата си. Понякога се опитвам да ги гадая
сама за себе си например по цвят, име, чувства срещу определен ден и често нещата се случват такива,
каквито съм си ги помислила. А за предчувствията –
рядко ми се случва, но усетя ли някакво спонтанно
вълнение, без причина, значи предстои нещо хубаво.

А за музиката каква част и какво място е отредено
в живота Ви?
Обичам всякаква стойностна музика, но най-вече
държа на българската народна музика. Имаме богат
фолклор, с който да се гордеем. Обожавам да танцувам. Като ученичка посещавах две години класически балет. Все още пазя спомените за всяка една
репетиция, за трепета преди да излезеш на сцената
и всички вълнуващи мигове, свързани с магията на
танца. Замислям проект, който се надявам в найскоро време да се осъществи – да ръководя школа
по балет в нашето училище.
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Пътеводна светлина
Защо ли днес усмихвам се щастлива,
открила смисъл в малките неща,
прераждам се по-смислена и силна,
със теб човешка, свята доброта.
Повярвах ти до болка осъзната –
потребна пътеводна светлина,
не те гасят порои, нито вятър,
единственo ти сбъдваш чудеса.
Заключих те в душата ми със вяра,
преляла се с горещата ми кръв,
стопи се там, превърна се в жарава
в огнището на сетния ми дъх.
Не трябват думи, нека помълчим –
сърцата ни достатъчно говорят,

животът е единствено значим,
за обич щом душите си отворим.
Тя в скритите ни вопли ще запари,
с най-светлия си плам ще загори,
следа човешка в някой ще остави
и щастие в тъга ще възкреси.
В зениците сълза ще заблести –
пречистена, възторжена, гореща
и с мъничко умора, но щастлив
ще пазиш добротата си до вечност.
Че всяко нещо много скъпо струва –
и битка, и победа, и мечта...
Знам, само доброта не се купува,
тя няма за сърцата ни цена!

~ Нели Янчева

vВ моя роден край, както и много други малки насе-

лени места, за съжаление в последно време хората
са вглъбени в житейските си проблеми, безработицата и т.н. Малко са тези, които се интересуват от
изкуство, особено младото поколение, но пък са достатъчно, за да не се изгуби нишката за красотата
и стойността му. Няма много неща, с които да се
гордеем, но едни от тях са: Историческият музей
“Димитър Златарски”, където се съхраняват ценни
вещи от древната ни история; Духовият оркестър
“Дико Илиев”, извоювал много отличия в България
и чужбина, където съм свирила и аз две години; Танцовият фолклорен състав “Ритми” към читалището
ни; спортният клуб по тенис на маса “Камчия – Дългопол”, където тренират малки спортисти и печелят
турнири... и др. Натъжава ме отчаянието на хората
за по-светло бъдеще и липсата на повече възможности за подрастващото поколение да се развива в
творческа и други насоки в по-широк аспект, но не
съм загубила вяра, че нещата ще се подобрят.

Земя на писменост, култура и завет,
изваян върху знамето красиво...
Земя на род с традиции безчет,
земя вековна с не едно светило...
Потребна на децата ни земя –
със бъдеще пресветло и красиво!
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Дишай с вяра

Започвай всеки ден живота отначало,
поемай всяка глътка въздух с жажда за любов,
оглеждай се в усмивката на слънчевото огледало,
не спирай в тъмното да търсиш своя брод.
Свали товара от плещите уморени,
носи в душата си лъчи от светлина,
на този свят са ангелите в хора преродени,
запазили във храма си човешка доброта.
Живей, обичай силно и рискувай,
лети напред с мечтите си под звездния атлас,
превземай върховете, океаните преплувай,
недей да бъдеш камъкът, превърнал се във прах.
Търси пределите си в своя вечен замък,
от златни изгреви на вяра изкован,

бъди светилник с неугасващ пламък,
вземи света в прегръдката на топлата си длан.
Под бисерната лейка на небето тичай,
заслушай се в мелодията нежна на дъжда,
възкръсвай всеки път, когато си обичан,
откривай щастието в дребните неща.
От лунното сребро парченце отчупи си,
от всяка топла дума верижка изплети,
с тресчици от сърцето огън запали си
и сгрей се в най-студените и мрачни дни.
Танцувай, окрилен от бликналия прилив,
стаил се във зениците на бистри езера.
И дишай с вярата, че вечно ще си силен,
в сърцето съхранил искра от любовта!

~ Нели Янчева

Народ без светилища е като дете без дом – ако не осъзнае необходимостта от светилище, ще вегетира. Но народ, който има
стих “Ако ще паднеш, прав падни!” (Ст. Михайловски), няма основание да губи своя Дух. Ние, българите, не сме предназначени
за вегетация – предназначени сме за творчество! Съдбата
ни, донесена с щастливата ръка на Аспарух, няма да си отиде с
кончината на Oбединителя. Тя ще прави тук трон и история!
Време е духът на българина да бъде преценяван в приложна воля
и изявено светителство. Имаме личности, които не следват,
а предварват живота; които не отразяват, а предричат. Домсветилище на безсмъртните ни личности е неизбежна необходимост не за оцеляване, а за ново историческо битие!
~ Ваклуш Толев, Ден и Дом-светилище на безсмъртните българи
www.bulgarian13.com

СЛОВОТО Е ВЪЛШЕБНА СИЛА,
С КОЯТО ТРЯБВА ДА СМЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ

Интервю с писателката литератор

Димитринка Ненова

<< ДИМИТРИНКА НЕНОВА, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, ВАРНА 2015
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Моята приказка

b

Повярвах в многоцветната река
от детството ми – приказка любима
и ето ме – голяма съм сега,
но чудото влече неудържимо...
Ще мине първо бялата вода
от доброта и обич чиста,
ще пръсне капчици по моята снага
и аз като дърво ще се разлистя...
Ще потече зелената вода
с ухание на здравец и тинтява,
а аз опиянена от дъха
ще пусна корени в земята здраво...
Ще потече и синята вода –
копнежи, вяра и надежда
и аз като безкрайна синева
ще се покрия с цветове от нежност...
Ще мине и червената вода –
с вълни от страст да ме залее

82

и жадно ще ме мами тя,
а в клоните ми плодове ще зреят...
Ще блесне златната вода
о, толкова души е съблазнила,
но аз ще знам, че простите неща
по-ценни са от тънка свила...
Ще минат сивата, кафявата вода,
лилавата и розовата даже
и ще ме теглят от брега,
но и на тях аз “Не!” ще кажа...
И ето я – най-черната вода –
дочаках грозния й тътен
от завист, алчност, тегота
обрекла тя на всеки пътя...
Без страх ще се изправя на брега,
оковите ще хвърля във водите,
ще ми олекне на мига
и ето ме – пак чиста аз политам...

~ Димитринка Ненова

НИКА
ИНИ НА ХУДОЖ
АТЕЛИЕ И КАРТ ЪПРУГ НА ДИМИТРИНКА
В, С
СВЕТЛИН НЕНО

Подготвил Ралица Благовестова, 2015 г.
До Димитринка ни отведе нейният разказ “По Е-3 за 23”, с който тя печели първа награда в конкурс
на Община Варна през 2010 г. и който, откакто е намерил пристан в необятите на интернет,
силно впечатлява и радва всеки, попаднал на него и отделил време да го прочете. Няма да изброяваме всички нейни литературни награди, защото са многобройни, но ще споменем, че има отличия
в разнообразни жанрово конкурси – за кратък фантастичен разказ, пътепис, поезия, фото-хайга,
стихотворения за деца, любовно хайку, кратки форми, разказ на младежка тема, пиеса за драматичен театър, българска драматургия и т.н.
Свързахме се с Димитринка, за да чуем повече за авторката на вече запленилото ни литературно
творение, за идеите и заниманията й – от самата нея.
Здравейте, Димитринка! Как обичайно се представяте? Споделете ни основни щрихи за Вас и интересите
Ви...
На визитната ми картичка днес пише: “Димитринка
Ненова – майка и съпруга с хоби”, а всъщност по образование съм филолог, по душа – все още мечтател,
по призвание (надявам се) творец – пиша, рисувам,
декорирам…
Родена съм на 1 март 1959 г. в Шумен, но детството
ми премина в Плевен. От 1974 г. живея във Варна,
където завърших Езикова гимназия с преподаване
на руски език, а след това Българска филология в

Шуменския университет. Първите пет години бях
учител по Български език и литература, а в продължение на 21 год. – работих в системата на образованието като експерт в Регионален педагогически
център – Варна до ликвидирането му през 2010 г. Открай време съм изкушавана от словото – през годините съм публикувала в регионални и национални
вестници и списания – фейлетони, очерци, но когато
останах без работа, повторно “прописах”. Мои първи читатели бяха приятелите ми, които ме окуражиха, но тъй като имах нужда да бъда “оценена” безпристрастно, започнах да участвам във всевъзможни

<< Статуетката в ръцете на Димитринка е награда на съпруга й –“Художник на годината”, връчена от галерия “Дива”, Варна 85

конкурси за поезия и проза. За моя изненада спечелих не малко от тях. Все още нямам издадена книга,
но за тези четири-пет години написах осем пиеси,
роман, разкази, стихове за възрастни и деца…
“Трупах”, търсейки себе си. Може би вече е ред
и на първата книга… Убедена съм, че словото
е вълшебна сила, с която трябва да сме много
внимателни, много отговорни, защото тя дава
криле за полет, извисява душата, но може и да я
прониже…
Казвате, че писаното слово открай време Ви е на
сърце – какво ви вдъхнови да му се посветите?
Какви спомени от детството пазите в това отношение?
Детството е препълнена със съкровища пещера, от
която излизаме само с връзка ключове за вратите,
които предстои да открием (дали) и отворим (дано)
през земния си път, тичайки след житейското кълбо, което Съдбата с тънка усмивчица търкулва
пред нас.
Бях плахо и притеснително дете, но когато слушах
някоя история или четях книга, сякаш получавах
магическа пръчка и можех всичко, бях навсякъде –
и в реални, и в измислени светове, защото въображението е несравнимо повече от свръхзвуков
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космически кораб – за миг може да те отнесе до
всяка точка във Вселената. Но въображението не е
дар, а за него трябва ежечасна грижа и храна. Като
дете имах щастието майка ми никога да не каже
“нямам време” и “по-късно”, а баща ми винаги прекъсваше разказа си на най-интересното място до
следващата вечер. Нетърпението се превърна в криле на въображението ми, което политаше в търсене
на завършека на поредната история... С големия ми
брат се състезавахме кой ще разкаже по-интересна
приказка на малкото ни братче, което пък беше
неподкупен съдия кой е по-добър “измислител”. С
днешна дата и двамата ми братя издадоха книги...
В моята рецепта на бъдещ словотворец са включени съставките: щастливо детство, общуване с
родители и приятели, свят с книги, волни игри
навън, опознаване на природата, учители “от
Бога”, таван, който трябваше да подреждам, когато бях наказвана... и отвреме-навреме щипка
тишина и самота за размисъл. Писането наистина
изисква посвещение, а при мен е кратко посещение
на позакъсняла гостенка, която не изпращам, докато
не излее сърцето си.
Какви са основните тематики, които Ви привличат –
за какво обичате да пишете?

В ателието на съпруга си – с паното, което ги събира >>

Не зная дали все още във всеки дом има по една
кутия с копчета, събирани през годините от бабите.
Зад всяко копче виждам човек, орис, история – бих
искала да разкажа за тях. Така е и с темите – живо
същество, предмет, емоция събуждат различна
тема. Човешката съдба, приятелството, общуването,
природата – най-често се открехват тези врати и от
там надничат бъдещите герои. Аз не ги търся, те ме
викат...
Имала сте период, в който не сте писала, или просто
не е било интензивно може би?
Като дете си мислех, че хората на изкуството са същества от друг свят, временно слезли между нас,
простосмъртните, за да ни кажат и покажат неща,
които не бихме могли сами да разгадаем. Писането
също приемах за тайнство, в което няма място за непосветени. Продължавам да мисля така и всеки път,
когато седна да пиша, очаквам чудото...
При мен писането се случи доста късно и постепенно – част от работата ми през годините бе да пиша
сценарии за различни инициативи: общински празници, годишнини на училища, юбилеи на изявени
учители и пр. Започнах да пращам дописки, статии и
очерци до общински и национални вестници. Продължих с фейлетони, получих първите си награди
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за есе и очерк, записах и оформих в книга спомените на дългогодишен земеделец от БЗНС “Никола
Петков”, но всичко това беше между другото, преди
години...
Каква е дейността на един експерт към педагогически център, какъвто сте била толкова години?
Последните десетина години работата ми беше предимно методическа и организационна, свързана с
повишаване квалификацията на преподавателите
от Варна и региона, но преди това в тези центрове
кипеше изключително интензивен културен живот,
даващ възможност за развитие и изява на учители с
творчески заложби и интереси – поети, музиканти,
актьори, художници и свързаните с тях формации –
клубове, оркестри, хорове, театрални състави, ателиета и пр. Професионалната и творческа реализация на голяма част от учителите вървяха ръка за
ръка, защото “Не само с хляб ще живее човек” – другото ежедневно се убеждаваме до какво води.
“Съпруга с хоби” – след като сте прописали повторно,
хоби ли е или все пак призвание за цял живот?
Стресиращо беше изведнъж да променя стереотипа си, след като 27 години съм ставала всяка сутрин за работа. Звучеше ми обидно определението

Художникът Светлин Ненов и негови картини >>

<<
Освен, че пише,
в свободното си
време Димитринка
твори ето такива
декоративни
картини, рисува
камъчета, рисува
икони, опакова
луксозно подаръци,
намерила е свой
начин да поднася
новогодишни
късметчета, скрити в
черупки от истински
орехчета и т.н.

“безработна”, още повече, че не съм от хората, които
могат да седят със скръстени ръце. Разрових се из интернет и си извадих всички възможни литературни
конкурси. Ставах в четири и половина всяка сутрин и
пишех сякаш бях на норма. Разказът “По Е-3 за 23”,
който толкова впечатли читателите, е от онези трудни и тъжни първи “безработни” дни. Така прописах
повторно – през месец май (2015) станаха точно пет
години. Пишех, търсейки себе си...
Какво друго запълва ежедневието Ви по принцип?
Разбираме, че рисуването и декорирането също са
Ви любими занимания – разкажете ни малко и за
тях?
Съпруга съм на художник, майка на седмокласник
(с всички последствия от този факт)... Ежедневието
е низ от житейски реалности и предизвикателства
с вече възрастните ни близки – ден с ден не си приличат, но в тях намирам време да правя сувенири,
посещавам школа по иконопис, нарисувах първите
си икони, приятелите ми ме търсят за луксозно
опаковане на подаръци, сътруднича на “Вестник на
българите в Детройт”...

