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We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувстват 
оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както 
и креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi
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Лидер на броя

Здравейте! 
Аз съм Емили Митева и ста-

нах част от списанието, с цел 
да предизвикам себе си и да из-
ляза от зоната си на комфорт. 
За да бъда напълно честна, ни-
кога преди това не съм имала 
смелостта да споделям лич-
ното си творчество, а в WE 
MATTER открих една топла, 
приятелска и подкрепяща ат-
мосфера, която ми помогна да 
превъзмогна страховете си. 

Късно вечерта преди ня-
колко месеца, като спонтанна 
мисъл, без очакване за реали-

зация, се роди идеята за този 
брой. Бях забелязала липсата на 
интерес към българското твор-
чество, независимо от сферата 
на изкуството. В същото време 
в книжарниците виждах как се 
издават книги на известни, но 
може би не чак толкова талант-
ливи, личности с цел печалба, а не 
толкова за обогатяване на лите-
ратурата ни. Така се замислих, че 
най-доброто нещо, което можем 
да направим, е да споделяме един 
на друг за български творци, за 
които наистина си заслужава да 
се знае, чрез статии, които да 
останат във времето. Така, съв-
сем случайно подхвърлих идеята 
за броя и ето, че той стана ре-
алност.

Много съм благодарна, че 
имах възможността да съм лидер 
на този брой и да отговарям за 
създаването му. Същевременно 
се срещнах с хора, които също 
вярват, че точно ние сме тези, 
които имат силата да подкрепят 
бележитите таланти, както от 
нашето време, така и тези от 
миналото, за които не се пише в 
учебниците. 

Надяваме се чрез тексто-
вете, които ще откриете в ек-
склузивния ни брой, да ви преда-
дем същото вдъхновение и така 
интересът към българското да 
нарасне още повече сред младите 
хора. 
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Здравей, скъпи читателю!
Спомняш ли си творците на 

отминалия век?
А знаеш ли кои са днешните 

таланти в изкуството?
Не можем да разчитаме на 

собствената си памет да запази 
в себе си работата на творците 
нито пък да вярваме, че само 
чрез думи можем да предадем 
техния труд на следващото по-
коление. Важно е той да бъде за-
писан черно на бяло върху листа 
хартия, защото той няма как да 
изтрие миналото; пази го та-
кова, каквото е. 

Ние сме тези, които ще съх-
раним на сигурно място незабе-
лязаните творци. Ние сме тези, 
които ще ги приютим с топли-
ната си. Ние сме тези, които 
имаме силата да оценим това, 
което ни е дадено.

Затова искаме да те поканим 
в родния свят на изкуството. Ти 
също си част от него.

Защото ти си творецът на 
нашето време. 

Пожелаваме ти приятно  
четене!

WE MATTER: Exclusive 
“За тези, които сме!
 За тези, които бяха!
 За всички нас, които искаме 
 да бъдем запомнени.”
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Очаквайте през септември

#12
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Spotlight for students

Едно от най-обичаните и ут-
върдени имена сред българските 
творци несъмнено е Христо 
Димитров Измирлиев, по-познат 
с прякора си Христо Смирненски.

Онова, което ме впечатли в 
неговата житейска история, са 
именно трудните предизвика-
телства, през които му се е на-
ложило да премине, и упоритият 
дух, който е съхранил и предал в 
много от творбите си. Роден в 
град Кукуш (Егейска Македония) 
през 1898 година, Смирненски 
израства в бедно семейство. 
Поради Междусъюзническата 
война градът е опожарен и се на-
лага да се преместят в софийския 
квартал Ючбунар. Там поетът 
учи в Техническо училище и про-
дава вестници. По-късно става 
юнкер във Военното училище, но 
отвратен от жестокостите, 
на които се превръща в свиде-
тел по време на потушаването 
на Октомврийската революция 
и Войнишкото въстание, се от-
тегля. Записва се в Юридическия 
факултет на Софийския универ-
ситет и продължава да работи 
най-различни неща – от писар до 
касиер в книжен склад.

През целия си живот издава 
единствено две стихосбирки –
„Разнокалибрени въздишки в сти-
хове и проза“, подписана с псев-
донима  Ведбал, и „Да бъде ден!“ с 
революционна и социална поезия. 
Във вестник  „Смях и сълзи“ за първи 
път се появява с името Христо 
Смирненски. Други издания, в 
които взима участие, са „Барабан“, 
„Сила“, „Художествена седмица“, 
„Народна армия“, „Младеж“ и др. 

Христо Смирненски – 
поетът на онеправданите 
Текст: Виктория Генчева
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В по-голямата си част по-
езията на талантливия пи-
сател е социална и обхваща 
трагизма на онеправданите и 
несправедливо лишените в об-
ществото. Едни от най-ярките 
му творби в това направление 
са: цикълът „Децата на града“, 
съдържащ пет стихотворения – 
„Старият музикант“; „Уличната 
жена“; „Братчетата на Гаврош“; 
„Работникът“ и „Вълкът“; по-
емата „Жълтата гостенка“; 
стихотворението „Цветарка“; 
цикъла „Зимни вечери“ и други. В 
тях основен е образът на града, 
представен като извор на раз-
врата, лошото и примамващо 
изкуственото. Ключови мотиви 
са тези за страданието и без-
помощността на младия човек 
в света на бедността, нетрай-
ната красота и всевластната 
смърт, липсата на хуманност в 
обществото и отчуждеността 

измежду хората.
Някои от засегнатите теми 

могат лесно да бъдат открити 
и в съвременността, което по-
казва, че макар и да са минали го-
дини от епохата, в която е тво-
рил Смирненски, обществото 
продължава да се сблъсква със 
сходни проблеми. Пример за 
това е липсата на разбиране 
между отделните личности, ка-
квито се изграждаме все повече. 
Индивидуалното сякаш е по-
гълнало масата, точно както и 
по времето на поета. И все по-
трудно става осъществяването 
на връзка между хората, която 
да ни напомня, че всеки е равен в 
приноса си към света с качест-
вата и уменията си.

Друго направление, в което 
твори, е сатирата. „Приказка за 
стълбата“ и „На гости на Дявола“ 
са от страховитите притчи на 
Смирненски, играещи ролята на 
предупреждения за злото, което 
се крие в обществото и в човека 
и възпрепятства постигането 
на идеала. Чрез тях Смирненски 
изразява своето болезнено съм-
нение и скептицизъм по отноше-
ние осъществимостта на всяка 
социална утопия, включително и 
на заявената от него в револю-
ционните му творби.