Следва на стр. 97
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Както можете да предположите, разказът Ви “По
Е-3 за 23” изключително впечатли нас също и сме

Миниатюрен детайл на една от стените в ателието >>
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РИСУВАНИ КАМЪЧЕТА
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ИСТОРИЯТА НА КЪСМЕТИТЕ В ОРЕХЧЕТА

Aз и големият ми брат – съответно 7- и 8-годишни – много искахме
да направим подарък на майка ни за рождения й ден, но нямахме
пари. Тогава разлепихме една лентичка от телеграма (в онова далечно време телеграмите ги носеха пощальони, а съдържанието
се печаташе от пощенски служители на ленти, които се залепваха
върху луксозни хартии) и я пъхнахме в огромен лешник, който бяхме счупили, а после залепихме. Майка много се зарадва, когато го
отвори и прочете, а после го сложи в “скъпоценната кутия” – кутия,
в която и досега пази скъпи на сърцето спомени. Години по-късно
се сетих за идеята – написах късметчета, които сгънах и сложих в
орехови черупки, бронзирах орехите и това беше моята изненада
за колегите на едно коледно парти за учители. Всички си прочетоха късметчето – бяха забавни и нито едно не се повтаряше. Идеята
се хареса много, започнаха да ме търсят и сега имам поръчки за
различни колективи, за чужбина даже... Миналата година (2014)
ми поръчаха например от Детройт (Америка) пословици и поговорки в орехчета за учениците в българското училище за първия
им учебен ден. Правя редовно и на приятели, а най-интересното е,
че “имам” доста бебчета, предизвикани от орехчета с късмети от
рода на “С памперс ти се зареди – бебче ще ти се роди!” :-)

~ Димитринка Ненова

vпросто възхитени! Има ли взети от реалния Ви жи-

вот елементи в него – ходила ли сте лично по описания маршрут?
И морето, и планината за мен са живи същества,
които говорят на различни езици. Обожавам ги, те
са източник на вдъхновение, зареждат и извисяват
духа. В продължение на 12 години подред се включвах в екскурзионни групи по различни маршрути из
Рила, Пирин и Родопите. Влюбих се в тези планини,
а джобовете на паметта ми са препълнени със запечатани мигове, които често изваждам и разглеждам
като безценни съкровища. Щастието има различни
измерения, но за мен то е и гледката от един “покорен” връх, ягодка, надничаща между листата,
уханието на борови иглички... От няколко години,
с туристическа група “Орлови скали”, вече заедно
със съпруга и сина ми обикаляме през лятото планините...
В реалния живот обаче не познавам добре Стара
планина, а туристическият маршрут от разказа съм
го “минавала” без раница на гръб много пъти само
в съзнанието си, но той реално съществува. Надявам
се някое следващо лято да предприемем този наистина много сериозен поход, живот и здраве.
Между другото, главната ми героиня – Рени, макар и с друго име, е реално съществуващо момиче в

моята измислена история, дъщеря на моя близка:
изключително интелигентно момиче, което преди
дни разбрах, че ще продължи висшето си образование в Кембридж. Ето за такива млади хора трябва да
се пише и разказва!
А откъде този толкова автентичен тийнейджърски
изказ?
Умея да слушам, а и тийнейджърите нямат особени
задръжки. Едно случайно минаване покрай оградата
на училище, пътуване в тролей – без да си поставя за
цел, някак автоматично запечатвам новите словесни
попълнения. Освен това си мисля, че във всеки възрастен човек кротко спи бившето дете, тийнейджър,
младостта – трябва само лекичко да ги събудиш и те
оживяват...
Участвате с разказа в антологията “Зелени разкази, ама наистина” – как се свързахте със съставителите? Или те Ви откриха, както ние сега?
Къде другаде можем да намерим публикувани Ваши
творби?
Освен близките и приятелите ми, които са ме поощрявали да пиша, единственият начин да заявя за
себе си и да получа обратна връзка, оценка за написаното от мен – бяха литературните конкурси,
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както споменах. За антологията беше обявен такъв
и аз изпратих два свои разказа – споменатият и още
един, посветен на всички българи, живеещи по света, които носят България в сърцето си.
Самата аз не съм публикувала нищо досега. Не
обичам да съм център на внимание, определено бях
притеснена от интереса на медиите, който събуди
“По Е-3 за 23”, пуснат незнайно от кого в Интернет
(от сърце му благодаря). Това, което ми доставя
истинска радост и удоволствие, е самият процес
на писане – тишината, в която се раждат героите,
случките, реакциите им... Но да, напълно ясно ми
е, че писането е само част от процеса на споделяне,
ето защо може би е дошъл моментът да предприема
и следващата крачка – време е да помисля за първата си книга – вероятно сборник с разкази, детска
книжка с поеми или пък романчето, което написах
през лятото и участвам с него в деветия Национален
литературен конкурс “Развитие” за непубликуван
български роман...
Тъй като обсъжданият разказ, както и другият,
който споменавате, са очевиден израз на любов към
родното, какво ще кажете за България и българите –
звучат ли Ви достоверно тезите за великото ни минало като носители на идеи за държавност и Небе?
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Има ли в гена ни налични качества и занапред да даваме дух и посветени знания, как смятате?
Възпитана съм в дух на любов и преклонение пред
родното. Но с днешна дата това не е достатъчно –
любовта трябва да бъде действена. Възхищаваш се от красотата на планините – грижи се
за чистотата и опазването им, възхищаваш се
на родолюбивите българи – разкажи за живота
им, популяризирай делото им, изграждай и възпитавай в съзидателен дух и любов към родното,
но и със самочувствието, че си част от света.
Тезите за великото ни минало не само ми звучат
достоверно – всяко ново откритие на археолозите ни,
особено в последните години, доказва отново и отново, че на земята ни е кипял съзидателен живот, че
сме вървели столетия преди другите народи, че духовните ни стремежи са намирали материален израз
в писменост, технологии, изящни предмети, сгради,
които изумяват нации с вековно самочувствие.
Трудно ми е да отговоря на последната част от въпроса, защото ме залива вълна от гордост и болка.
Не спирам да се питам как може да сме едновременно и толкова креативни, но и толкова саморазрушителни. Пръснахме се по целия свят и там
отново достигаме върхове, а в собствената си страна
сътворяваме разруха. Надеждата ми е в младите,

които ще се върнат, защото въпреки всичко вярвам,
че “кръвта вода не става”.
Точно тази Ви литературна рожба много се харесва, защото подходът към темата е нестандартен,
иновативен и ни доближава истински до полярните
реалности в живота. Като учител с опит и експерт,
имате ли идеи какво може да се промени в системата
ни на образование, така че децата истински да заобичат училищните занимания?
Кога едно дете обича истински училищните занимания – когато му е интересно, когато има одухотворена личност пред себе си за учител, когато се чувства
обичано и личното му достойнство не е накърнено.
Твърдим, че всяко дете е Вселена. А какъв е тогава учителят, щом работи с Вселената? Нима няма
в него нещо божествено, нима не носи в себе си
частица от Иисус, Буда, Зороастър, наречени по
цял свят Учители? И не е ли любовта единствената
неподвластна на времето сила, която озарява, променя и въздига? Със сигурност тя е в гърдите им, защото за да си добър учител, трябва първо да си добър
човек, личност, да имаш дарбата да обичаш, да даряваш, да уважаваш. Учителят е сеяч, хлебар, грънчар, скулптор, художник, вълшебник, супермен...
Учителят събужда идеи, възпламенява въобра100

жение, отключва мечти, дава криле, създава бъдеще, но... този учител няма как да падне от небето. За да бъде такъв, той трябва да иска да е такъв,
да учи за такъв и да не му пречим да е такъв.
Какво ще кажете за децата на новото време – говори се все повече за индигови, кристални, на дъгата...
Имате ли наблюдения в това отношение? Смятате
ли, че наистина е крайно време да се направят генерални промени в образователните методи?
В последните години стана популярно да наричаме
децата индигови, кристални, да изследваме дължината на ултразвуковите вълни на аурите им, да отчитаме степента им на чувствителност, да обясняваме
защо са по-агресивни или по-сензитивни. Може
и да е така, но понякога се чудя не прикриваме ли
собствената си гузност зад тези определения – не
изтънихме ли до скъсване пъпната връв с децата си,
прехвърляйки грижите за най-ценното ни на ясли,
детски градини, на училището, на обществото. Според мен в облика на децата ни се отразяваме ние,
родителите. Какво е младото поколение зависи до
голяма степен как ние сме го възпитавали. Децата
и родителите са скачени съдове – ако ние сме наливали чиста вода, ще се радваме на бистри извори,
ако сме им отделяли достатъчно време за общуване,

ако сме били положителен пример не в говоренето,
а в делата – времето потвърждава, че сме си свършили добре работата. Но ако сме им давали наготово
всичко, ако не сме ги научили на труд, на десетте Божии заповеди, ако грешно сме подреждали приоритетите си – няма на кого да се сърдим. Разбира се,
младежите с днешна дата винаги са по-различни от
предходните поколения млади хора и това е съвсем
нормално и естествено – дошъл е техният ред да заявяват своето “аз”, да доказват себе си, да променят
света така, както ние сме имали своя шанс.
Живеем в 21 век – светът се променя, хората се променят – какво остава за образованието?! То трябва да
е крачки напред, за да подготвя младите за новото.
Абсурдно е да се продължава със зубрене, вместо с
умение да знаеш как и къде да търсиш информация,
да я споделяш в диалог, да умееш да отстояваш позиция не с агресия, а уважавайки различното мнение. Училище, библиотека, музей, театър, институции – това трябва да са новите класни стаи. И тази
работа няма кой да я свърши освен учителят – онзи
същият учител, който трябва да се промени, за да
осъществи мисията си не само с учениците, а и с
обществото: “Помогни ми да те възвися!” Мисия
“невъзможна”, но жизнено необходима, ако искаме
да бъдем “до века”!
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Словото е планетно действие – то променя.
Словото буди, служи и води... /ВАКЛУШ/
Културата не е рефлекс на мисленето, а вътрешно откровение, което
одухотворява историческия момент. В историята културата бележи
трайност, разширява кръгозора и създава битие на развитието.
Културата е най-плътният израз на душевността. Има в себе си всичко –
от храмовата молитва до историческата война, от философската концепция до биологичното откритие; тя създава религиите, философиите и
ценностите на изкуството. Културолозите трябва да имат будно око за
преценка на стойностите, защото това, което ръката и умът създават
като потребност, а в хилядолетията вече го е имало, не ражда култура.
Само вложеното в прогрес на човечеството дава предпоставки за култура, понеже осъществява и прилага ценности за бъдеще.
Общуването със словото има преимущества пред другите форми на културата. Този, който не разбира музиката, може да възприеме ритъма на словото, а онзи, който не може да държи четката, има възможност да види
образа в него. Защото малцина могат в музиката да почувстват тайните
или в картината да усетят душевността, но словото е и музика, и картина. Поезия без музика и картина не е творчество, защото поезията
не е философия или исторически разказ – тя е ритъм и образно мислене!
~ Ваклуш Толев, Човечество, история, култура, Нур 2/1997 – www.nur.bg

разказ
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ЧОВЕЧЕ,
ако някой ми беше казал, че точно на мен ще ми се
случи, щях да му скоча като на онази дропла от 10а,
дето се правеше на интелектуалка и набираше не
знам к’ви си доброволци за не знам к’ви си еко-пътеки, за не знам си къде на майната си. Е, аз на майтап
я фраснах лекичко по челото, пък то цайсите й изхвърчаха и се потрошиха на сол и... стана една дебела, и то седмица преди края на учебната година...
А-бе-е, не ме изключиха, обаче баща ми дойде в Английската за първи път, откакто сам той я е завършил преди сто години и... кофти, яко загазих, щото
бащата е капитан на кораб и осем месеца го нямаше,
а изтърсакът, брат ми, точно пред него взе, че проходи и всички “ох”, “ах” и “бащичко”, а мен, откакто
бебето се роди, вече никой не ме забелязва – само
“дай”, “донеси”, “изхвърли”...
Пикльото бил “подобреният вариант”, пък аз съм се
бил изтарикатил, пубер гаден и пъпчасал – не, че го
казват на глас, но аз си го знам... Е, беше ми се насъбрало, беше ми писнало и аз така, първосигнално си
го изкарах на оная, дроплата, де... Майка ми рев по
цял ден, виновна, че ме била “изпуснала”, бебето
квичи, а баща ми ме застрелва с поглед и аз съм в
общи линии наясно, че ще ми се стъжни животът,
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щото когато си е вкъщи няма тън-мън. Те и за това
от корабните агенции все него търсят за дългите
рейсове – щото е бетон и думата му на две не става...
Обаче и директорката се заяде и каза, че съм на косъм и много ми се е събрало, пък съм само в 9-ти... И
аз к’во, навеждам глава, сумтя и тъпча на едно място
като бик. После онзи резил да се извинявам на зубърката, и то пред майка й и баща й. После вкъщи
пет дена гробно мълчание – баща ми влиза-излиза,
отива-връща се, рови в интернет, мама гони бебето,
щото то като бясно тича и пада, пада и тича, а аз –
като в пандиз – без мобилен, без скайп, без телевизор и без слушалки – чистак гол – първи Робинзон
без Петкан, обаче все се ослушвам к’во ще става,
щото усещам смерч и съсипня, освен това нашите
две вечери ходят някъде и се прибират късно, ама с
настроение, а аз – черен роб, гледам дребния, пък на
него му никнат зъби и сменям нон стоп памперси.
Схващаш ли? Обаче една нощ спя и чувам “ставай”,
гледам пет без десет, до мен раница, дрехи и мама
подсмърча и шепне нещо в ухото на баща ми, а той –
“няма страшно”, “по-бързо, че долу чакат”. Ама
кой чака – “ще разбереш”, а майка ми зациклила
като грамофонна плоча повтаря: “слушай татко си
и умната – не си бебе”, е то е ясно, голяма мъдрост
изрече, пък и се опитва да ме целува.