Снимка: Христиана Стоева

С
ни

м
ка

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s



8

Едва двадесет  и пет годишен, 
през април 1923 година, поетът 
получава кръвоизлив и лекарите 
установяват каверна, образувана 
от туберкулоза на белия дроб. 
Последните си месеци прекарва 
в  Горна Баня. Дори болен, той 
продължава да пише. По време на 
Деветоюнския преврат, поетът  
получава втори пристъп на болес-
тта, но Жандармерията не поз-
волява да бъде преместен в сана-
ториума до 16 юни. Когато вече 
е откаран там, е твърде късно за 
каквито и да е интервенции и в 
сутринта на 18 юни (1923 г.)  по-
етът почива.  

Макар и твърде млад, Христо 
Смирненски оставя наследство 
от близо 800 лирически произ-
ведения и над 100 прозаически. 
Главната му заслуга е в това, че 
българската поезия се отваря 
към идеологиите и се връща към 
традициите. Макар и творящ в 
бурната епоха след Първата све-
товна война – период, отличаващ 
се с идейно-естетическа преори-
ентация –  Христо Смирненски 
успява да трансформира симво-
листиката на художествения 
модел, което го прави един от 
най-успешните творци на онова 
време.

Източници:
bgmateriali.com (2016). „Христо 
Смирненски – биография, творчество 
и анализи”. Жизнен път. Творческа 
биография. Посетено на: 30.04.2022 г. 
Банчева Д. (17.07.2014 г.). „Христо 
Смирненски – кратка биогра-
фия и творчество“. Spisanie.to. 
Посетено на: 30.04.2022 г.
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Снимка: Христиана Стоева

https://bgmateriali.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://bgmateriali.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://bgmateriali.com/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://www.spisanie.to/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8/
https://www.spisanie.to/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8/
https://www.spisanie.to/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8/
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Георги Мильов Касабов, из-
вестен като Гео Милев, е бъл-
гарски поет и публицист. Той 
е най-яркият представител на 
експресионизма в българската 
литература през 20-ти век и ка-
тегорично заема основно място 
в историята ѝ. В тази статия 
имам честта да представя завла-
дяващата и трагична биография 
на този духовно силен и емоцио-
нален творец.

Роден в Раднево на 15-и яну-
ари 1895 г. в семейството на 
учителя и журналист Мильо 
Касабов, Гео Милев още в гим-
назията започва да се занимава 
активно с издаване на ръко-
писни вестници и съставяне 
на сборници, които самостоя-
телно изпълва с впечатляващи 
илюстрации и с хумористични, 
патриотични и интимни стихо-
творения.

След завършването на ста-
розагорската гимназия, Гео 
Милев пътува много и се мести 
от град в град. Първоначално 
живее в София, където записва 
романска филология, а после  
житейският му път го отвежда 
в Лайпциг за две години, където 
слуша лекции по философия и под-
готвя дисертация, фокусирана 
върху поезията на Рихард Демел. 
Едновременно с това продължава 
своята публицистика и пише 
стихове.

По-късно е мобилизиран и 
участва в Първата световна 
война като командир на разузна-
вателен апарат при местност 
Дойран, където на 29.04.1917 г. 
е тежко ранен в черепа и в ре-
зултат загубва дясното си око. 
Въпреки влошеното си здраво-
словно състояние и операции, с 
невероятна сила и нестихваща 
муза, Гео Милев продължава да се 
обогатява културно и духовно. 
Изследва отблизо немското изку-
ство, посещава множество биб-
лиотеки, музеи, театри и бла-
годарение на това се докосва до 
експресионизма.

А сега нека ви запозная с 
най-интригуващата и очаквана 
част от тази статия – твор-
чеството на Гео Милев. За мен 
той е неповторим и завладяващ 
поет,  със своя собствена специ-
фика, който е оставил огромно 
богатство в българската лирика.

През 20-те години на ХХ век. 
българското общество прежи-
вява тежки социални, икономи-

Гео Милев – великият поет, 
чието творчество го погуби
Текст: Елизабет Славчева

С
ни

м
ка

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s



10

чески и политически сътресения. 
Във време на противоречия и 
дълбока човешка драма видният 
поет намира въжделение да 
твори. Чрез експресивното си 
творчество авторът заявява 
своите обществени и духовни 
позиции, вплитайки ги в про-
чувствени строфи. 

След като лечението му в 
Германия приключва (1919 г.), 
Гео Милев се завръща обратно 
в София и без да губи време, за-
почва да издава списание „Везни 
(1919 -1922 г.). То се превръща в  
трибуна на символизма и експре-
сионизма в България. Работата 
по списанието не му пречи да 
обърне внимание и на личното 
си творчество. Така съставя 
две стихосбирки – „Жестокият 
пръстен“ (първата му поетична 
книга) и „Иконите спят“ – и двете 
заслужават да бъдат прочетени.

В експресионизма, който 
Гео Милев връща обратно със 
себе си в България, се препли-
тат две основни идеи – тази за 
Свръхчовека, представена от 
Фридрих Ницше, и тази за си-
лата на интуицията, произхож-
даща от Бергсон. В този стил 
се демонстрира естетиката на 
грозното и шокиращото. Според 
редица литературни критици 
словата на автора са в „накъ-
сан ритъм, лавинообразни, емо-
ционално натоварени”. Това е 
творчество му – бунт и стихия: 
целта му е да провокира и да 
разтърсва.

През 1924-та година започва 
да излиза списание „Пламък“, 
като творбите на Гео Милев са 
под надслов „Грозни прози“. В 
това издание излиза емблема-
тичната му поема „Септември“, 
посветена на Септемврийското 
въстание от 1923 г. В резултат 

на това, списанието бива кон-
фискувано и забранено.

Именно творбата 
„Септември“ води до края на жи-
тейския път на поета. След като 
е осъден на една година затвор, 
огромна глоба и лишаване от 
граждански и политически права 
за две години, Гео Милев взема 
решение да обжалва делото, но 
когато е призован за справка, се 
твърди, че е изчезнал безследно. 
Смята се, че точно по време на 
тази „справка“ той е жестоко 
убит. Около 30 години по-късно 
останките му са открити в 
масов гроб край Илиянци в София, 
като е разпознат по изкустве-
ното око.

С експресивната си поема 
„Септември” авторът заема 
почетно място в българската 
литература, внушавайки апо-
калиптични картини чрез фраг-
ментност и психологически 
асоциации. Тя е форма на „свое-
образен бунт срещу братоубий-
ството в човешката съдба“. 

За 30-те си години живот 
Гео Милев успява да остави не-
изтриваема следа в истори-
ческата и литературната ни 
памет. Чрез публицистичната 
си дейност той не просто до-
принася за развитието на модер-
низма и българския периодичен 
печат, но и подпомага обогатя-
ването на перспективата на 
съвременния българин.

Източници:
„Гео Милев – историята на 
поетa, чието творчество 
сложи край на живота му“ 
„Гео Милев“

https://bulgarianhistory.org/geo-milev-tvorchestvo-i-jivot/
https://bulgarianhistory.org/geo-milev-tvorchestvo-i-jivot/
https://bulgarianhistory.org/geo-milev-tvorchestvo-i-jivot/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2
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Понякога уж случайно се сре-
щаме с определени книги и писа-
тели, за които не сме чували, за 
чието съществуване не сме и 
подозирали, чиято цел е да ни за-
познае с нещо ново, да разшири 
хоризонтите ни. Така стана и с 
мен. Обикаляйки книжарницата 
като в лабиринт, чудейки се коя 
книга ще може да избистри ума 
ми, ръцете ми съвсем инстинк-
тивно тръгнаха към един от 
недотам известните романи 
на Блага Димитрова, а именно –   
„Глухарчето”. Прочетох анота-
цията, разгърнах страниците, 
без дори да подозирам какво ме 
очаква. Бях вдъхновена от стила 
на писане (и все още съм), от де-
тайлните описания на емоциите, 
от способността ѝ да те отведе 
в друг свят, който да не ти се 
стори ни най-малко чужд, а напро-
тив – да го приемеш като свой. 

Е, познайте – не бяха минали 
и няколко дни, а книгата вече 
беше прочетена от първата до 
последната страница, като ос-
танах безмълвна. Реших, че само 
едно нейно произведение не би 
ми стигнало. Исках още и още. 
Ако все още не сте се докос-
нали до творчеството на Блага 
Димитрова, с ръка на сърце каз-
вам, че няма да съжалявате, ако 
го направите още днес, но за да 
не говоря празни приказки…

Блага Димитрова е родена в 
Бяла Слатина на 2 януари 1922 г.  
От ранна детска възраст има ин-
терес към литературата, като 
едва 13-годишна тя успява да 
публикува две свои стихотворе-
ния в сп. „Българска реч“. Живяла 
по времето на социализма, Блага 
успява да пресъздаде тогаваш-
ната реалност в част от произ-
веденията си, представяйки този 
начин на управление като спънка 
пред желаната от героите сво-
бода. Авторката успешно пре-
плита житейски проблеми, лични 
драма и чувства между героите, 
така че на моменти за читателя 
става невъзможно да се отдели 
от четивото.

Както може да се предположи, 
заради дръзкия си начин на писане 
и разсъдливостта, която е при-
тежавала, Блага често пъти е 
била осъждана от критиците, за-
щото излизала от поставените 
рамки на политическия строй. 
През 1981 година, публикуването 
на романа на авторката – „Лице“, 
който отнел 10 години, за да 
бъде завършен, било забранено. 

Блага Димитрова
Текст: Емили Митева
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Въпреки това, той успял да дос-
тигне до хората и те започнали 
да го предават помежду си. След 
известно време излязло цензури-
рано издание, а оригиналът бил 
заключен в Сливенския затвор. 
Причините, поради които рома-
нът не бил одобрен, са свързани 
със своеобразния протест към 
управлението, което Блага из-
разява в текста си. Днес имаме 
възможността да прочетем ис-
тинската и  непокътната ис-
тория така, както самата Блага 
Димитрова я е създала.  

Друг роман, който заслужава 
споменаване, е „Лавина”. Написан 
под формата на роман-поема, из-
граден от различията между об-
разите и изпълнен с палитра от 
емоции, той заслужено бива екра-
низиран през 1982 г. във филма на 
режисьорите Ирина Акташева и 
Христо Писков – „Лавина“.

Блага Димитрова, с огромния 
си талант, се нарежда заедно до 
имената на Дора Габе и Елисавета 
Багряна в Американската енцикло-
педия на трансконтиненталните 
писателки и поетеси Encyclopedia 
of Continental Women Writers 
(Уикипедия, н.д.). За да добиете 
нагледна представа за таланта 
ѝ, ето някои от любимите ми ци-
тати от нейни произведения:

• „В живота има такива съв-
падения, каквито и най-развин-
тената фантазия не може да из-
мисли!" – от романа „Лице“ 

• „Надзъртах в себе си и ми се 
завиваше свят, все едно че съм се 
надвесила над безкрайност.” – от 
романа „Пътуване към себе си“ 

• „Поетът е роден самотник. 
Твърде много мисли за любов, за 
да може да я реализира." –  от ро-
мана „Лице“

Творчеството на тази велика 
българска поетеса има какво да 

даде на всеки един човек, неза-
висимо от възрастта, разбира-
нията и интересите му. Думите 
ѝ омагьосват, отнасят те в ис-
торията и забравяш за реалнос-
тта. Всяка прелистена стра-
ница, всяка непринудена усмивка, 
всяка, случайно паднала от съ-
чувствие, сълза – заслужава си.

Източници 
• „Блага Димитрова“, Wikipedia.com.  
Посетено на 22 юли 2022 г. 
• „Вечни цитати от „Пътуване към 
себе си” от Блага Димитрова” (6. 07. 
2021), Edna.bg,  
Посетено на 22 юли 2022 г.  
• Иванова, А. ( 17.12.2013). „Любими 
цитати от творчеството на Блага 
Димитрова“, Dama.bg.  
Посетено на 22 юли 2022 г.
• „„Лице” - забраненият роман на 
Блага Димитрова, който трябва 
да прочетете” (16.01.2018), Edna.
bg. Посетено на 22 юли 2022 г.  
• „10 цитата от романа 
„Лице” на Блага Димитрова” 
(5.01.2018г.), HighViewArt.com, 
Посетено на 22 юли 2022 г.