Аз, набрал като цирей, отварям в тъмното вратата
на джипа да се тръшна на предната седалка, обаче
опс – чичо ми се хили и казва: “заето – ти си отзад”
и аз сънен отварям задната врата и... ченето ми увисва, мигам като наакан първолак и търкам очи, щото
там седи онази дропла с цайсите и ми казва: “добрутро”... И аз, а-а да тръшна вратата след себе си,
обаче баща ми мята белтъци, аз сумтя и с милион
въпроса на езика, но с инат на замръзнал динозавър
мълча и потегляме неизвестно в к’ва посока...
Половин България спах и мълчах, но най-вече слухтях к’во си говорят баща ми и чичо, и онази, дроплата – тя не била толкоз тъпа, а едни въпроси изпедепцва – да се чудиш кои енциклопедии е чела...
аз не съм задавал толкова въпроси на баща ми през
целия си живот, а той, няма да си кривя душата, е
изрушкал всички океани и морета по света и вече
два пъти праща за зелен хайвер сомалийските пирати... Чак ме хвана яд, че онази става толкова гъста
с родата, обаче явно само аз не знам къде отиваме
и си трая...
Спряхме, хапнахме, пикахме и пак потегляме, а аз
още съм горд, ама съскам тихо на кукумявката от
10а: “ти що си тука”, пък тя, маха си новите цайси и
ме фиксира – че тя не била толкоз грозна, “познай”
и се хили, обаче не гадно, ами така... нормално и пак

се возим и тя пита ли пита, сякаш биографията
й е бедна, обаче не – щото в разговора й с баща ми
и чичо научавам, че тая, каката – Рени от 10а, спечелила конкурс и ще ходи през есента в Америка за
една година, свирила на флейта, тренирала тенис и
освен английския праскала немски, чешки и руски.
Как стават тия работи, бе, обаче мълча и мислено
цъкам, щото минаваме покрай табелата на Плевен
и аз съвсем изперквам, когато разбирам, че чичо ми
трябва да се прибере сам, като си свърши работата
в Берковица... После пак почивка, ядем и там, на
масата в ресторантчето на прохода Петрохан, ме
светват, че пеша ще се връщаме по маршрута “КомЕмине”. Моля?!
Аз не съм тъп, учил съм география на България, и то
на английски, як съм, пич, обаче забивам като стар
лаптоп, щото знам, че през деня минахме над 400 километра с джипа, пък пеша – айде бе, не на мен, че
аз по-дълго от нас до дискотеката пеша не съм вървял... Обаче всички сериозни и май няма майтап!
Ле-ле! Тия са изперкали...
Чичо каза “чао”, “умната”, намигна ми, стисна
ръката на дроплата и отпраши с джипа, пък ние
останахме с три раници и моето увиснало чене... Бащата обяснява просто и бавно като на чукча в МОЛ
какво предстои, гледа само мен, щото на Рени явно
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всичко й е ясно и не й е за първи път, вади два чифта
датщайнери, дава ни по едно шише вода, дъждобран
и аз “не-не”, обаче – “да” и поемаме към връх Ком.
Първо се перча и правя едни великански крачки,
после до върха само пуфтя като парен влак и се потя
като мандарин след чаена церемония и едва смогвам
да псувам на ум. Допълзявам 20 минути след тях на
върха и... к’во? Е, хубаво де, Ком! Чудо голямо! Камънак, голо, един паметник на Вазов, а Рени се вживява в
ролята на провинциална актриса и рецитира:

Оттук окото волно преграда не намира.
Вселената пред мен покорно се простира.
Душата гордо диша. От тия планини
умът към нещо светло, голямо се стреми!
Айде, бе, смешки! Е, хубаво де, гледка, е добре де,
и слепият вижда оттук Берковица, Монтана... и половин България. Та, за к’во да ги взимам тези два
камъка?! Много важно – традиция, даже няма къде
да се изпикаеш... абе, още съм бесен, ама вземам два
големи камънака, да си чукам главата с тях. Как пък
не – ще се снимам, ама айде от мен да мине. Обаче,
готино е, това наум, разбира се, и мама да беше тук
със ситния... Да бе, само те ми липсват... май съм
слънчасъл...

<< Стара планина, в началото на пътя вр. Ком – нос Емине

И после едно спускане на два пъти хванах Рени за
грейката, щото да не се търкалят цайсите й пак. Довлякохме се вечерта до хижа “Петрохан”, тръшнах се
на леглото и чувам в просънца: “утре в пет”... Да,
бе, да. Обаче стана точно така и въобще ми се губят
следващите три дена – усещам само мускулна треска
и адска болка в гърба от раницата: това хижа “Пробойница”, някакви Тодорини кукли и скали разни
Лакатнишки, хижа “Тръстена” и моста над Искър,
дето щях да падна – тотално ми се губят. Обаче
баща ми и Рени – пей сърце, въобще не ми обръщат
внимание и крачат като за великото преселение на
народите.
Едва, след като се събудих на хижа “Лескова”, се почувствах донякъде бял и вече можех да им покажа
кой съм, обаче – ядец! Други ми разказаха играта –
срещнахме едни пичове – за пръв път чух, че имало
мототуристи – готини, яхнали моторите си, бичат
метъл и цепят планината, където им кефне – нито
потене, нито зор, обаче баща ми каза, че да я докараш дотам, първо трябвало на собствен ход да опознаеш живота и сякаш съм впрегатно добиче ми нахлузи раницата и вика, че не е лесно с две момичета
в групата, макар Рени да се държала като юнга на
трети рейс – тя се смее, а на мен пак ми завря чайникът и казвам наум всички онези думи, на които ще
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науча брат ми, като проговори...
Обаче няма как и потегляме към хижа “Мургаш”.
Баща ми, натоварен като шерпа, Рени забрадена като ханъма, върти глава като ветропоказател
и дрънка нещо за маркировка, а аз се разсейвам и
наблягам на краката й. Всъщност скоро загубих интерес, щото почна едно катерене, едно прескачане
на паднали дървета, аз пак се потя и пия хаш-две-о,
баща ми вика: “умната – това е сух маршрут”, обаче
небето чу и като се почна – дъжд, дъжд до напикаване. Добре поне, че нямаше гръмотевици, щото Рени
почна да разказва една драматична история като от
турски сериал за светкавична буря в Пирин и на мен
раницата ми увисна до коленете.
По едно време Енциклопедията взе нещо да предъвква и изплю камъчето – от половин час нямало
маркировка. Патка заблудена! Заради нея загубихме още час и половина и най-накрая я открихме, но
баща ми каза, че вече аз отговарям и да си отварям
очите на четири, щото... аз си знам. После вървим, а с
нас и една бяла мъгла като стена – протягам ръката
си и не я виждам от лакътя напред... Хвана ме шубето, а баща ми слага жълти очила като извънземен,
дава ни да държим едно въже и вървим, вървим до
посиняване, докато не се блъснахме в хижата. Аз
пак паднах и заспах като заклан, а после научих, че

<< Стара планина, в началото на пътя вр. Ком – нос Емине

хижарят бил голяма работа, а такъв чай никъде другаде нямало...
На сутринта няма грам мъгла, но има вятър като за
регата “Тол-шипс”, добре че ни духа в гърба и вървим на автопилот – даже ми стана готино – не знам
къде съм – в Швейцария или по пътя за връх Мургаш и освен това се появяват изневиделица табуни с
коне! Жестоко! Само по филмите съм виждал такива
и докато цъкам като бомбен механизъм, Рени маха
раницата, бавно се приближава до един чер дявол,
дава му хляб, той пръхти от кеф, тя го тупа по врата
и... А стига, бе – яхва го като амазонка – без седло,
без нищо... Баща ми едва успява да щрака с Никона
и мале-е не вярвам на очите си, разби ме тая, размаза ме тотално... После се връща накефена, баща ми
малко сърдит, щото с главата си отговарял за нея,
обаче ми хвърля един поглед, който ми е доста познат и значи: “виждаш ли кой е голямата работа”, но
си трая, щото... да не си го изкара на мен.
После качваме и Мургаш, а горе, до метеорологичната станция на завет, Рени разказва една легенда за
някаква блондинка, дето за нея умрял Мургаш. Едно
време – може, вече няма такива задръстеняци да се
доказват... Е, на връщане вече малко си говорим, повече тя, аз още се надувам, ама поддържам разговора, пък баща ми вика да побързаме, щото пак щяло
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да вали...
Абе не знам, ама дали на Мургаш, или някъде към
прохода Витиня или Арабаконак, си загубих кофтито настроение и като ме обзе един кеф, една еуфория – сякаш съм се друсал. Не че съм опитвал, честно – не съм, ама смятах да го направя, даже казах на
Рени и станах пишман, щото тя четири часа не спря
да ме убеждава, че това е началото на края и че имало милиард и половина по-яки неща, които трябвало човек да направи в живота си. Че като взе да ги
изброява, чак и баща ми реши, че имал много да наваксва, а аз, освен че влязох в английската, и то благодарение на мама, дето денонощно ме натискаше,
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май нищо друго свястно не съм направил... Е, стана
ми малко кофти, обаче Рени е готина, можеш да си
дрънкаш с нея за всичко, върви като кон, не се лигави, няма примадонски номера, а пък трапчинката
й на едната буза е като на братчето ми – иде ми да
я щипна...
И така ден след ден – вече не ги броя – вечер говорим
за маршрута и времето, пием чай, слушаме истории
всякакви в хижите, а туристите се оказаха непозната
порода – майтапчии, не се изхвърлят, дават съвети
откъде е най-добре да се върви – не най-лесно, а найкрасиво – чух истории, дето не ги пише в Интернет,
научих разни трикове за раницата, за букови листа

на носа, за да не се върнеш с опечен клюн... и всеки
връх, и всяка ливада, пътека и камък взеха да се запечатват в мозъка ми...
А баща ми – аз такъв не го познавам – той пък говори за морето като за жив човек, даже една ясна
вечер, на Бузлуджа, след като ни учи как да се ориентираме по звездите, нещо се отпусна и каза как се
влюбил в мама. Рени мига-мига зад цайсите и тайно
си бърше очите, а аз се моля никой да не ме пита
нищо в този момент, щото сърцето ми е в гърлото –
такова нещо никъде не съм изпитвал – нито в чата,
нито във филмите с Киану Рийвс, нито с голите мадами от списанията, нито никъде...

Е, пак съм си същия – сутрин мърморя, на обед
пъшкам, обаче вече е друго – сякаш съм в центъра
на света, а не на третата глуха в периферията, а Рени
ми вика “какиното”, нищо че се оказа, че имаме
само два месеца и 13 дни разлика – аз през януари,
а тя – ноември предната година... А пък баща ми на
два пъти ми каза “мъжки” – когато се излегна, без
да види мравуняка и го чистих от ония човекоядци,
щото няма да кажа къде чак се бяха наврели... и пак,
когато Рени си забрави портмонето с парите и документите до чешмата – тичах два часа до там и обратно – добре, че никой не беше ги свил... “Мъжки!!!” Ти
знаеш ли какво е баща ти да ти каже “Мъжки”???...
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И ми става все по-голям кеф да вървя, да си говорим
и без да искам даже припявам с тати и с Рени “Моя
страна, моя България”... пък аз си мислех, че без слушалки и рап не може да се диша...
Обаче, Рени е самоходна библиотека и като се качим
на някой връх и тя почне:

Навред зелено: лесове,
гори, гори до кръгозора,
зелени чуки, долове,
в зеленина потъва взора;
в зелено къпят се очите,
в зелено къпи се душата,
смарагдени са планините
и сенките, и светлината.
Зелени красоти, омая!
Кипи живот във сила мощна.
Вред рай зелен! О, вред все тая
природа царствено-разкошна!
Щото Вазов й бил от любимите, е и Шекспир с:

Мигът създава с майсторска ръка
един вълшебен празник за очите.
Но миг по-късно нещо пак така
това вълшебство разрушават дните...
<< Стара планина, камък с надпис на Агликина поляна

Пък аз само вицове зная, не че не се хилят с баща ми –
скъсвам ги от смях, обаче на мен ми е малко тъпо
да ги разказвам след като вече стъпах на Агликина
поляна, на лобното място на Бенковски, на Шипка
и в Котел, дето за първи път видяхме цивилизация
и си напълнихме отново раниците. Влязохме и в музея на Берон, а екскурзоводката направо ме хвана за
сърцето...
Аз къде съм живял досега, бе, в дискотеките или в
кафенетата? Мале-е, пък що кола съм изпил – цяла
цистерна, а Рени и за нея си има теория и въобще не
близва, обаче имало нещо, с което още не била наясно – дали Рила и Пирин са й любимите планини,
или да изчака още малко, преди да реши – и като се
върнем след седмица, отивала с една група доброволци, спечелили проект, да подновяват маркировката в Странджа Сакар, че там било много зле... “ти
що не дойдеш за шерпа да ми носиш боята – може
да ти напиша името на някой камък”... Е, аз се хиля,
обаче вътрешно съм навит и хвърлям поглед към
баща ми, пък той се прави на непукист, свива рамене – “ти сам си решаваш”...
Ле-ле-е това никога не е било... И пак вървим, вървим и ставаме, и лягаме, и дъжд, и град, и пек, и се
редят Върбишки проход, и Ришки проход, и Дюлински проход, и на 23-тия ден вечерта стигаме до
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село Емона и там – баща ми взема две стаи в хотела,
правим прощална вечеря и ни налива по половин
чаша червено и се чукваме за победителите и вдига
тост колко е горд и с двамата, и ни прегръща, и казва, че сутринта ще ни събуди рано да стигнем преди
изгрев до морето и да не забравим двата камъка,
дето от Ком ги носим и единия да го оставим на
пясъка, пък другия да го измием в морето и да си го
пазим за спомен, а той щял да чака мама с бебето и
на Рени родителите да дойдат да ни вземат.
И отиде да си легне, пък ние с Рени лафче цяла нощ и
даже не лягаме да спим, а още в четири тръгваме към
морето и я държа за ръка да не се спъне в тъмното,
но май тя ме държи и ми е готино, и ето го морето, и
се събуваме, и, човече, чувам, че морето ми говори –
за първи път чувам гласа му и едва сега разбирам, че
живея и ето го слънцето като око на събуден циклоп –
това го казва Рени, аз мълча, щото нямам речник,
обаче я целувам и вече и тя няма думи, и двамата
само мълчим, и си разменяме камъните – аз, нали

съм тъп – моят е голям и Рени няма как да го носи на
врата си, обаче аз нейния ще го пробия и цял живот
ще си го нося на верижка... И слънцето се издига,
и ние се къпем, и се смеем, и времето спира... После
чуваме клаксони на коли и мама, и Косьо, братчето,
тича по пясъка и пада, и става, и пак тича и чувам за
първи път: “ба-те”, “ба-те”...
И аз го вдигам на ръце, и го целувам по трапчинката, дето е като на Рени, и мама целувам, и се моля да
не ме погледне никой в лицето, защото правя едновременно три неща: плача, прегръщам и обичам...
Айде, човече, за Странджа Сакар – друг път ще разправям, щото сега бързам – ще изпращаме Рени на
летището, а тя такъв списък със задачи ми е спретнала, че докато я чакам една година да се върне от
Америка – трябва да съм ги свършил... Ама аз се
отплеснах и най-важното не ти казах – най-готиното
е, че съм само на шестнайсет и половина и целият
живот и целият свят са пред мен, между другото – и
пред теб...