Снимка: Христиана Стоева

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.edna.bg/media/foto/vechni-citati-ot-pytuvane-kym-sebe-si-ot-blaga-dimitrova-9164?p=4
https://www.edna.bg/media/foto/vechni-citati-ot-pytuvane-kym-sebe-si-ot-blaga-dimitrova-9164?p=4
https://dama.bg/article/ljubimi-tsitati-ot-tvorchestvoto-na-blaga-dimitrova/1216https://dama.bg/article/ljubimi-tsitati-ot-tvorchestvoto-na-blaga-dimitrova/1216
https://dama.bg/article/ljubimi-tsitati-ot-tvorchestvoto-na-blaga-dimitrova/1216https://dama.bg/article/ljubimi-tsitati-ot-tvorchestvoto-na-blaga-dimitrova/1216
https://dama.bg/article/ljubimi-tsitati-ot-tvorchestvoto-na-blaga-dimitrova/1216https://dama.bg/article/ljubimi-tsitati-ot-tvorchestvoto-na-blaga-dimitrova/1216
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/lice-zabraneniiat-roman-na-blaga-dimitrova-kojto-triabva-da-prochetete-4651736
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/lice-zabraneniiat-roman-na-blaga-dimitrova-kojto-triabva-da-prochetete-4651736
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/lice-zabraneniiat-roman-na-blaga-dimitrova-kojto-triabva-da-prochetete-4651736
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/lice-zabraneniiat-roman-na-blaga-dimitrova-kojto-triabva-da-prochetete-4651736
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/lice-zabraneniiat-roman-na-blaga-dimitrova-kojto-triabva-da-prochetete-4651736
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Ана-Мария Герасимова е 
млада поетеса на 22 г. от град 
Берковица, студентка по право 
в СУ „Св. Климент Охридски“ и 
дизайнер на собствен мърч. Зад 
гърба си тя вече има издадени 
цели две стихосбирки. Първата 
от тях, „Пияните мисли на една 
трезва глава", излиза през 2018 
г., а само две години по-късно на 
бял свят се появява и стихосбир-

ката „Без граници, маски и други 
затвори". Освен да пише, Ана-
Мария обича да рисува, да пее, да 
свири, а изкуството заема цен-
трално място в нейния живот. В 
това интервю ще разберете по-
вече за мисията и ценностите ѝ, 
както и за правилната формула 
за успех в живота.

Л: От къде намираш вдъхно-
вение да твориш – да пишеш 
стихотворения, песни, да рису-
ваш?

А: Черпя вдъхновение от пъс-
тротата на човешките харак-
тери и от начина, по който всеки 
възприема света през своята 
собствена призма. За едни той 
е цветен, за други – мрачен, за 
трети – весел или тъжен, без-
грижен, натоварен, неизчерпа-
телен или достатъчен. Всички 
тези хора, всички ние, рано или 
късно достигаме до заветната 
точка на пресичане – любовта.

Л: Случвало ли ти се е да за-
губиш мотивация, докато тво-
риш? Ако да – какво правиш в 
такива моменти?

„Изкуството ще спаси света, 
ако светът спаси изкуството“ –  
интервю с поетесата 
Ана-Мария Герасимова
Текст: Лилия Атанасова

Интервюта
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А: Да загубя мотивация – не, 
защото творчеството не се из-
мерва в това колко стихове ще 
напишеш, а как. Случвало ми се 
е да имам доста продължителни 
периоди на застой, но според мен 
това е нещо нормално – време, 
в което душата е спокойна и се 
подготвя за бъдеща муза.

Л: Кога се запали интересът 
ти към изкуството и как го под-
държаше жив през годините?

А: Както често обичам да 
казвам – изкуството ще спаси 
света, ако светът спаси изку-
ството. То не е просто хоби или 
занимание, а начин на живот – 
бягство от сивото ежедневие и 
дом, в който винаги можеш да се 
завърнеш след тежък ден. Чрез 
изкуството се учим да излизаме 
от рамката и да не бъдем поред-
ната тухла в стената.

Л: Смяташ ли, че талан-
тите ти – да пееш, рисуваш, 
въобще, да твориш – са дар от 
Бога или ги възприемаш като 
наследство, предавано от по-
коление на поколение?

А: Може би и двете. Има хора, 
които са страшно талантливи, 
но не могат да разгърнат потен-
циала си. Има и такива без кап-
чица дарба, които обаче пости-
гат целите си с неуморен труд. 
Според мен не трябва да се из-
пада в крайности, но трябва да 
работим върху това, което ни е 
дадено от Бога.

Л: Като дизайнер на собст-
вен бранд, как ти хрумна идеята 
да имаш мърч и чувстваш ли се 
удовлетворена след неговото 
създаване? Имаш ли конкретно 
послание чрез своите продукти 
и към кого е насочено то?

А: Идеята ми хрумна докато 
бях на пазар и осъзнах, че никъде 
не мога да си намеря тениска с 

български надпис. С приятеля ми 
създадохме „IGNIS“ като плат-
форма на разчупеното мислене, 
свободния стил и изкуството да 
бъдеш различен, да се открояваш 
в тълпата. Всяка тениска е пос-
лание за тези, които могат да го 
видят със сърцата си.

Л: Според теб, като бъдещ 
юрист, има ли някаква връзка 
между правото и изкуството и 
къде я виждаш ти?

А: Ще кажа само любимата си 
латинска сентенция:

„Ius est ars boni et aequi“ – 
„Правото е изкуството на до-
брото и справедливото“.

Л: Какви са бъдещите ти 
житейски планове и на кое ще 
отдадеш повече значение – на 
юридическата практика или на 
изкуството?
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А: Не харесвам поставянето 
в рамки, дори и когато става въ-
прос за професии. След няколко 
месеца завършвам юридическото 
си образование и със сигурност 
ще започна да практикувам, като 
искам да се занимавам с авторско 
право, но това по никакъв начин 
не означава, че ще спра да творя. 
Да спра да създавам, е равно-
силно на това да спра да живея. 
Ще се опитам да ходя по тънкия 
лед между двете, поне доколкото 
мога.

Л: Каква е твоята лична 
мисия?

А: Ако трябва да го кажа с гла-
гол – “да променям”, поне така го 
чувствам. Мисля, че всеки от нас 
има толкова красива индивидуал-
ност, която крие дълбоко в себе 
си заради хорското мнение. И 
точно тук се намесва влиянието 
на изкуството върху нас – чрез 

това, което четем или слушаме, 
ние ставаме по-смели и откри-
ваме частици от себе си на всяка 
крачка. Надявам се някой ден 
моите книги да влияят по този 
начин на читателите.

Л: Как според теб човек може 
да успее в живота?

А: Според мен, за да успее, 
човек трябва да се наслаждава на 
малките неща в живота, да ра-
боти това, което обича с цялото 
си сърце, да пътува и да изпълва 
душата си със спомени и знания, 
както и да вярва в (не)възмож-
ните неща. Без граници.

Л: За финал – като човек, 
който е постигнал толкова 
много дотук, какво би казала на 
хората, които все още не са от-
крили себе си?

А: Мога да кажа само едно – 
няма невъзможни неща. Има само 
неща, за които не правим всичко 
възможно.

Творете, пътувайте, па-
дайте, ставайте, не съжаля-
вайте за нито един урок, борете 
се с вятърни мелници и бъдете 
смели, за да няма „ами ако“ след 
това.

Instagram: @annna_mariya,  
@unordinarypoetry, @ignis_official

„Няма невъзможни неща. 
Има само неща, за които 

не правим всичко възможно.“

https://www.instagram.com/annna_mariya/
https://www.instagram.com/unordinarypoetry/
https://www.instagram.com/ignis__official/
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Блиц въпроси

ДД: Книга, която силно Ви е 
повлияла?
ДШ: Много са книгите, които 
са оставили следа в мен, но най-
силно ми повлияха: „Изворът“ 
на Айн Ранд и „Балада за Георг 
Хених“ на Виктор Пасков – 
книги с душа.
ДД: Любимата Ви книга от 
детството?
ДШ: Закърмена съм с виде-
окасети, едва по-късно, като 
тийнейджър, открих любовта 
към четенето. Затова мога да 
кажа, че любимо от детството 
ми е всичко на Дисни – от „Цар 
лъв“, през „Красавицата и 
звяра“, до „Пепеляшка“. 
ДД: Дефинирайте думата 
„щастие”?
ДШ: Душевна хармония. 
ДД: Каква е първата Ви асо-
циация, когато чуете: „лите-
ратура”?
ДШ: Страници, пълни с исто-
рии. 

Скъпи читатели, имам удо-
волствието и честта в насто-
ящото интервю да ви срещна 
със слънчевата писателка Даян 
Шаер. Тя обича да твори в обста-
новката на уютни кафенета. В 
други дни пък пренася аромата 
на кафе и вдъхновение в собст-
вения си дом. След настоящето 
интервю няма как аз самата да 
не я асоциирам с малките кафе-
нета, от които се носи тиха му-
зика и приласкаващо очарование. 
Писателката с усмивка ни раз-
казва за своите първи стъпки 
в литературата, които посте-
пенно са я превърнали в част от 
българския съвременен литера-
турен живот.

Даян Шаер: За писането  
и намигванията на съдбата
Текст: Далиа Давидкова
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ДД: Как започнахте да пи-
шете? 

ДШ: Писането винаги е било 
част от мен. Още като дете 
поддържах най-различни днев-
ници, в които записвах своите 
преживявания. Тогава това беше 
моят естествен начин да изразя 
себе си в един таен свят, който 
заключвах между страниците. 
С течение на годините, именно 
дневниците се оказаха това, 
което ми помогна да прогледна 
за пътя ми в света на литерату-
рата. 

ДД: В сайта си dayanshaer.
com разказвате за намигвани-
ята на съдбата. Кое нейно на-
мигване Ви насочи към творче-
ска кариера?

ДШ: Като студентка се 
записах да уча психология. 
Посещенията ми в универси-
тета не бяха особено чести, въ-
преки че предметът ми се стру-
ваше приятен и интересен. Така 
един ден, докато закъснявах за 
лекция и прекосявах коридорите 
с бърза крачка, видях плакат за 
курс по творческо писане. Върнах 

се и го разгледах внимателно. 
Поканата за курса породи емоции 
в мен и аз усетих как нямам тър-
пение да се запиша. Когато той 
започна, интуитивно долових, че 
това е моето истинско място и 
си дадох отговор защо с лекци-
ите по психология не ми върви 
толкова. Този плакат с курса по 
творческо писане определено е 
едно от намигванията. 

Фамилното ми име е  „Шаер“, 
което на арабски означава 
„поет“. Това разбрах преди да из-
лезе романът ми „Има ли места 
в Рая?”, което също бих зачела 
за такова намигване. Съдбата 
често обича да ни дава знаци. 
Въпросът е дали ще имаме очи да 
ги забележим. 

ДД: Откъде черпите вдъхно-
вение за персонажите в произ-
веденията си?

ДШ: Често историите, както 
и персонажите в тях, ме намират 
сами. Има дни, в които нямам 
идея за какво да пиша. После 
идват други дни, в които усещам 
как в мен се създават цели кар-
тини. Те се прожектират като 
сцени от филм в съзнанието ми. 
Тогава знам, че ме е навестила 
идея и прилежно сядам да си я за-
пиша.

ДД: Как се справяте с момен-
тите, в които губите вдъхно-
вение?

ДШ: Тези моменти са тежки 
за всеки творец. С годините на-
мерих своя начин да излизам от 
такива блокажи. Спортът е един 
от тези способи. Зарежда ме с 

„Съдбата често обича 
да ни дава знаци. 

Въпросът е дали ще имаме 
очи да ги забележим.“

https://dayanshaer.com/
https://dayanshaer.com/
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нови идеи. Да се запиша на ново 
начинание – също. Кара ме да из-
ляза за малко от творческата 
дупка. Друг вариант е да прочета 
някоя наистина вдъхновяваща 
книга, която да ме стимулира да 
пиша. 

ДД: Как изглежда идеалната 
обстановка за писане за Вас?

ДШ: Ако е сутрин – кафе, 
чисто бюро и тефтерите ми с 
идеи. Ако е вечер – чаша вино, 
чисто бюро с една запалена свещ 
и… тефтерите ми с идеи.

ДД: Процесът по напис-
ване на една книга несъмнено 
изглежда тежък и изтощите-
лен. За създаването на всяко 
произведение със сигурност 
се изисква много енергия, но и 
напрежението не е малко. Как 
се справяте в ситуациите със 
силен емоционален заряд?

ДШ: Натурата ми е такава, 
че няма проблем да се адаптира 
към ситуации със силен емоцио-
нален заряд. Спокойствието и 
„нищоправенето“ са нови за мен 
и се уча да се разбирам с тях.

ДД: Определяте ли себе си 
като мечтател? Ако да, каква е 
Вашата мечта?

ДШ: Да, определено съм в ка-
тегорията на мечтателите. 
Сега си спомням как преди 7 го-
дини всяка вечер заспивах с мисли 
как един ден ще държа в ръцете 
си книга с моето име на кори-
цата. Когато това се сбъдна, 
си дадох сметка, че мечтите са 
на една ръка разстояние. Само 
трябва да ги назовем в ума си и 
да им дадем от нашето внима-
ние, любов и вяра. И те се сбъд-
ват. Наистина се сбъдват!