СТАРА ПЛАНИНА, МЕСТНОСТТА ПОНОР
ЧАСТ Е ОТ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
ЗАПОЧВА ОТ ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ И СТИГА ДО ПЕТРОХАН

ЕЛЕНА
КРЪСТЕВА

<< Заснето в Западнитe ни покрайнини

ЧЕТИ, ТО СЛЯПОТО ОКÀТО ПРАВИ ;-)
Интервю с инженера фотограф

Елена Кръстева

<< ФОТОГРАФИИ КЪМ МАТЕРИАЛА ОТ ЕЛЕНА КРЪСТЕВА, ФОТОГРАФИЯ НА ЕЛЕНА ОТ АНТОНИО ГЕОРГИЕВ
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Подготвил Ралица Благовестова, 2015 г.
Под егидата на ООН 2015-та година се отбеляза като Международна година на светлината и светлинните технологии. В тази връзка особено ни заинтригуваха двете публични лекции на художника-изкуствовед и
преподавател Албер-Ванел от Франция, посветени на едноименните му книги “Духовност на цвета” и “Дух
и материя”. И двата труда са издадени неотдавна от “Група Цвят – България”, но само на френски език, за
съжаление. Албер-Ванел е професор по Цветознание и История на изкуствата в цивилизациите при Висшето
национално училище по декоративни изкуства в Париж. Завеждащ е темата “Светлина” в Градчето на науките и откритията Ла Вилет – Париж. Художник и автор на трудове върху цвета в културите по света.
Анотациите на споменатите книги разкриват множество любопитни аспекти и акценти от изследванията на художника-изследовател. Разбираме, че първото заглавие спира вниманието ни върху чернобялото
на лабиринта, трите цвята на алхимията, индийските татви, средновековната хералдика, кубичния заострен камък на масонството, китайската Книга на промените (И дзин), тибетската Книга на мъртвите и
какво ли още не. Второто заглавие насочва погледа ни към симетрията в камъните и кристалите, към ДНК
и протеините у живите същества, строежа на атомите в квантовата хромодинамика, цвета на аурите,
на фините тела и чакрите, цветовете на отвъдното, цвета на планетите в астрологията и астрономията, звездите, космологиите и т.н. Важна особеност на изложенията е опитът да се посочи смисълът
на цветовете най-вече в тяхното духовно измерение – да се изведе вътрешната истина на цветовите
символи и онова, което се изплъзва при повърхностните идеи. “Всичко това води до въпросите, свързани с
живота след смъртта и с нашето място във Вселената, като ни кара да считаме, че трябва да живеем
и да се прераждаме, за да се усъвършенстваме и приближим малко по малко към Божественото” – заключава рецензентът на изданията. Свързахме се с Елена Кръстева от “Група Цвят – България”, за да научим
повече за дейностите на Сдружението, както и за съдържанието на гореизложените теми в качеството й
на преводач. Тя от своя страна зададе няколко наши въпроса и на самия автор и лектор – проф. Албер-Ванел,
гостувал многократно през годините в България.
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Здравейте, Елена!
Да ни се представите накратко?
По професия съм инженер по радиолокация и
радионавигация – работя в областта на дистанционното сондиране на
земна и морска повърхност и атмосферата. А по
душа – пътешественик!
Детското ми любопитство ме насочи и към пътешествията, и към фотографията и професията ми.
Секретар съм и на сдружение “Група Цвят – България”.
Кога и как бе създадена “Група Цвят – България”? Каква е мисията на формацията?
Сдружението е създадено през 1980 г. и е член на
Световната асоциация по цвета (AIC). То обединява
специалисти от най-различни области: физици, колориметристи, метролози, художници, дизайнери,
архитекти, инженери, химици, текстилци, литератори, поети, семиотици, психолози, изкуствоведи, фотографи, полиграфисти, дано не пропусна някого,
чиято работа, изследвания и творчество са свързани

с цвета, а мисията на Сдружението е да популяризира… ЦВЕТА! Популяризацията включва, разбира
се, много работа по организацията и провеждането
на семинари, конференции и конгреси, а също така –
на изложби и пленери, както и публикуването на
специализирани издания, подпомагащи разбирането за цвета.
Кога и как открихте проф. Албер-Ванел и неговите
книги? С какво ви грабнаха трудовете му?
О, бе чиста случайност, въпреки че професорът не
вярва в случайности… Преводачите имат какви ли
не необичайни поръчки. Проф. Албер-Ванел е голям
приятел на България. Със страната ни го свързва дългогодишното му приятелство с проф. Тодор Кехлибаров – физик, който е сред основателите на “Група
Цвят – България” и се бе обърнал преди години към
мен за консекутивен (и не само) превод на лекции на
проф. Албер-Ванел от френски на български и на английски език. Иначе съм първият им читател, колкото и нескромно да звучи – та нали са публикувани
и отпечатани тук. Още първата статия, която трябваше да преведа – в края на миналия век! – задочно,
т.е. без да познавам автора, ме грабна, както казвате, с
необичайността на мисленето му, граничеща с неординерност, и с широтата на познанията му…
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Каква е тайната на Сътворението и в какво се заключава единство на Духа и материята в неговата
интерпретация?
О, с огромна вероятност единствено Бог познава
тази тайна и (не) си играе на зарове… Напоследък
няма единство дори по въпроса играе ли си Бог на
зарове или пък не :-) За проф. Албер-Ванел Духът
и материята постигат единството си и в цвета, разбира се, който може да служи като основа на разбирателството между народите/културите по света.
А и както самият той казва, чрез цвета Духът вдъхва
живот на материята и материята сублимира чрез
цвета.
А каква е връзката на цветовете с ДНК и протеините у
живите същества, която професорът намира?
По моему професорът се забавлява: като колорист
и сериен класификатор той е изкушен да оцвети/
освети цялата Вселена – от елементарните частици
до галактиките и дори паралелните й светове – по
начин, който да ни позволи или поне да ни улесни в
опитите ни да я разберем, проумеем и прозрем…
Как от нещо толкова видимо като цветността на
материалния свят отиваме към извечните въпроси
за живота и смъртта и стигаме дори до идеята за
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прераждането?
Цветовете ни съпровождат през целия ни земен
живот, а мъдреците ни учат да не се страхуваме от
смъртта, която е част от живота, освен ако не е обратното, и да отличаваме приживе истинското,
непреходното, чистото... от преходното, тленното,
земното, неясното…
Имате ли любими откъси от двете издания? Неща,
които сте си подчертавали може би? Или едно нещо,
което много Ви е впечатлило?
Да, със сигурност в тях има неща, които са ми полюбими или по-близки от други… ала ролята ми на
пръв читател бе по-скоро на страничен наблюдател
от друга гилдия или култура, с амбицията нещата
да бъдат разказани така, че да станат по-близки до
читателя… Когато работиш върху файлове, които
не съдържат все още илюстрациите, някои пасажи
или просто отделни думи се фиксират или даже
гравират в паметта ти, удряйки печатите си доста
странно. Харесвам поетичната представа за цвета
като плът на боговете, но тя е от една предишна
негова книга, тази върху цвета в културите по света. Харесвам препратките и интерпретациите на
легендите за лабиринта, загадките на алхимията,
средновековната хералдика, японските мандари и

разбира се, подходът да се оцветят дори елементарните частици! Тоест допадат ми размахът на енциклопедичната му мисъл, фантазията, любопитството
и хуморът му. Но това, което (ми) прави най-силно
впечатление и ентусиазира и насърчава, е ойкуменистичният1 му подход и непоколебимостта на
убеждението на автора, че цветът ще спаси Света! :-)
И че усъвършенстването на човешкия род е в ръцете на всеки един от нас, по пътя на личното
усъвършенстване. Харесвам и акцента, който той
поставя върху култивирането на граждански добродетели. Добри новини, нали?
Какви са тези препратки и интерпретации на професора към лабиринта, които споменавате – интересува ни да разберем нещо съвсем конкретно от идеите
му :-)
Интерпретацията му на лабиринта е лично негова.
Всъщност той представя два вплетени един в друг
лабиринта, като стените на единия представляват
ходовете на другия.
А кои граждански добродетели визира той?
Понятието за свободна воля. Ако лабиринтът е
спирала, която води неизменно към центъра, т.е.
към смъртта, изход няма и не сме свободни.
Терминът е църковен, в общи линии се възприема като “общовалиден”, “в името на общото благо”, а в случая се има предвид
“всекултурен” – Б.ред.
1
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Съществуват ли обаче различни пътища, можем да
избираме така, както всеки намери за добре.
А какво говори Албер-Ванел в книгата си за алхимията, какво е разбирането му по темата?
За него алхимията далеч не се ограничава до търсенето на злато и богатства, а представлява преди
всичко символ на работата върху себе си и следователно на духовното развитие. Златото е не
друго, а собственото ни тяло!

127

Защо не бива да пропускаме да отгърнем страниците
на трудовете му, според Вас?
О, защото в тях има за всекиго по нещо! Пък и професорът казва, че книгите трябва да се разгръщат, за да
се… проветряват! Те са като домовете ни, които имат
нужда прозорците им да се отварят широко… Да не
пропуснем да отбележим прекрасната и абсолютно
неуморна работа на Петър Янкулов и екипа на Рекламна къща “Янкулов”, които вече години наред продължават да създават тези полиграфски шедьоври,
оценени по достойнство от колористи и професионалисти в областта на цветния печат! А и никога няма
да забравя как Дамиел, един от ангелите от “Крилете
на желанието” на Вим Вендерс, пада на Земята и за да
усети, като смъртните, дъха на мастилото, оцветило
пръстите му! Чети, то сляпото окàто прави!

В планетата чакрите са локализирани. Затова хората са определили известни височини в нейната плът, на които отиват да минат школи на посвещението. Иначе трябва
на всяка улица, при известни необходимости,
да извира, така да се каже, духовната енергия, която задвижва или осенява...
И в България има чакра на планетата. Тя
още в древните култури, когато се говори за
тракийската посветеност и за самия Орфей,
е дадена.
Не е в Рила, както отиват да се кланят – не,
а е в Родопите! Има и второстепенни чакри,
като тази край Бачково...
~ Ваклуш Толев, Интервю, Нур 1/2010 – www.nur.bg

Местността при крепостта Асара, Родопа планина >>

СВЕТЛИНАТА И МАТЕРИЯТА СА ДВА

АСПЕКТА НА ЕДНА И СЪЩА РЕАЛНОСТ
Интервю с художника изкуствовед проф.

Албер-Ванел

<< ПРОФ. МИШЕЛ АЛБЕР-ВАНЕЛ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, СОФИЯ 2015
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КЛЮЧАЛКАТА ИЛИ КЛЮЧЪТ
Превод Елена Кръстева
СКРИТА ГЕОМЕТРИЯ
Гъмжилото от фигури и омайни анекдотични сцени в картините на Йеронимус Босх рискува да привлече повърхностното внимание на публиката. Ето защо на зрителя често убягва
фактът, че тези творби разкриват геометрична и числова структура, прикрита под измамната им видимост. В това е дълбоката им структура, тайното им и основно послание.
Така в централното пано на Градината на сладостите, която споменахме, се крие добре установена геометрична структура. Централното пано е най-важното в триптиха, тъй като страничните пана, които се отварят към него, представляват само половината от размера му.
Точно в геометричния център на тази композиция, като че ли за да подчертае неговото значение и да го посочи, се намира едно яйце. Вече споменавахме това яйце по повод на
хомункулуса и необходимата трансформация на следовника…
Освен това съвкупността на композицията е с формата на ключалка: триъгълник, насочен
отдолу нагоре, над който се намира овалът на централния басейн.
~ Албер-Ванел, Откъс от Глава 19 на книгата “Дух и материя“
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Подготвил Ралица Благовестова, 2015 г.
“Френският художник Мишел Албер-Ванел, с когото се запознах при участие в изложба на Група
Цвят, работи от 70-те години върху темата цвят–светлина, а в глобален план е достигнал идеята
за обединяване на философия, наука и изкуство. Той обаче работи върху най-старите философски
системи: И Дзин, тибетски мандали, Средновековни лабиринти, арабска геомантия, авторски карти
Таро на базата на Марсилския вариант и негови психологически изследвания, собствена разработка
на планетарна система на цветовете. Постига универсална естетика, посредством която тези
най-тежки информационни слоеве стават достояние на много хора.”
~ Милкана Мескин

Превод Елена Кръстева
Кога и защо точно цветовете – с какво Ви плени търсенето и изследването на многобройните им аспекти?
Цветовете ме привличаха още в детството ми.
По-късно, когато ми се прииска да проумея това,
си казах, че ако се любувам на някоя картина, първо съм поразен от цветовете, а много след това – от
формите. Струва ми се, че това е, което определя
значението им.
Какво е основното Ви откритие за тях? Как-

во изобщо е цветът – за съвременната наука, и
какво – за многовековната култура на човечеството?
Основното ми откритие се състои в създаването на
система за класификация на цветосъчетанията, докато всички съществуващи досега системи включват
само изолирани цветове. Всъщност това се дължи
на факта, че някога науката е могла да създаде единствено триизмерни непоклатими системи. След
Айнщайн обаче трябва да преминем към относителността…

<< Елена Кръстева и проф. Албер-Ванел, Лекция в СУ “Климент Охридски”, София 2015
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Каква е ролята на цветовете в различните култури, според изследванията Ви? Има ли значимо
родство във възприемането и интерпретирането
им? Къде и в какво се разминават значенията им и
на какво отдавате различните символики, ако има
такива?
Трябва да разглеждаме три нива на приближение,
които обясняват сходствата и различията:
– Първо, нивото на архетипите, както го е дефинирал Карл Густав Юнг, които имат едно и също значение за всички нас. Но на това ниво има само шест
цвята – основните, първичните: червено, зелено,
синьо, жълто, черно и бяло.
– Нивото на стереотипите, които варират в зависимост от географията и хронологията, но в дадена
цивилизация се запазват твърде постоянни.
– Индивидуалното ниво, което може да варира значително в зависимост от преживяното от отделния
индивид.
Ако и звукът, и цветът са вибрации – защо не възприемаме и звуците като цветове? И защо някои хора
всъщност могат и виждат именно така и музиката?
Тези вибрации не се разпространяват с една и съща
скорост, а и природата им не е една и съща. Мозъкът

обаче може да осъществи прехода и някои хора са
надарени с цветен слух, придобит още в детството и
непроменим впоследствие. Тези възприятия могат
да бъдат различни от човек до човек.
Каква е ролята на цветовете в медицината?
Ролята им е значителна и би трябвало да доведе до
истинско признание в бъдеще.
Що се отнася лично до мен, вярвам в самолечението
и в това, което може да бъде наречено “ментален
цвят”.
Какво е това “ментален цвят” все пак – собственото
възприемане на случващото се и на света?
Ментален е цветът, който сме в състояние да визуализираме в съзнанието си със затворени очи.
Каква е природата на светлината и материята –
до какви мисли и прозрения стигнахте?
Светлината и материята са два аспекта на една
и съща реалност. Касае се за трансформация на
енергия.
Какви тайни на Сътворението и “Големият взрив” се
опитвате да изведете и поднесете на читателите и
слушателите си?
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Все още сме в самото сърце на тайната… Не знаем
откъде идва проявлението на тази значителна по
мащабите си енергия и защо е била настроена с такава точност.
Вселената не би могла да съществува без тази безкрайна прецизност и в това можем да съзрем определено намерение.
Последователността от явления, довели до сътворението на света, който познаваме, е също така смайваща, що се отнася до размера на вероятността. Тази
вероятност обаче постепенно нараства, достигайки
до човешкия мащаб, като ни оставя възможността за
свободна воля и избор.
Кой или какво е Граалът на цвета – има такъв акцент
в една от книгите Ви?
Граалът на цвета е свързан със структурата на цветосъчетанията и представлява средство за математически пренос. Изложен е в края на книгата ми
“Духът и материята”.
Вие лично имате ли любим цвят, цветове... и защо?
Обикновено отговарям: “Дъгата”, под формата на
шега, тъй като всички цветове имат свои добродетели и своя красота! Следователно нямам предпочитания.
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ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОТ ОФИЦИАЛНИЯ
САЙТ НА АВТОРА
МИШЕЛ АЛБЕР-ВАНЕЛ
WWW.ALBERT-VANEL.COM
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Самата същност на гносеологията и оттам на алхимията не е много вярна.
Те сгрешиха в някои процеси, защото им липсва прозрение за прераждането.
Не можаха да надкрачат идеята не да отречеш материята и да я оставиш
като творба на сатаната, а да я одухотвориш. Това, което с великолепния
процес на едно Себекръщение Христос манифестира в гробницата на Ариматея – Възкресение за Мирово битие. Алхимиците все пак говорят за този
Космичен прачовек (зает от гностиците), който в края на краищата приема
сътворителната светлина на Божеството в своята девствена душа, за да
роди онова магично бебе, което в египетската философия е наречено Хор –
голото дете с палец в устата (принципът на непълнотата още, принципът на неизговореното), което след това е мъж с глава на сокол. Много интересна е тази символика. Затуй гносисът е анатемосан, защото е знание,
а не морал, както се създаваха всички религии до Мъдростта – на скалата
на нравствените принципи. Магичното дете (този голям процес за раждането на вече духовния човек) е син на Изида и Озирис. А Изида, знаете,
извършва посвещенията – тя получава от Хермес кадуцея, за да прави възкресение на разкъсания неин брат и съпруг Озирис. Вижте как всичко е събрано! Големите умове на Европа говорят за “митологични детски приказки“, а всъщност едва ли има по-детски приказки от културата на Европа!
Един Овидий обаче бе сложил в своите “Метаморфози“ детето, което се
ражда без оплождане... Овидий бе предварил Гьотевия homunсulus, детето
в епруветката, изкуственото дете. Детето, за което след това Петручи
през 50-те години направи прокламация за инвитрото. Защото културата
на ума е да потвърди откровенията, т.е. да направи експеримента.
~ Ваклуш Толев, Полът – Енергия и Принцип, Нур 4/2003 – www.nur.bg

ЦЕЛТА НА СЪЩЕСТВУВАНИЕТО Е ДА

РАЗВИЕ
И УСЪВЪРШЕНСТВА ОСЪЗНАВАНЕТО
Интервю с поетесата художник

Мира Дойчинова

<< МИРА ДОЙЧИНОВА, ФОТОСЕСИЯ ОТ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, СОФИЯ 2013
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Коя съм аз
Коя съм аз? Която и да е.
Една идея, въплътена в стих,
жена, луна, снежинка и дете...
Търкулната звезда във здрача тих.
Оставена следа по път далечен...
Коя съм аз?
Щастливо неизвестно...
Обръщам си минутите във вечности
и после любовта се случва лесно.
Живеенето после е сънуване,
а всеки сън – мечта за необяти.
Човек рисува свойто съществуване,
изстрадал цветовете във душата си.
И аз така. Светлея до небето.
Усмивка и сълза. Внезапен глас.
Коя съм аз?
Погледна ли в сърцето си
разбирам, че съм всекиго от вас.