ДД: Какво бихте посъвет-
вали бъдещите творци?

ДШ: Да вярват в себе си и 
да не спират да се трудят над 
това, което виждат в ума си и в 
сърцето си.
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Ако вече сте попадали на на-
шето списание или на сайта ни, 
значи вероятно сте запознати 
с мисията ни – да помогнем на 
вас, младите хора, да повярвате 
в себе си и всичко, на което сте 
способни. Ние искаме да ви пока-
жем, че във всеки човек има по-
тенциал, който просто чака да 
бъде пуснат на свобода, за да ви 
приближи към смисъла на живота 
ви. Всичко, което е нужно, е да 
повярвате, че можете.

Редовно използваме изрече-
нието „Вие сте важни“, защото 
категорично вярваме в тези думи –  
независимо на колко години сте, 
дали имате академични пости-
жения, или не, дали сте открили 
пътя си, или все още се чудите 
накъде да поемете, дали сте се 
превърнали в хората, които ис-
кате, или все още не знаете кои 
сте. Затова и постоянно търсим 
начини да ви помогнем да повяр-
вате в себе си.

Така се роди списанието, 
както и креативният брой след 
това. Затова сега споделяме и 
това ексклузивно издание, което 
има за цел да покаже, че сме зао-
биколени от творци – малки и го-
леми, които всеки ден променят 
живота ни, докосвайки ни с изку-
ството си. По този начин те ос-
тавят своята следа.

В този материал искаме да 
ви запознаем с някои от тво-
рците на WE MATTER – младе-
жите, които приеха мисията ни 
за своя и ежедневно помагат на 
още млади хора с творчеството, 
с действията и с ценностите си. 
За нас е огромна гордост, че те 
избират да бъдат част от на-

шата инициатива и многократно 
показват, че вярват в нея; че 
вярват във всички вас.

В следващите страници ще 
прочетете кратки интервюта 
с тях, чрез които се опитваме 
да ви дадем възможността и 
вие да се докоснете до искрата, 
която носят в себе си, и светли-
ната, която раздават на всички. 
Вярваме, че те ще стоплят и 
вашите сърца и че ще ви дадат 
доза вдъхновение и увереност, 
които да ви помогнат да повяр-
вате истински в себе си. Защото 
ВИЕ СТЕ ВАЖНИ!

Творците на WE MATTER
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Име: Джоана Дахабре

1) Какво означава изку-
ството за теб?

Истинското изкуство трябва 
да умее да предизвиква катарзис 
в душата на читателя. Именно 
това означава и изкуството за 
мен – начин, по който достигам 
подобно пречистване.

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш?

Мисията ми е различна в зави-
симост от жанра, в който творя –  
когато пиша проза, целта ми е хо-
рата да се замислят над написа-
ното, докато когато съчинявам 
поезия – да накарам читателя да 
съпреживее текста.

3) С какво би искала да бъдеш 
запомнена?

Бих искала да бъда запомнена 
като човек, който не се страхува 
да си поставя високи цели и да ги 
постига.

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци?

Живейте! Бъдете! Творете!

1) В коя форма на
изкуството обичаш 
да твориш най-много?

Словесна форма

2) Ключова тема в
творчеството ти?

Връзката между ми-
нало, настояще и бъ-
деще

3) Кое произведение 
те вдъхновява или те 
е вдъхновявало преди?

„Метаморфозата на 
Нарцис“ –
Салвадор Дали

4) Любим съвременен
творец? Тим Топалов

5) Каква е твоята 
мечта? Да бъда свободна.

https://www.instagram.com/yavlena.writes/
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Име: Клиничният

1) Какво означава изку-
ството за теб?

Изкуството е неизменна 
част от живота ми, а мисля, че 
и от живота на всеки. То е на-
всякъде около нас и в самите нас. 
Изкуството е както огледало към 
душата на автора, така и порт-
рет на всеки, който се е докоснал 
до него, под една или друга форма.

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш?

Сам да си позволя да съм въз-
можно най-честен и открит пред 
самия себе си, на първо място. 
После идва желанието всеки да 
се открие в творбите ми и съз-
даденото от мен да остане във 
времето.

3) С какво би искал да бъдеш 
запомнен?

Искам да се помни най-вече 
изкуството ми, заради посла-
нията, които носи, емоциите, 
които поражда, и разсъжденията, 
които предизвиква. Колкото до 
мен самия – можете да ме откри-
ете между редовете, тъй че, ако 
изкуството ми се помни, то ще 
се помня и аз, и стилът ми като 
творец.

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци?

Бъдете смели. За да същест-
вува, изкуството изисква да ого-
лите душата и съзнанието си, 
изисква да се запознаете с части 
от себе си, които може да ви се 
сторят грозни, тъжни, нетър-
пими, които може би опитвате 
да избегнете. Това обаче е пътят 
към свободата, която изку-
ството дава. Не се страхувайте 
и да споделяте творбите си със 
света. Повярвайте, някъде там 
има хора, които имат нужда от 

1) В коя форма на
изкуството обичаш 
да твориш най-много?

Поезия

2) Ключова тема в
творчеството ти?

Човешката същност –  
вътрешният свят  
и емоциите, филосо-
фията на съществу-
ването.

3) Кое произведение 
те вдъхновява или те 
е вдъхновявало преди?

„Вяра“ на Вапцаров; 
„Синът на човека“ на 
Рене Магрит „Вяра“ 
на Вапцаров; „Синът 
на човека“ на Рене 
Магрит

4) Любим съвременен
творец?

Хенрик Улдален, Лора 
Макабреску

5) Каква е твоята 
мечта?

Да превърна мечтите 
си в цели, които да  
постигна.

посланията, които изкуството 
ви носи.

Слушайте изкуството си. 
Понякога то ви казва неща, които 
вие самите все още не сте осъз-
нали. Изкуството дава прекрасни 
съвети, защото е способно да 
види неща, които са невидими за 
окото.

Оставете се на емоциите 
да ви водят. Те са основна със-
тавка на всичко значимо, не само 
в света на изкуството. Те са 
движеща сила на човешката същ-
ност. 

Експериментирайте. 
Открийте начини изку-

ството наистина да бъде ваше. 
Не се преструвайте в процеса. 
Вие и „вашето” изкуство ще се 
срещнете в средата тогава, ко-
гато трябва.

https://www.instagram.com/klinichnapoeziya/
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Име: Далиа Давидкова

1) Какво означава изку-
ството за теб? 