~ Мира Дойчинова – irini

Подготвил Ралица Благовестова,2015

г.

Тя е вече на повече от 35 години, но никой не би повярвал, когато види нежното срамежливо момиче с
усмивка на Алиса от Страната на чудесата. Вълшебницата прекрасница, както почитателите на Мира
вече са я нарекли, е благодарна майка на малко съкровище и компютърен специалист по образование. Но
специалността на душата й очевидно е да съхранява и раздава всичко най-непосредствено и щастливо
искрящо от света на детето у нас.

Завет

оето време.
Пазете децата на св
кажат.
Те имат какво да ви
данък отнеме,
Когато светът своя
авят
децата сами се изпр
връщат мечтите –
и носят надежда, и
ка бяла.
съвсем като в приказ
цата попитайте –
Когато не знаете, де
ледало
те стават за миг ог

надежди и истини,
и с пръсти рисуват
ас.
и пеят живота на гл
идея по-истински
Децата ни правят с
в нас.
и пазят доброто въ
бе и закрила.
Те искат едничко – не
ократно.
А после ги дават ст
й-нежната сила:
Децата владеят на
обратно.
душата ти връщат

~ Мира Дойчинова –

irini
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Щастлива съм, когато съм на път!
Когато се променям във движение,
когато всичките ми сетива шептят:
“Животът е безкрайно приключение”...
Щастлива съм. И много благодарна
за сбъднатата цветна красота,
която във душата ми навярно
ще свие дом. И с мен ще отнеса
зелените въздишки на дърветата,
щурците и среднощните им песни,
и сини водни кончета по бреговете
на моите реки от неизвестност...
Светулки ще прибирам във небето си,
да помнят, че във мен ще се родят.
Щастлива съм! Пътувам към сърцето си.
Най-истинският и безкраен път...

~ Мира Дойчинова – irini

>>
Ка
на Мр т и н и
ира

Щастлива съм

Има ли паметни неща и хора от детството, които
са Ви дали насоки за реализация по-късно, събудили
са твореца у Вас или са повдигнали въпроси, които
са провокирали търсенето и намирането на отговори?
Моят татко. Той ме научи да бъда любопитна, креативна, да изследвам заобикалящия ме свят, да търся
нови хоризонти, да уча непрекъснато, да се развивам. Да надскачам себе си с всеки дъх. Да помня, че
всичко има смисъл и си струва урока. Всичко дължа
на него.

>>

Здравейте, Мира! Какво може да ни споделите за себе
си с няколко думи – откъде идвате и накъде отивате,
образно казано?
Идвам от себе си и пътувам към себе си. Съвсем
обикновено момиче съм, което се завръща към душата си. Всекидневно. Доколкото може.

>>
149

150
КАРТИНИ НА МИРА

Целуна ме животът

Кои са нещата, които са събуждали и продължават да
събуждат у Вас въображението, идеите, желанието
да се изразите по някакъв начин, да заявите позиция
или просто да споделите чувства и мисли?
Любовта е моето вдъхновение. Не само към определен човек, а по принцип към всичко. Любовта към
Живота като цяло. Толкова съм любопитна към съществуванието, че идеите се появяват сами в процеса на изследване и пътуване. Вдъхновяват ме хората,
природата, красотата, смисълът, тайните. Искам да
разгадая колкото мога повече. А това е много мощен
стимул за креативност.

Целуна ме Животът. Беше топло.
А бузата ми пламна от любов!
И тиха, и трепереща, и мокра –
самата аз превърнах се в Живот...
Прегърна ме на тръгване. И сложи
в багажа ми и радост, и сълзи.
Без щастие светът е невъзможен!
Без дъжд ще бъде пуст. И ще боли...
Погали ме Животът. Бях дете,
което ще потегля надалече.
И няма как пред нищо да се спре,
уверено във звездната си вечност...
Човекът е човек, за да се учи –
да бъде обич чак до незабрава,
мечтите до последната да случи,
и себе си отново да създава –
със вяра да изтрие всеки страх,
а после да го замени с надежда.
Посееш ли в безкрая само смях,
ще жънеш радост, светлина и нежност...
И аз така. Нататък съм поела.
И винаги си нося Любовта.
Целуна ме Животът. Да съм смела.
И после подари ме на света.

Както в поезията, така и в картините Ви виждаме
приказното в света ни – очарованието на легендарни
герои, магията на много обич, много нежност, невинност, а не на последно място и поука. Кои според Вас
са най-важните неусвоени все още от човечеството
ни уроци?
Няма универсална рецепта. Всеки от нас е дошъл в
този свят за своите собствени уроци, а те са индивидуални и неповторими. Но ако трябва да се обобщи,
може да се каже, че в по-мащабен план ни липсват:
търпение, приемственост, разбиране и уважение. Да,
респектът е много важен – към всяко нещо. Дори наймалката мравка може да ти даде урока на живота ти,

v

Следва на стр. 153

~ Мира Дойчинова – irini

Нещо липсва
Светът е в нестабилно равновесие
и нещо липсва. Адски много липсва.
Животът ли? Конфликт на интереси.
Започва да се случва относително...
Прескачам задължителните граници
и две-три норми. Моля ви, простете.
Но искам да узная. Трябва. Важно е.
Усетих го по болката в сърцето...
По тежките очи на онзи просяк,
по липсващите стоплящи прегръдки,
по кучето, отскочило на косъм
от нечии невъзмутими стъпки –
разбрах, че нещо липсва. Безобразно.
Отчайващо. Крещящо. Безнадеждно?
Светът мълчи. Но толкова е ясно.
И лесно поправимо: липсва Нежност.

~ Мира Дойчинова – irini

пък какво остава за човек или идея. В днешно
v авреме
човекът погазва с прекалено лека ръка живи
същества – растения, животни, хора, държави. Ако
не се отнесем с уважение към всяко нещо, което пресече пътя ни, може да изпуснем ценен дар. И ще
трябва да се сблъскваме с това отново и отново.
Целият свят е затънал в конфликти не само заради
алчност и агресия. Липсва уважение към различията. Трябва да усвоим това, и то много спешно. Не
сме длъжни да приемаме и одобряваме всичко,
нито да отстъпваме или да се унифицираме с
него. Достатъчно е да признаем съществуването
му, с обич и разбиране, и едва след това да отстояваме себе си. Това е първата крачка към постигане на равновесие. Балансът е ненаученият урок.
Имаме нужда от това.
Какви са мечтите Ви за света ни и виждате ли път
за реализирането им поне отчасти в обозримо бъдеще?
Мечтата ми е всеки човек да постигне себе си. Да
осъществи това, което той самият е заложил в представите и възможностите си като пълен потенциал
за развитие, с обич и доброта. Ако всеки е зает със
своето собствено израстване и усъвършенстване като
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живо същество, няма да има място за нищо друго.
Светът ще се запълни с хора, които сбъдват мечтите
си, без да пречат на другите в същото това начинание. Дори ще си помагат един на друг. Какво по-хубаво от това!

За да видя

Безкомпромисно, искрено вкопчени
в ежедневната битка за хляба,
в социалните норми за точност,
в неизменните „искам” и „трябва”,
във борбата за светско признание,
в идеала за род и приемственост,
във стремеж към практичност и знание,
в кръговрата на всички потребности... –
безвъзвратно, безсмислено стиснали
всяка мъничка цветна илюзия
обещаваща святост и истинност,
но залагаща всичко за губене... –
препродавайки мисли и чувства,
сме се вкопчили в свойте капани...
Но познай какво. Днес ще се пусна.
За да видя дали ще ме хванеш.
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Подготвяте вече четвърта своя стихосбирка за
печат. Разкажете ни по нещичко за всяка от тях –
има ли специална идея, около която са подбирани
стиховете, как се реализира отпечатването, интересни случки или коментари около излизането на
книгите?
“ДУШАТА МИ Е СКИТНИЦА” – първата ми книга. Още
не зная как намерих смелост да се впусна в това приключение, но приятелите ми ме подкрепиха изцяло и
ме насърчиха активно.
Това беше моят първи опит да заявя пред света
гледната си точка, независимо от резултата. Просто
трябваше да кажа по някакъв начин – хей, това съм
аз, така чувствам нещата, подарявам ви това чувство. Сега осъзнавам, че ми е трябвало доста кураж,
за да го направя. Да, благодарна съм, че имах този
кураж. Когато си искрен и отдаден в това, което правиш, нещата се случват от само себе си. Притежават
собствен заряд. Следва на стр. 156
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~ Мира Дойчинова – irini

Как се раждат стиховете Ви? А картините?
Раждат се в много тишина. Абсолютната тишина на
ума, когато душата започва да говори. И има много
какво да каже.
Обичам тези моменти. Тогава съм най-близо до себе
си. Тогава горя.

Подарък
Всичките свои богатства прибрах –
в малко вързопче. В душата си.
Вързах на възел. Не мога без тях.
И ги понесох нанякъде...
Взела съм малко парченце надежда –
две-три искри от жарава...
Пътят е дълъг и труден, изглежда –
обич си взех, да ме сгрява...
Перо от крилото на птица прибрах –
да помня къде е сърцето ми.
Тъмно щом стане – да литна без страх
и да се слея с небето си...
Взех си комат тишина от звездите –
все някога ще огладнея.
Сгънах на дъното грижливо мечтите.
И време – да ги живея.
Всичките спомени – и те във вързопчето.
Нямам какво да забравям.
Сложих и щастие. С уговорка – безсрочно.
И сили – да го създавам.
Скътах душата си и възела вързах
с панделка с надпис „Късмет”.
Тръгнах нанякъде сега и те търся...
Че е подарък за теб.

~ Мира Дойчинова – irini

интересната случка е, че сама направих илюстраvАциите
си и така получих смешния прякор Принцесата на насекомите. Разгледайте стихосбирката и ще
разберете защо ;-)))))

“ОБИЧ – ПЪЛНА С НЕБЕ” – моята синя крилата
книга за любовта. Тя беше естествено продължение
на първата, защото хората я поискаха. Нося много
думи в себе си и трябваше да ги раздам. Те просто
пожелаха да летят и сърцето ми ги пусна.
Отново нарисувах сама картините за книгата, но незнайно защо част от тях в първия тираж излязоха с
главата надолу. Ако случайно имате такива, да знаете, че бях по-изненадана и от вас. О, нека си го кажем
направо, за мен беше бедствие :D (Но го преодолях
някак си, с помощта на моя великолепен технически
ръководител, който сметна печатната грешка за изключителен и нетрадиционен шик. Или поне успя
да ме убеди в това ;-))

“ВРЕМЕ Е ЗА ТИШИНА” – тази книга1 е различна от
останалите. Сами ще разберете защо. Сънувах заглавието й... Много странно и интересно.
В нея, освен най-новите си стихове, съм събрала и такива, които са неиздавани и непубликувани никъде
досега. Непрочетени от никого. Тайни. Най-съкровените и най-искрените ми думи. Моите лични духовни открития от сегашния ми период. Представата
ми за тишина. Това съм аз, цялата. Нищо повече. И
нищо по-малко. Разкривам се до последната буква
на душата си.
Дано ви хареса :-)))) Следва на стр. 162
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“ВСЕКИ ДЕН ЩЕ ТИ БЪДА КЪСМЕТ” – любимата
ми книга. Един прекрасен летен ден седяхме с моята приятелка в една сладкарница, ядяхме торта
и се шегувахме, че имам толкова много стихове, че
вече ми е време да издам “The best” и да приключа с
кариерата си на народен творец.

Никога не съм се взимала насериозно като поет.
Пиша, защото така чувствам любовта най-добре.
За мен това е като дишането. Но понеже иронията
в идеята й много ми хареса, събрах на едно място
всичките си любими и популярни стихове, писани
през годините и така се появи третата ми книга. Невероятно, но факт.
Тя, моята приятелка, още ми се подиграва по този
повод. С усмивка, разбира се. Да издадеш „The best”
само след няколко години усилена творческа дейност е необяснимо постижение, с което едва ли друг
поет може да се похвали. Обичам да се шегувам с
това :-))

156 1 Скоро след тази стихосбирка излиза и следваща, под заглавието “Подарък за теб”, следвана и от най-новата “Нека бъде любов” . – Б. ред.

У дома
Започнах да се вглеждам в тишината,
да слушам утрото. Да търся песента,
която е написана в душата ми
с едничка цел – да разбера света...
Ще спра да питам и без страх ще зная
кое и колко трябва да боли.
Без дъх ще имам сили да мечтая
и може би и Бог ще се смили –
усмихнат от едната упоритост,
с която съм превземала небето.
И всяка тайна, безнадеждно скрита,
ще бъде дар, подписан от сърцето ми...
Ще търся, ще намирам, ще вървя,
ще слушам, ще пътувам, ще узная.
Така ще се завърна у дома.
Частица прах, прегърнала безкрая.

~ Мира Дойчинова – irini
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Просто аз
Скарах се с поредната теорема
за изключителна безвъзвратност.
Зная, че си е мой проблемът,
че те обичам до Космоса. И обратно.
Зная, че не си бил в мойте стъпки
и не подозираш какво е в душата ми.
Да си влюбен не е просто тръпка.
То е светлинката сред мракове...
Никак не вярвам в случайности –
забърквам ги предварително.
Как съм ли? Съвсем обичайното.
А пък после – изобщо не питай...
Всеки страх се явява напразно –
точно след утрото бие отбой.
Влюбена съм. Светя. И е заразно.
Този проблем е твой.

~ Мира Дойчинова – irini
Представяне на стихосбирката “Обич – пълна с небе”, София 2015 >>
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ИЛЮСТРАЦИИ НА МИРА

Нека до има
Винаги има време
за още един момент.
За синьо море до колене.
За незабравим ден.
Винаги има място
за тишина в душата.
За неочаквано щастие.
И за безкрайно лято.
Винаги има смисъл
за още един шанс.
За ненаписана приказка.
За предстоящ танц.
Винаги има проблеми...
Но точно така разбрах:
винаги има решение,
различно от страх.
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~ Мира Дойчинова – irini

представяния на стихосбирките, правите и
vОсвен
свои изложби – разкажете ни малко и за тях!

Обожавам да рисувам, това е най-голямата ми
страст! Обичам цветовете, формите, красотата,
величието на живота и природата, магията на
приказките и сънищата. Всичко това претворявам
в платната и илюстрациите си – с обич и вдъхновение. Когато се съберат повече картини – започвам
да се чувствам препълнена от емоции и трябва да ги
раздам. Трябва да им намеря дом. Така се случват
моите изложби :) И когато хората са щастливи и си
отнасят нещо със себе си вкъщи, което са сметнали
за красиво и близко до душата им, тогава и аз съм
щастлива. И започвам отначало. Средствата влагам
в издаването на книги или в закупуването на материали за нови картини, които пак да отидат при
хората и се получава един кръговрат, който е много
осмислящ.

Животът е кръговрат,
а ние сме творци,
които търсят себе
си в творенията...
Вълшебството на съществуванието!
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Да поговорим за религията, вярата и знанието...
Като млад и вдъхновен човек – дете на съвремието,
кои са знанията за света, които Ви импонират, от
кои сфери на човешката дейност ги черпите и лишава ли Ви това от недогматичната вяра в неща,
за които съвременната наука няма как да предложи
доказателства, тъй като не ги е достигнала и разгадала официално?
Религията е система, към която твърдо не принадлежа. Няма да ме намерите там. Възпитана съм в
свободомислие и любознателност, а не в стриктно
уповаване на точно определени догми. Допадат
ми някои от източните философски учения, но не
следвам нито едно от тях плътно и прилежно. По
принцип съм добра ученичка, но се уча предимно
от собствения си жизнен път и от личния си опит.
С удоволствие чета и изследвам и философията,
и науката – те дават добро поле за задаване на въпроси и за търсене на отговори. Това ме вдъхновява
доста често. Знанието е много съществена част
от развитието ни като човешки същества и няма
да спра да се уча, докато дишам. Вярата от своя
страна е по желание и всеки сам избира в какво да
вложи доверието си. Аз избрах да вярвам в любовта и в доброто у хората. Не всеки път ги виждам,
но съм сигурна, че са там и си пробиват път през

Минало в бъдеще време

пластовете несигурност и заблуди. Също така
вярвам категорично в Живота – напълно доказано е,
че съществува и това ми е достатъчно. Това осмисля
всеки мой ден.
А колкото до религията – отнасям се с огромно уважение към убежденията на хората. Щом са избрали
точно това да следват като идеология, значи имат
основателна причина дълбоко в себе си. Това е достойно за уважение.

Ще изляза през тази врата.
Ще затворя след себе си болката.
А светът ще прошепне с тъга:
“Беше хубаво. Колкото толкова...”
Беше дишане, чак пряко сили.
Беше обич, и сън, и борба.
А сълзите ми, спомени скрили,
ще напомнят, че пак съм сама.
Че се раждаш едничък сред всички
и че точно така си отиваш.
Че мечтаеш, летиш и обичаш.
И мълчиш, и болиш, и се сриваш...
И е хубаво. Колкото толкова.
И светът все така се върти.
А пък някъде там, в обиколките,
ще блещукат и мойте следи...
Ще доказват, че някак все пак
не успях своя дъх да изгубя.
Ще изляза през тази врата.
И ще вляза отново.
През друга...

Има ли “живот след смъртта” според Вас и страхува
ли се от осмиване съвременният човек, ако в личната
му познавателна реалност присъстват и невидими
за очите неща, но извън догмите на някоя определена
религия?
Имам някакви лично свои подозрения, че смъртта
е само преход към поредния следващ живот. Целта
на съществуванието е да развие и усъвършенства осъзнаването, така или иначе. Ще живеем и ще
умираме, докато не го постигнем. Страхът е безсмислен. Няма никакво значение дали ще ни се
смеят за това, нито пък какво изобщо е становището ни по този въпрос. Животът се обновява непрекъснато и без нашето мнение. Животът се ражда,
продължава, израства, усъвършенства. В това е неговата магия и величие. Смъртта е само една част от

v

164

Следва на стр. 167

~ Мира Дойчинова – irini

В тиха нощ
В тиха нощ сърцето си последвай –
то знае “накъде”, “кога”, “защо”...
Душата крие пътища неведоми.
И винаги са твои. За добро...
А всичките снежинки са вълшебства,
които ще се сбъдват ред по ред.
Съвсем е бяло. Също като в детството.
И пътят ще е винаги напред...
Ще има утре и ще има вчера.
Ще има за какво да съжаляваш.
Все нещо ще поискаш да намериш.
Все нещо през сълзи ще си прощаваш...
Но тръгнеш ли във своя снежен път,
една мечта през мрака ще те води –
ще видиш чудесата да искрят
и себе си до края ще пребродиш...
Във тиха нощ. Безкрайно много тиха.
Когато даже мислите мълчат.
Тогава със сърцето се усмихваш.
И бъдеще, и минало валят.
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~ Мира Дойчинова – irini

непрекъснат процес. Обичам една мисъл на
vтози
Ганди:

“Живей сякаш ще умреш утре,
учи сякаш ще живееш вечно.”
Това казва всичко.
А пък невидимите неща... Човек може да вижда не
само с очите си, за щастие. Сърцето знае най-добре.
То усеща как стоят нещата в действителност. И (почти) никога не греши.
Какъв е българинът като народопсихология във Вашия поглед? Има ли качества, които с основание
му отреждат отново място под слънцето след
многовековното оробяване, или е по-добре да бъде
претопен от руската, американската, турската,
гръцката, сръбската или която и да е друга държавна политика (а защо не направо от безхаберието
и “циганията” в собствения му двор) и да се свърши
веднъж завинаги с днешното му мизерно съществуване? Има ли какво да губи в лицето на България
светът?
Ха, това е провокативен въпрос, а аз не съм краен националист. По-скоро предпочитам да хвърля един
лек глобален поглед на нещата. Българинът е човек

преди всичко. И като всеки човек той е уникален,
ценен и неповторим и има своя достоен принос в
културното богатство на цивилизацията. Може би
е достатъчно да вярваме повече в себе си, да уважаваме миналото си и да работим упорито за изграждането на бъдещето. Не, не онова светло бъдеще от
приказките, а едно съвсем нормално, обикновено и
реално бъдеще, в което да се чувстваме сигурни за
себе си и близките си. Нищо грандиозно и непостижимо.
Не бива да се отъждествяваме с чужда политика,
защото това ще отнеме от собствената ни автентичност. Промяната се извършва отвътре навън, а не
обратното. Споменатата цигания (явно образно казано) е само една част от уроците, през които трябва
да преминем и да усвоим. Обществото ни е болно
на много нива, но нека всеки да започне лечението от самия себе си. Тогава имаме истински шанс
да оцелеем и да израстем като народ – заедно като
държава, но и индивидуално, като личности. Имаме
много неща, за които да се гордеем.
Нека всеки лично за себе си да изкорени робското мислене от съзнанието си и да го замени
с чест и достойнство. Хайде, нека да го направим,
поне за един ден! Това е чудесен експеримент на съзнанието. Ще участвам с удоволствие :-)
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Данък
“ обществено мнение”

Данък “обществено мнение” –
в тази партия не членувам!
Някога имахме даване-вземане,
сега обаче пасувам.
Съвест ли? Проиграх я на дребно.
Но спечелих любов без преструвки.
Кой ще ми каже какво е редно,
щом не е бил в мойте обувки?
Да съдиш другите за падение –
това е добра застраховка.
Не членувам в “Обществено мнение”.
Не плащам осигуровки.

~ Мира Дойчинова – irini

Само с лично творчество ли им остава да се занимават на “чистите по сърце”? Мислите ли, че е възможно да се устои чисто психологически на нечистите
информационни и хибридни войни, като се върши наистина с чест “на ползу родину” работа в социалната
сфера?
Това е личен избор, който всеки от нас прави – ежедневно, отново и отново. Ставаш сутрин и се захващаш
за работа – да осмислиш деня си. Дали ще е с творчество, с животновъдство, със здравеопазване, с готварство или с образование... няма никакво значение.
Всеки от нас има своето място под слънцето и своето
уникално призвание като човек и трябва да работи в
Следва на стр. 173

v

Ако политиката в наше време е мръсно занимание,
има ли тогава шанс да застанат чисти хора по
върховете на държавния живот или е още рано? Да
вярваме ли, че има такива и днес, въпреки всеобщото
държавно-политическо блато?
Политиката е лидерска дейност преди всичко и като
такава тя се нуждае от силни и уравновесени личности, с ясна визия и конкретна насока за действие.
Имаме нужда от хора, които са съзнателни, реши-

телни и искрени в желанието си да ръководят народните дела към по-добра реализация и мирно
развитие. Хора, които заслужават доверие и уважение. За съжаление голяма част от съвременните
политици опорочават тази дейност и я заменят с
дребнаво пресмятане на лични сделки и мръсни номерца под масата. Чистите хора няма да се забъркат
там. Те имат друга мисия. Много по-сърдечна и невидима. Но рано или късно всичко ще си дойде на
мястото по един или друг начин, защото всяко нещо
се стреми към равновесие в този свят. От нас зависи
начинът да е безболезнен и градивен.
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Всеки път
Всеки път, щом погледна света,
виждам толкова нови предели!
И сред обич, мечти, светлина
виждам хора, трептящи от смелост...
Много чисти, безкрайни пътеки
просветляват за миг – и по тях,
със усмивка, пристъпва Човекът –
сложил кръст на тревога и страх
той светулково в мрака проблясва
и показва оттук, че е минал...
А в следите му – тихичко щастие –
ще блещука навярно с години...
С всеки поглед назад и напред
ще се спира без дъх по средата.
Разпилени надежди навред
ще осмислят до дъно душата му...
Просто виждам това. Щом протегна
безусловно ръце към мечтите.
Искаш с обич света да погледнеш?
Замълчи. Затвори си очите!

~ Мира Дойчинова – irini
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тази насока, независимо дали ще получи възнаграждение или не.
Сметките ръководят материалния свят действително, но не вършат добра работа в една сфера,
която изцяло принадлежи на духа – личностната реализация. Там наградата е много, много поголяма – удовлетворението, че си жив и осмисляш живота си. Това ти дава силата и смелостта да
устоиш на всякакви психологически атаки и информационни войни.
Трябва да знаеш кой си, какво правиш и защо го
правиш. Тогава вече нищо няма власт над теб. Тогава живееш с всички и едновременно с това си себе си,
не се претопяваш. Това е смисълът на обществото. Да си помагаме и да се развиваме заедно, но и
да се утвърдим като индивидуалности. И в крайна сметка ще осъзнаем, че всеки от нас е творец
изначално, независимо към каква професия се е
насочил.

Креативността
е заложена
в съзнанието ни
от самия живот.
Това е смисълът на всичко.

Събуди се за малко и виж,
че Животът е не само болка.
Усмихни се преди да заспиш.
Имаш себе си. Колкото толкова.
Събуди се. Навън е денят,
който ти си направил самичък.
Колко много надежди валят.
А мигът е роден за обичане...
Събуди се, поне за минута.
Не е много. Но стига за всичко.
Всеки дъх се равнява на чудо.
Всеки поглед ще бъде различен...
Събуди се! Сърцето ти иска
да се сбъдне съвсем осъзнато.
Нямаш време за повече мислене.
Имаш време да срещнеш душата си...
И когато се спреш за секунда
на ръба на една тишина,
в урагана на своята будност,
замълчи. Сътворяваш света!
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Следва на стр. 174

Рецепта за събуждане

~ Мира Дойчинова – irini
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vКакво държи доброто Ви настроение в ежедне-

вието? Какво Ви зарежда, обогатява, настройва
оптимистично и т.н. в този дух?
Знам коя съм. Знам какво правя. Знам защо го
правя. Не съм нищо особено и това ми харесва.
Имам много недостатъци и приемам това със
солидно чувство за хумор. Да можеш да живееш
в мир със себе си при всякакви обстоятелства е
най-големият дар и най-голямото предизвикателство, което ни се дава. И също така съм наясно, че все още нищо съществено не знам и имам
да науча още толкова много. Това ме изпълва
с добро настроение и ме мотивира страхотно
много. Най-интересното тепърва ми предстои.
Никога не ми е скучно. Има толкова много работа за вършене в този свят. Не мислите ли?
Направих невъзможното. Открих небе,
което е по мярка на душата ми.
А болката, разкъсваща на две,
е всъщност от растежа на крилата ми...

~ Мира Дойчинова – irini
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С какъв стих като пожелание към всички читатели бихте завършили разговора ни?

Светът е поправим
Светът е поправим. До предпоследно.
И има време за една измислица,
в която сме изгубени безследно,
преди да се намерим... Щом е писано.
И има време за един отрязък
от лентата на дните ни добри,
когато светлите звезди ще слязат
на пръсти във душите ни... Нали?
Нали в един момент ще се замислим
да бъдем или да не бъдем вече?
Кое било е и кое е истинско?
Преминахме ли пътища далечни?
Въпросите сами ще отговарят,
премахнали и сянка на тревога.
Щом дишаме, а спомените парят –
светът е поправим. И слава Богу.

~ Мира Дойчинова – irini
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В Мъдростта догми няма! Догмата беше необходима до идеята на осъщественото
прозрение, което интуицията дава. От знание отвън-навътре Мъдростта ще премине към знание отвътре-навън.

~ Ваклуш Толев, Мъдростта – Нова стратегия на Живота, Нур 0/2006 – www.nur.bg

За мен обрядът е една от най-тежките вериги в усвояването на Божествеността,
макар че е добър момент в признанието й. Но не и на усвояването, защото обрядът ви
облекчава да не учите – вие се удовлетворявате. Младото поколение иска да се лиши
от вярата, но не иска да се лиши от знанието. Това е, което му липсва сега. Ще иска
лакмусът му да се промие в мисленето. Разбира се, мисленето има и стадно поведение, има и върховно откровение. Кое е, което младото поколение иска? Откровението
вече. Затова съм казал, че мисълта създаваше формула за очовечване. Откровението,
което носим, създава идея за обожествяване.

~ Ваклуш Толев, интервю на Милен Цветков, “Здравей, България”, Нова ТВ, 12 април 2001 г.