Изкуството не е просто за-
нимание за през уикенда или раз-
влечение. То е нещото, с което 
живея непрестанно. То е повече 
от обща култура, която да над-
граждаме, защото така трябва. 
Изкуството е самата причина –   
условието и методът, чрез 
които се самоусъвършенстваме. 
Градивна сила, която човек може 
да създава, до която може да се 
докосва, и от която да черпи 
енергия. Изкуство е всичко, 
което ни заобикаля, поставено в 
различни категории – ювелирно 
изкуство, живопис, литературно 
творчество, архитектура, право 
(нека не забравяме, че „правото е 
изкуство на доброто и справедли-
вото.“ – Целз), философия, рето-
рика и т.н. Животът е изкуство.

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш? 

Вътрешната ми мисия, 
когато творя, е терапия. 
Съзнанието ми си почива и дава 

живот на множество сюжети, 
които живеят в него. Мисията 
на написаното е да събуди нещо 
в читателя – чувство, усещане, 
трепет, размисъл, вътрешен 
диалог. Трябва да си призная, че 
когато някой чете нещата ми, 
предпочитам да го наблюдавам 
от дистанция.

3) С какво би искала да бъдеш 
запомнена? 

Предпочитам да бъде запом-
нена работата ми. Акцентът 
трябва да е върху текста, върху 
написаното, върху думите и 
това, което те носят, а не върху 
мен. Аз съм просто име, фамилия, 
единен граждански номер и куп 
документи. Кой би искал да помни 
купчина документи?

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци? 

Пишете, пишете, пишете и 
когато не се получава, и когато 
се получава. Не спирайте да тво-
рите, независимо дали рисувате 
с думи, с четки или с ноти, или 
създавате филмово съдържание –  
не спирайте, защото спрете ли, 
може да ви погълне монотон-
ността на забързаното сиво 
ежедневие. Нито един талант 
не трябва да бъде убит от си-
вотата, но въпреки всичко, та-
лантите могат да възкръсват. 
Винаги можете да започнете от-
ново за първи път и да изтриете 
всяка грешка с гумичка. Дори 
човек да има заложби, дисципли-
ната е това, което ги превръща 
в талант. Това, което ни липсва, 
може да се възпита. Грешките и 
несполучливите части, обърква-
нията, отвлечената мисъл на 
автора, напръсканата боя от-
страни – те са чарът. Ако всичко 
беше идеално, творбите щяха да 
си приличат и никой нямаше да ги 
чете.

https://www.instagram.com/daliacvete/


23

1) В коя форма на изкуството 
обичашда твориш най-много? Проза.

2) Ключова тема в
творчеството ти?

Усещания. Равновесие. 
Създаване на нов светоглед. 
Човекът като едно обър-
кано същество: „Човек е едно 
дълго изречение, написано с 
много любов и вдъхновение, ала 
пълно с правописни грешки.” – 
Йордан Радичков. Този цитат 
е едно от нещата, които ми 
помагат да създавам герои, за-
щото героите ми са хора – ро-
мантични, сбъркани, счупени, 
тъжни, щастливи, но все пак 
донякъде образи на хора.

3) Кое произведение те вдъхно-
вява или те е вдъхновявало 
преди?

Ето няколко: „Тайната градина“ 
- Франсис Бърнет, „Светецът 
на неизбежната лудост“- Елиф 
Шафак, „Тристахилядна София 
и аз между двете войни” - 
Драган Тенев и други.

4) Любим съвременен
творец? Мария Лалева и Елиф Шафак

5) Каква е твоята мечта?

Само една? Човек може да има 
много мечти. Това им е идеята 
на мечтите – да са много, да са 
малки и големи, за да пораст-
ваме в тях.
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Име: Емили Митева

1) Какво означава изку-
ството за теб? 

Споделена болка и щастие. 
Връзката между твореца и пуб-
ликата му.

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш? 

Когато правя това, което 
обичам, нямам конкретна мисия 
или цел. Правя го за себе си, за-
щото резултатът и успехът 
от постигнатото са причина за 
моето щастие. Под успех имам 
предвид целия процес вътре в са-
мата мен – да изпитам емоцията 
докрай, да намеря подходящите 
думи и когато поставя точката 
на написаното, да усетя как ми 
олеква и емоциите излизат и не 
тежат повече вътре в мен.

3) С какво би искала да бъдеш 
запомнена? 

Искам да ме помнят като лю-
бовта. Да съм всичко в спомена, 
но да не нося тежест, а само бла-
годарност, че сме споделили една 
пътека. За едни със сигурност 
ще бъда болка, но не пронизваща 
и тежка; тя ще е лека и ще е урок, 
за да обичат следващата така, 
както не са успели да обичат мен –  
цяла!

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци?

Не си губете времето. 
Развивайте се постоянно във 
всички интересни за вас посоки. 

Спирайте по пътя за почивка, но 
не се отказвайте! 

1) В коя форма на
изкуството обичаш 
да твориш най-много?

 Определено писането

2) Ключова тема в
творчеството ти?

Болките, които из-
питва всеки един от 
нас.

3) Кое произведение 
те вдъхновява или те 
е вдъхновявало преди?

Вдъхновявам се най-
често от музика и то 
най-вече от мелоди-
ята. Може би също 
толкова често от-
кривам вдъхновение 
заради емпатията си, 
тъй като съпреживя-
вам болката на някой 
близък и така намирам 
муза.  

4) Любим съвременен
творец?

 В литературната 
сфера нямам, но в му-
зикалната е българ-
ската групата Molec. 
Текстът, мелодията 
– всичко омагьосва и 
сякаш тайно някой го-
вори за теб, за тво-
ите чувства и спо-
мени.

5) Каква е твоята 
мечта?

На този етап не е 
една и не мисля, че ня-
кога би могла да бъде. 
Предполагам, че с 
времето мечтите се 
променят, но искам да 
издам поне една книга, 
която да може да до-
косне и излекува всяка 
болка на четящия.

https://www.instagram.com/_em.miteva_/
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Име: Зорница Цекова

1) Какво означава изку-
ството за теб? 

Изкуството е начин да изразя 
онова, което не мога да кажа на 
хората. Предпочитам да го на-
пиша или нарисувам. Обичам да 
си представям хората като кар-
тини – така виждам друга част 
от тях. 

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш? 

Искам да виждам хората 
отвъд това, което показ-
ват. Така ги преоткривам. 
Наслаждавам се на новото им аз. 
Виждам онова, което остава не-
видимо за окото. 

3) С какво би искала да бъдеш 
запомнена?