Любовта не иска да освободи никого от принадлежност, затова Христос казва знаменитата си притча: “Деветдесет и девет ще оставя и ще търся една загубена овца.”
Това е Учението за Любовта, но Учението на Мъдростта казва: “Деветдесет и девет
да се загубят, един да има – той е, който ще прави Път!” Учението на Мъдростта не е
учение на прощението. Христос бе прав за Себе Си в ситуацията, в предназначението
на Духовна вълна на Любовта – те трябваше да научат закона на прощението. (Защото пък и никой не се оказа и праведен.) Законът на Мъдростта е знанието. Един!
Тогава ще разберете смисъла на фразата ми: “История се прави от волята на цезаря
(не от волите) и от молитвата на жреца (не от всички жреци).”
~ Ваклуш Толев, Върху Посланието – Евангелия, Нур 1/1999 – www.nur.bg

Новият
СОЦИАЛЕН ОЛТАР
на България
Подготвил Ралица Благовестова,2016 г.
Да се учреди Ден и изгради Дом-светилище на 13-сет
поименни безсмъртни българи е една от многото
идеи, които “социалният монах”1 Ваклуш Толев оставя след себе си като завет за реализиране в културното пространство на България. Не само в отдаване на
почит към велико минало обаче, а в тенденцията на
идеи за възземане в бъдеще, се крие това, което откроява този нов “социален учебник на България по
приложен оптимизъм”, както го определя авторът
още преди години. “Безсмъртните българи са живото духовно вълмо на българската бъдна историчност. Ето защо ние не само спомняме историята,
ние правим история!” – казва Ваклуш Толев.
“28-ми август е датата на кончината на цар Борис III
Обединителя” – пояснява за нас председателят на фондация “Безсмъртни българи” Петър Николов какво е
определило да бъде избрана именно тази дата за Ден

на 13-те. “Преди да сложи живота си пред олтара на родината в жертва за нейното обединение и спасение от ужасите на войната, царят носи българския народ в душата
и сърцето си” – продължава той. “Там в душата му
е скътано дарованието на народната мъдрост, вярата,
символът на Кубратовия сноп като завет. Това е фундаментът, върху който Ваклуш Толев поставя сомн от доблестни държавници, проницателни духовници и творци
на българския национален дух, представени под знака на
онзи, който народът нарече Царят Обединител.” Разбираме също, че особеното и специалното, открояващо идеята за този нов социален храм на България, е в определянето на самите личности според
силата им да са най-пълнокръвен израз и въплъщение на конкретен национален идеал. Така “13-те
с техните характеристики олицетворяват идеал за
Свещена земя, превърната в територия; идеал за ЖивоАлюзия към документалния филм на Стоян Терзиев
“Ваклуш Толев – светският монах”, 2004. – Б. ред.
1

<< Авторът на идеята Ваклуш Толев, София 2002
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творно знание, изкласило в Златен век на българската
книжнина; идеал за Свобода, въплътен в българското
освободително движение; идеал за Будност, идеал за Доблест и т.н.” – разяснява Петър Николов. И добавя,
че “Дом-светилището на 13-те от своя страна
е място, където бъдещият будител ще може да намери опора и да си вземе светлина за Път”.
Създадената да послужи на идеята фондация “Безсмъртни българи” следва родолюбивата си мисия, в
която построяването на Дома-светилище ще бъде завършекът, по думите на председателя й. Направени са и
първите стъпки в тази посока. Фондацията сътрудничи
за определянето на място в град Велики Преслав, което
да приюти Дома. Именно на територията на Велики
Преслав, защото градът е наситен с историята и енергията на духовна столица на България, носеща белега
на “Словото, станало плът” със Златния век на българската книжнина. Общинският съвет, със свое решение
от 2003 г., официално узаконява идеята Домът-светилището да се изгради на територията на града. Архитект
Алеко Христов от своя страна въплъщава представата
ни за един такъв храм на бъдещето в изчистена композиционна форма, излъчваща символен заряд.
“Вярваме, че когато сърцето е поревнало в потреба
за приложност, ръката ще намери воля да осъществи, независимо от реалната и тежка финансова
бедност на народа ни” – заключава Петър Николов.

<< Петър Николов, София 2016

На 28 август 2016 г. е поставена каменна стела, която информира за мястото край
Велики Преслав на бъдещия Дом-светилище на 13-те поименни безсмъртни българи
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Интервю с Ваклуш Толев на Ралица Благовестова,от 2009 г.
Ваклуш Толев, известен като Учителя на Мъдростта, е богослов по образование, обществен деятел, лектор
и автор на множество трудове с религиозно-философска и културно-историческа тематика, сред които са
“История и теория на религиите” в три тома, “Духовните дарове на България” в два тома, “Седемте лъча
на еволюцията”, “Беззаветен Завет” и др., както и на изцяло авторското списание “Нур”. Оригиналните му
възгледи, исторически прочит и тълкувания се оформят в самостоятелно учение, което той нарича Път на
Мъдростта, израз на навлизащата в битието на планетата нова Духовна вълна на Мъдростта.
В общочовешки план Ваклуш Толев сезира Комисията за правата на човека към ООН за включване на допълнителна клауза в Хартата за правата на човека, която да защити правата и на душата. Свещен е човекът, а не институцията! – казва богословът, с което извежда правото и основанието да се променят законите на Институцията. Искането за нова клауза включва премахването на анатемата от всички религии
и отстраняването на понятието враг от социалните взаимоотношения на хората. В Третото хилядолетие
човечеството влиза с нова нравствена таблица – няма зло, има нееволюирало добро; няма враг, има
събожник – твърди Ваклуш Толев и предвижда, че в Третото хилядолетие враждуването ще бъде само
вътрешно (в теб самия) и ще продължава до пълната победа на съвестта.
Кога и как възникна у Вас идеята да се учреди Ден
и изгради Дом-светилище на 13 безсмъртни българи?

Идеите се раждат, когато липсват реалности. А
липсва реалност на признание, не на празнуване.
Празнуване винаги е имало. Но идея за признание в
безсмъртие е нещо различно. Празникът е удовлетворяване на тенденциите или на държавни потреби.
Величие се признава като съзнание на нацията в

отговорност. Но безсмъртието е вече освещаване, а не само молебен. Така че тя се е родила още
изначало в съзнанието ми, че има личности в нашия
национален пантеон, както го казват, които не само
трябва да бъдат признати, че са герои, а че са безсмъртни. А идеята за безсмъртието е раждала в
мене винаги идеята на възкресението. Нещо, което пък и като религиозно съзнание липсва в кодекса
на нашата религия.
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Следователно, изначало още, когато се ражда в мен
идеята за Учение Път на Мъдростта, е стояла и националната ми отговорност, а не само планетна или
Мирова. Така че – още преди 40 години, въпреки че
манифестацията е преди 15.

Разбрахме защо “безсмъртни”, но защо и именно
13-сет?

Да – “безсмъртни”, защото “великото” е определение на социалната даденост. В този смисъл Христос не прави величие, Той прави безсмъртие. За
безсмъртен още орден няма! А защо 13?
Вижте, 13 – понеже човечеството счита, че е фатално
число. Всъщност нищо верно няма в това. Ако под
фатално се разбира съдбовност, тогава защо да ги
лишим от съдба, която е продължила и жизнения
им път. При това 3 и 1 прави 4, а 4 е знакът на кръста.
А кръстът е именно разпятие, което дава възкресение, тоест безсмъртие.

Извеждате и давате път на св. Климент Охридски като азбучник, пред светите братя Кирил
и Методий, сочени и празнувани понастоящем.
Това впечатлява силно, тъй като от училищните години изниква в съзнанието ни въпросът
защо приемаме, че братята Кирил и Методий
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ни дават четмо и писмо, след като ние днес не
пишем на глаголицата, дадена от тях, а на кирилицата, оставена ни от Климент Охридски.
В това ли е смисълът на Вашия избор и ако има
други причини, какви са те?

Аз не приемам историята за достоверност, макар че
тя би трябвало да бъде отражение на реалности. Но
когато идеологии са определяли истината, те винаги
са я изопачавали. За нас братята Кирил и Методий не са писали никога азбука – те са я писали
за Великоморавия. И затова там отидоха. Онова,
което направи азбука за България, това беше свети
Климент. Братята Кирил и Методий не са познавали българския език, за да правят те азбука. Защото
езикът винаги предварва писмеността.
Признаването на св. Климент дава също друга
светлина върху проблема имат ли право българите и на това, което се казва Македония, за
което са се водили толкоз много войни. Самата
присъственост на св. Климент Охридски там
дава достоверност за принадлежност!

Княз Батенберг не е с българско потекло, но го
включвате в числото на тези избрани 13 безсмъртни българи? Какво не знаем ние за него и
какво като цяло отчитате Вие в делото му, за да

му отредите място в тази низа от личности?

Робството ни е било твърде дълго. Преди 500-те
години сме имали и 200 – следователно 700 години.
Българска династическа наследственост нямаме или
се е загубила в историята. А претенденти за царе винаги е имало. Далновидността на учредителното Велико народно събрание след Освобождението е тази да не поражда вътрешна несгода за величие и затова търси коронована династия, от която да отвори
пъ-тя на властванието. Това е много съществено – това
избави България от лъжединастически тенденции.
Защото в 700 години династиите се губят. Значи възрожденска България е много по-богата в уточненост,
отколкото послешна. Затова – търси се държавен
глава извън България.
Батенберг си има потеклото, но онова, с което аз го
отреждам в тринайсетто безсмъртни, е неговата наистина жертва – и то толкоз достойна. Той направи
Съединението на България, ако щете в противовес
на руската имперска тенденция. Разбира се, че има
и други тенденции срещу България, но той направи Съединение. И когато принудата му дава право
да си отиде (тоест поканва го да си отиде), той казва
една знаменита фраза: “Мен можете да ме забравите, но Съединението – никога.” Коя е трагедията
на съвремието? Че въобще няма спомен дори за

Съединение. Това е болшевизацията, която извърши поражение върху историческия ни път.
Пътя, не върху духа! И по-възрастното ви поколение дори няма представа – културна представа, историческо знание – за Съединението и
неговия осъществител.

Ванче Михайлов е също сред най-оспорваните избраници. Каква е идеята, която неговият пример
въплъщава и на която той е най-добрият изразител?

Когато гледате на България, трябва да гледате като
на нация, а не само като на народ. Когато се опрости
социалното мислене и се доведе само до това, което
се нарича народ, а той в различни степени бил тракийски, бил северно-български, или добруджански,
или македонски... Този сепаратизъм, който се извършва в съзнанието на хората, беше обида, когато
бяха ни взели до т.нар. Македония. Кой ни защити?
Единствен Ванче Михайлов стоеше на тезата, че
Македония е българска. И аз съм му дал едно име:
“Воин на оскърбените българи.” Вижте, оскърблението не е да ударите само шамар, а да отнемете
път. Когато вие отнемете пътя и го забраните, това
е страшното, а не че сте накарали каруцарят да си
намаже колелата на каруцата. Ванче Михайлов
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заслужаваше признание, а това че той не бил с болшевиките и те трябва да го отрекат и след това държавата ни да говори срещу него, че бил разбойник
и т.н. – това говори, че не сме имали държавници.
Когато оценявате личността си, а идеологически
й слагате знаменател, гениален да бъде числителят
й – нищо. Това е бедата.

Има една единствена жена, включена в редицата
на 13-те. Кое е това, което я откроява и поставя
над останалите като вървян и живян път?

Ние имаме достатъчно войводки, достатъчно байрактарки, но всичкото това е в угода на този, който
прави четата. Ама че тази чета щяла да се бори за
свободата на България, ние знаем – те по-скоро
правеха любов. Е, сега е публична, тогава е била тайна. Но Баба ви Тонка не само даде чада – тя приюти въстанията, приюти чакащото Освобождение в
утробата си, в дома си. Това е Баба Тонка – Майка
на безстрашието! (А другото е да развееш байрака
и да се скриеш в гората. Те нека си слагат Райна княгиня. Това си е тяхна работа.) Не мога да не я сложа.
Не мога. Тази жена нямаше история, в която да не
изпълни историческо битие. Тя правеше история,
а другите правеха биография. Затова поклон пред
подобна майка – Майка на безстрашието.

Ако трябва да посочите личности с голям принос
в балканската и европейска история, кои трима
биха били най-напред и защо?

Ние имаме една близост с това, което направи стойност в историята на взаимността ни – един Кемал
Ататюрк, който свали феса на империята. Свали
империята от властта на околните държави, които
е покорявала. Следователно Кемал Ататюрк извърши един не личен и не, ако щете, само тяхен национален акт. Той извърши една голяма
европейска политика. Да свали самия султан от
това, което още сега започват пък да го връщат недомислиците на малокалибрените идеологии...
Защото Mюсюлманството и като религия е много
бедно – то е настина камиларско като този, който го
състави. Когато на човека засегнеш религията, той
играе ролята на обиден, но тези, на които им взехме
митологичните богове, какво да правят? Ама това
било преди няколко десятки хиляди години! Няма
никакво значение – в съзнанието има ли го? Затова
нашата теза е свобода от минало, което е равно и на
свобода от богове. Няма защо настоящите богове
да се сърдят, че искаме да ги освободим. А като го
съчетаете с космичната цялост и с историческите
дадености, вие ще видите защо Път на Мъдростта е
наистина Път.
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Ако трябва да сложим някой друг европейски държавник, бихме сложили тогава Гладстон, който
възправи глас за България в защитните времена на
заколението, което беше извършено в Батак. Сега
ако питате, никой не знае кой е Гладстон1. Може да
ви каже кой е Горбачов, защото той знаеше да играе.
Или пък другия, който не можеше да отрезнее. Но
Гладстон имаше не само европейска представителност – той защити България тогава, когато
още дори няма освобождение.
Можем да сложим също братята Евлоги и Христо
Георгиеви, които всичките си пари даваха, за да има
университет. Така че – могат да се намерят личности, които да получат признание в съзнанието.
Уилям Гладстон е четирикратен министър-председател на Великобритания през 19 в., известен с прозвището патриарх на европейския либерализъм. Изправя се в активна подкрепа на българската кауза за свобода от османското оробителство. Сред материалите, които публикува по националния ни въпрос, са “Уроци
по клане, или поведението на турското правителство в България”,
“Българските ужаси и източният въпрос”... В резюмето на книгата
“Уилям Гладстон и българите. Политика на праведна страст” от
проф. Андрей Пантев и доц. Румен Генов четем: “За нас, българите, е щастие в негово лице да намерим личност от такъв калибър,
която се идентифицира, повече или по-малко, с българската национална кауза (както изобщо с аспирациите на народите, търсещи своята свобода и самоопределение). Гладстон вдига глас в
защита на България в един от най-критичните моменти от нейната
история и това го прави своеобразна бащинска фигура в представите на не едно поколение българи. Гладстон е в този смисъл
една персонализирана връзка между две държави, разположени
в противоположни краища на континента, но споделящи общата
история и ценности на Европа.” – Б. ред.
1

Уилям
Гладсоун
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св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Азбучник
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ прозря,
че не чертежьт на буквата
ще ни накара да четем,
а изговорността и гъвкавостта на нашата словесност трябва да намери своя
фонетична черта и образ.
Познавайки душевната вибрация и артикулацията на
българския език, той приспособява глаголицата в кирилица, която и досега обслужва
езика ни и дава дихание на
мисълта ни.
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княз АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ

Съединител
Наричат Батенберг “немски
агент”, но той много по-добре е знаел съдбовната историчност на България от нейните синове и я е следвал непоколебимо в своята жертвеност. А и кой познава тайния ген на този княз български?…
Той, воинът на българската
смелост, когото се опитват да
унижат, че бягал от Сливница,
дава образеца, жертвата и
бъднината: “Боже, пази България!” Да не говорим за приложеното смирение – поиска тук да бъде гробът му, за
да намери приют неговата
тленност, а оттам и неговият
дух, в българската земя.
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Баба ТОНКА
Майка на безстрашието
Баба ТОНКА прави гробница,
от която се възкръсва; прави
възкресение, защото когато
тази велика майка ражда
децата си, вместо да ги носи на кръщение, води ги
на опело – на реквиема
на българската история и
трагична съдба. Там ги кръщава с безпощадността на
бeзcтрашието си – чака ви
смърт за свобода! Майката,
разбира се, никога не може
да иска смърт, тя не може
да въстане срещу себе си,
защото е утробното начало
на живота. Но майката на
България – Баба Тонка, има
куража да живее за свобода! И тя точно на това учи
тези, които ражда, и онези,
които подслонява.
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ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ
Воин на

оскърбените българи
ВАНЧЕ МИХАЙЛОВ дава цялостната идея на страдалческата защита на един народ, който не е македонци,
а българи.
През 1968 година, на една
среща в Рим, Ванче Михайлов казва: “Нека утрешните
поколения знаят, защото
времето отминава, а нашата преходност е налице, че
ние направихме Вътрешномакедонска революционна
организация не за да правим две Българии, а защото
нямаме една целокупна!”
И продължава: “Македония без българите, огън да я
гори! Аз искам като българин да живея в съзнанието
и пътя на десетмилионна
България!”
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За архитектурния проект на Дома-светилище, арх. Алеко Христов
Идеята на Ваклуш Толев дари чрез архитекта тази композиционна форма.
Дом-светилището ще дава нова енергия на връзката между историзма на 13-те и наследниците на
безсмъртието им. Той ще излъчва нов пулс – чрез енергии, идващи от Духа.
Композицията е видимото за очите...
Видима е възходящата и разстилаща се спирала с винт отляво надясно, тоест от минало към бъдеще.
Видими са 13-те периферни пластични елемента, градящи плана и обема, членящ пространството. И
вътре, и вън композицията на Дома-светилище се гради от ритмиката на подобни обеми и светлинни
потоци, организирани в пространството от централната Вертикала, минаваща през центровете на
утробата (долу) и окулусът (горе). На външното впечатление, изявяващо уголемяването на всеки
следващ елемент от 13-те, съответства вътрешната перспектива, даваща на оптиката ни един уеднаквен видим размер на същите тези 13 елемента, вече гледани от зоната около централната вертикала.
Защото 13-те не се измерват като величина – всеки има своята лична характеристика според необходимата жертвеност, дарена на Националния ни дух.
Композицията излъчва символен заряд...
Спирала означава и мощта на историческия ход, и разширяващото се човешко съзнание, и одухотворяващия потенциал на човека, втъкан в динамичността на земната еволюция.
Отвъд композицията е метафизичното...
Всеки един от безсмъртните – чрез нужната ни негова характеристика, ни подава невидима ръка, но
търси за тази взаимност нашето дръзновение.
Изчистената форма на този Дом-светилище е видимият за нас израз на невидимите характеристики
на 13-те безсмъртници.
Дом-светилището е плод на интуитивност, дала a priori възможните разсъждения...
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Есе за архитектурния проект на Дома-светилище от арх. Алеко Христов
със съкращения
Роден, макар и скулптор, е казал, че “архитектурата е застинала музика”. А този път, за да извлечеш най-същественото
от тази музика, си имаш дори Либретист на ритмиката, но странно цялостен – боравещ с вибрациите на Мъдростта.
Осланяш се на Него, а и Той на теб. Супер! Дал ти е специалното Си Либрето – Въведение + 13 Части + Заключение. Там е и
Партитурата, и всичко, което можеш да си представиш. А и онова много повече, което още не можеш. Всъщност – Слово.
Четеш го, потъваш в него, спираш, отново започваш... Докато осъзнаеш, че именно по същината си То трябва да потъне
в тебе. “Къде ти такава вместимост?”, започваш да се питаш, “Трябва да вложиш в себе си есенцията на цяла 13-вековна
България”... Но не спираш. Сам. Танг Ра го няма, макар че и те вижда, и те чува. Няма го нито Тот, да те потупа по рамото
и да ти даде някой древноегипетски божествен съвет. Нито пък другият носител на кадуцея – безграничният Хермес, за
да свърже съзнанието с подсъзнанието ти, както убеждава психоаналитикът от миналия век Юнг. Няма го и самият Зевс –
и той вече само от камък е дялан. Никакви ги няма и ангелите на Християнството – те явно наистина не ходят нашия,
човешкия Път, както Апокалипсисът – посланието от Христос до апостол Йоан, ни разкрива.
На всичкото отгоре – виждаш едно нещо с вътрешния си взор все по-ясно. Че даденото за 13-те безсмъртници е само
част от α-та и ω-та за съвремието ни – Пътят на човека към бъдността си. Чрез Мъдростта. Пълно не просто с ежедневни
хорски думи и мелодии, дори не просто с гениални симфонии, а и с духовни вибрации. Плод на Култура. Там именно
можеш да откриеш ритмиращия Камертон за необходимата ни динамика, която трябва да превърнеш в зрим образ.
Затова архитектурата ти изразява среща на две неща – на Земята и на Небето. Домът е уютът на Земята, но се прави за
присъствието на човешкия Дух. Светилището е заради стремежа на душата към Небето – затова е потребност за човека. Ето ги – двата полюса, правещи необходимото напрежение помежду си, за да става еволюционното човешко движение, динамизирано от Вертикалата: вертикалният – само човешки – гръбнак. И вече с една само посока като бъднина –
от Земята към Небето. От пратения за развитие и станал земен Адам към вложеното в сътворения и одухотворен
от Бог небесен Адам. Заземеност заради отземяване и възземане. Има ли го тук онова “добро и зло” от Библията?
Разбира се, ала вече в кипежа на хорските конфликти започва прилагането и на Знанието, а то разбулва: Няма зло – има
нееволюирало добро! Затова в Дома-светилище властва хармония, безотказно намирана и следвана от всеки един от
13-те в историята ни. Израз на хармония между Земя и Небе – от единобожието на Танг Ра към небесните “нови жилища”,
обещани на човеците от Христос, до социалния учебник на Дома-светилище, от който ще се учим да правим историзъм.
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И ето – архитектурата е определена от виеща се около Вертикалата си златна спирала. Вие се нагоре – от Основателя
Аспарух до Обединителя цар Борис III. Златна е, защото вгражда хармонията на божественото златно сечение. И всяка
една композиционна част, представляваща всяка от 13-те личности, е насочена изцяло към тази Вертикала. И всяка
част получава името на личността си и характеристиката ѝ, дадена в Либретото. И не е случайно, че всеки един от
тези 13 доближава все повече Небето. Скъсява се разстоянието Земя-Небе – до достигането на бъдното единство
човек-Бог. Като израз на живяното от Христос човечество. Това е основата, всичко друго са подробности, макар и със
своето си значение. Най-същественото остава невидимо за двете ни очи – празното още за тях пространство около
Вертикалата. Домът-светилище не е нито музей, нито концертна зала или театър, нито костница или място за вечен
огън или друго преклонение пред безименни жертви; нито е пантеон, нито дори място за обреди. Нищо познато – няма
го нито в нормативните, нито в научните класификации. Тоталната нестандартност като тотално предизвикателство.
Има себетворчество и прилагането му в социалната среда.
Познаваме обаче градежът на тялото човешко като храм на Бога. Една прастара история. Дадена, примерно, с идеята за
първочовека Пуруша, чиито телесни зони са именовани като отделни подразделения на храма със съответни значения
и градация. Или в Древен Египет, където по подобен начин символите на последователните храмови зали насочват
с изображенията си недвусмислено към областите на човешкото тяло и става ясно степенуването им по вертикалата
на тялото. Сетне и в Християнството – върху кръстовиден план на базилика е нарисувано човешкото тяло, чиято седма
чакра е на мястото на Светая Светих – олтара. Тази научно показвана и преоткривана златна нишка на човешката духовна
култура не липсва и тук, но без символични знаци или рисунки. Самите 13 безсмъртници са представителите на човека,
но сега това не е Небесният човек Пуруша, не е колективният човек на религиите, а човекът като свещеност в личността
си. Човекът е предназначен за един особен вид опълченец – еволюционен. Затова е на своята си лична Шипка – и,
понеже си има Диханието, а вече и Азбуката на Мъдростта – победата зависи от неговата битка в себе си!
P.S. Тази архитектура е плод на стигнала донякъде лична интуиция, несъзнавана докрай от мен самия. Предназначена
е за пътници, които търсят енергии за одухотворяване. Концентрирането на такива Небесни енергии именно в Домасветилище ще помага за това всеки един пътник да стане Път. 13-те поименни безсмъртни българи ще пращат в Дома
от тези енергии, за да може личността в социалната си взаимност да освещава пътищата си и да прави и занапред
исторически събития в синхрон с бъдността. Амин.
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Реален кадър на природно образувание, Родопа планина 2016
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Цар Борис III – Обединител
Осъществи националния дух – обедини един посветен народ!
Хан Аспарух – Основател
Донесе тук идея за земя и държава!
Княз Борис – Покръстител
Роди прозрение за етническо обединение и стратегия за култура!
Цар Симеон – Просветител
Стратегия на културата – Златен век на българската книжнина!
Св. Климент Охридски – Азбучник
Изведе буквите из пазвата на народната гълчава!
Св. Йоан Рилски – Покровител
Положи аскетичното начало на българското монашество!
Св. Патриарх Евтимий – Мистик и Воин
Набогати мистичната ни култура чрез исихазма!
Отец Паисий – Будител
Извика миналото като идея за национална свяст и съдба!
Васил Левски – Икона на българската свобода
Пред олтара на Живота!
Баба Тонка – Майка на безстрашието
Без сълзи пред гроба на България!
Княз Александър Батенберг – Съединител
Пожертва трон и династия за съединена България!
Пенчо Славейков – Прозрението на българския гений
Рече: “Бог и България – единство в двойна плът!”
Ванче Михайлов – Воин на оскърбените българи
Сумира националната енергия на прокудените за целокупна България!

“Ние българите, които имаме повече от четири хиляди години живот, не сме имали бог на Земята.
Единственото племе или народ, който е имал бог Небе. Никакви образи – Небе! То вижда, То знае, То
е Сътворител. Представете си! Тогава няма съмнение защо България ражда това, което наричаме
чудо. Не, не е чудо. Ние имаме вътрешна посветеност, която никой не може да ни открадне. Можем
да минем и през много робства, които биха изхабили някого, но не могат националното ни вълмо
да го сложат в облаци, нито да го изгорят с дребни човешки потреби.” / Ваклуш Толев, сп. Нур 4/2004

БЯЛО — ЗЕЛЕНО — ЧЕРВЕНО
Могат да се срещнат твърде много разкази и трактовки за символиката на трибагреника ни, а още повече за мартеницата. Тук се спираме на езотеричния поглед с дух на легенда, който дават откъсите по-долу от неизвестен нам автор, с когото обаче сме напълно съгласни. А когато погледнем в светлината на такова едно разбиране, ще видим,
че българският трибагреник се оказва уникален в света с подредбата си по правилата
на Божествената хармония: Материя (долу), Душа (среда), Божествен Дух (най-горе).
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Бялата светлина се разлага на седем основни
цвята – тя съдържа всичките тях в себе си. Хармоничното сливане на цветовете от дъгата в бялата светлина символизира Божествения свят
и е краят на дъгата, тоест краят на човешката
еволюция.
Средата на дъгата се заема от зеления цвят – символ на пролетта и вечно възраждащия се живот в природата и човешката душа. Символизира и самия човек като умствено същество.
В другия край на светлинния спектър е червеният цвят – червен, като кръвта на човека и всяка
жива плът, условно казано. Цветът с най-голяма
дължина на вълната във видимия за човека спектър. Символизира живота на плътта, физическото тяло и материалния свят като цяло.
По време на освобождението ни от турско робство,

през 1877 Стиляна Параскевова ушива знамето на
част от българското опълчение, станало прототип
на националния ни флаг впоследствие, и пита
баща си защо цветовете трябва да бъдат разположени по този начин. Той й разяснява, че понеже
душата на човека е “средина” – един вид посредник между духа и биологичното тяло, което обитава, то и зеленият цвят трябва да бъде разположен в
средата между белия и червения. Освен това бялото трябва да бъде отгоре, както чистият Божествен
дух е над всички и обхваща в себе си всичко и всички. Цветовете трябва да бъдат разположени
според древните правила, та като гледа българското знаме, българинът да вижда душата си
положена в зеления му цвят, кръвта си и рода
си в червения цвят и Божествения Дух, който
го ръководи през съдбата му, в белия цвят.
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МАРТЕНИЦАТА
Дълбоко символен и характерен е празникът на българската
мартеница.* Подарява се през март с настъпването на пролетта,
т.е. с възкръсването на природата за нов живот. Състои се от
две части – бял и червен пискюл, съединени помежду си с връвчица, оплетена от бели и червени конци.
Белият и червеният цвят са символ съответно на духовните и материалните енергии. Връвчицата между тях е много важен детайл, който показва, че енергиите на материалния и духовния свят са съединени. Свързващото звено,
“средината”, е човешката душа и се символизира от самия
човек, който е окичен с мартеницата.
* В известни вариации е зпазен тук-там и извън пределите на днешна България, в
следствие на наше етническо присъствие.
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Интересно е да се отбележи във връзка с мартеницата, че същата цветова символика се наблюдава и в царствените атрибути на древен Египет. Короната на
Горен Египет (асоцииран с божественото) е бяла, а на Долен Египет (земното)
е червена. Когато се обединяват двете царства около 3 хиляди години преди
Христа, короната става съчетание от двете, като червената е в основата, а бялата сe показва над нея. От божествата на Египет бог Хор също е изобразяван
с двойната корона на Египет (или със слънчев диск над главата) и се счита, че
фараонските династии водят родоначалието си от него, затова пред името на
фараона винаги е стояло и неговото име.
В народната песен “Личенъ-денъ лестувичинъ-денъ” из “Веда Словена” пък мартеницата е наречена маринка на две места, както е в цитирания откъс:

Царе му мажку дете,
Та та чека сега малу,
Сега малу три нидели.
Варзала му стара майка
Варзала му на роката
Варзала му белу сукну,
Белу сукну и царвену,
Белу сукну маринка.

бог Хор с двойната корона

Създателят на общобългарската легия “БОЛГАРИ”1 Емил Андреев дава интересна интерпретация на вложения в думата “маринка” смисъл, ползвайки
древното значение на съставящите я срички, а именно: ма – раждам, ар – човек,
ин – материя|Земята, ка – душа|божествената жизнена енергия у нас. Така, заключава той, вложеният смисъл на закичването с мартеница е пожеланието към роденото в земното лоно същество да намери пътя към душата си
и да се превърне в Хор, тоест в Христос на Земята – духовният властник.
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1

Наименованието е абревиатура и затова се изписва с главни букви.

~ От редактора

бяла — червена — двойна корона

фотогрфия-източник: www.artofcounting.com

Изображение на Рамзес III с бялата египетска корона
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Живей, о, дар на небесата,
у моя боголик народ,
вдъхни му вяра в чудесата
на героичния живот,
вдигни пожарища в душите,
вродена скръб изпепели,
и с пламъците яровити
сърца сломени окрили!
Теодор Траянов, из “Пророк”

В българина е вградена
сянката на Мъдростта!
Българският дух трябва да
възмъжее в приложната
теза на една
нова духовност –
Духовната вълна
на Мъдростта!