Искам историите, които съм 
показала чрез писането и рисува-
нето си, да останат. Така знам, 
че поне ще съм се опитала да ос-
тавя смислена следа. 

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци?

Да творят и да помнят, че 

1) В коя форма на изкуството 
обичашда твориш най-много?

Обичам да пиша и да рисувам. 
Няма нищо по-хубаво от това 
да имаш боя по ръцете си. 

2) Ключова тема в
творчеството ти? Хуманизъм, любов, вяра

3) Кое произведение те вдъхно-
вява или те е вдъхновявало 
преди?

„Жажда“ изкарва на преден 
план емоции, които в днешно 
време човек трудно показва. 
„Всичките наши тела“ на 
Георги Господинов

4) Любим съвременен
творец? Георги Господинов

5) Каква е твоята мечта?

Светът да бъде едно по- 
хубаво място. Истината да е 
чиста като сълза и по-важното 
– да не спирам да я показвам на 
хората. 

всичко има смисъл. Всеки е важен 
за някого, всеки. Да не се страху-
ват, защото някой някъде се ин-
тересува и само това има значе-
ние.

https://www.instagram.com/zoricekova_23/https://www.instagram.com/zoricekova_23/
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Име: Иван Пеев

1) Какво означава изку-
ството за теб?

Изкуството за мен е сред-
ство, чрез което можем да се из-
разяваме публично. Едни пишат 
книги и стихове или пеят, а 
други, като мен – снимат видеа 
за YouTube.

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш?

Мисията ми е да покажа на хо-
рата, че няма нищо невъзможно. 
Дори да съм с увреждане, мога 
същите неща, които правят и 
всички останали.

3) С какво би искал да бъдеш 
запомнен?

С голямата ми усмивка.
4) Какво е посланието ти към 

всички млади/ бъдещи творци?
Следвайте мечтите си и 

знайте, че те могат да станат 
реалност, стига да полагате уси-
лия за тяхното осъществяване.

1) В коя форма на изкуството 
обичашда твориш най-много? Графичен дизайн, YouTube

2) Ключова тема в
творчеството ти? Любов

3) Кое произведение те вдъхно-
вява или те е вдъхновявало 
преди?

„Причината” – Изабел 
Овчарова, „Две хубави очи” – 
Пейо Яворов

4) Любим съвременен
творец? Изабел Овчарова

5) Каква е твоята мечта? Да стана графичен дизайнер

https://www.instagram.com/ivanpeevofficial/
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Име: Лилия Атанасова

1) Какво означава изку-
ството за теб?

За мен изкуството е начин 
човек да изрази своята гледна 
точка по креативен начин и чрез 
скритото послание в творбата 
– например чрез стихотворение, 
песен, рисунка и т.н. Изкуството 
е нещо възвишено и стойностно 
– то отразява човека като лич-
ност, но същевременно му помага 
да навлезе по-дълбоко в размиш-
ления за собствения си живот, 
поведението и действията си и 
да се стреми да направи света 
едно по-добро място.

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш? 

Моята мисия е да подтиквам 
хората да се стремят да виждат 
хубавото в света; да вярват, 
че за всичко си има причина и че 
има смисъл да се бориш за това, 
което искаш да постигнеш, за-
щото всеки от нас може да по-
стигне много.

3) С какво би искала да бъдеш 
запомнена? 

Бих искала да бъда запомнена 
с упоритостта ми да направя 
всичко възможно, за да постигна, 
каквото съм си набелязала, въ-

преки трудностите, които ви-
наги изскачат на пътя.

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци? 

Да мечтаят, да вярват в себе 
си и че всичко е възможно, без да 
се страхуват да изпробват раз-
лични подходи в процеса си на 
творчество.

1) В коя форма на
изкуството обичаш да тво-
риш най-много?

Литература. Обичам да пиша 
есета и стихотворения.

2) Ключова тема в
творчеството ти?

Доброто, мечтите, вярата и 
надеждата.

3) Кое произведение те вдъхно-
вява или те е вдъхновявало 
преди?

Вдъхнови ме книгата на Изабел 
Овчарова – „Причината“, за-
щото всеки от нас е значим и е 
тук с причина.

https://www.instagram.com/lilia_atanasovaa/
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Име: Нина Кирилова

1) Какво означава изку-
ството за теб? 

Ако трябва с една дума да 
кажа какво означава за мен изку-
ството, то отговорът ще бъде: 
„живот”. За мен то е начин на 
живот. Виждам го във всичко, 
което правя, и не съм единстве-
ната. Много хора всъщност не 
осъзнават, че това, което пра-
вят, е изкуство. То живее във 
всеки един от нас. Изборът дали 
да му се отдадем обаче е изцяло 
наш.

2)Каква е основната ти 
мисия, когато твориш?

Да накарам читателя/ зри-
теля да се замисли, да си зададе 
въпроси и да започне да търси 
своите собствени отговори на 
база на това, което съм сътво-
рила. 

За мен е много важно в изку-
ството да се открива смисъл 
– всеки да намира своята собст-
вена истина и да научава нещо от 
нея. Старая се този аспект ви-
наги да присъства в изкуството 
ми, в каквато и форма да е то.

3) С какво би искала да бъдеш 
запомнена?

Честно казано, не мисля, че 
искам да бъда запомнена като име 
или пък като визия. Това, което 
ми се иска да остане, са твор-

4) Любим съвременен
творец? Изабел Овчарова (Изи)

5) Каква е твоята мечта?

Мечтая да живеем в един свят, 
в който да не се страхуваме да 
бъдем различни и да приемаме 
човека отсреща такъв, ка-
къвто е, защото всеки от нас 
е уникален сам по себе си.

бите ми – не толкова моите по-
стижения, колкото самият сми-
съл зад тях, поуката, мотото. 
За мен не би имало по-ценно нещо 
от това всеки да открива части 
от себе си в творчеството ми.

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци?

Не си поставяйте спирачки! 
Пускайте се смело напред, екс-
периментирайте, докато от-
криете вида изкуство, в който 
се чувствате най-силно себе си. 
Позволете си да ви води не раз-
умът, а сърцето, и ще видите 
колко голям товар ще премах-
нете от плещите си. 

Имала съм много моменти, в 
които съм си задавала въпроса: 
„Какъв е смисълът да продължа-
вам с това? Защо си губя вре-
мето?”. Истината е, че не мо-
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жете да загубите времето си, ако 
смятате това, което правите, 
за истински важно и ценно за вас. 
В ученическа възраст доста ни е 
страх да не сгрешим – например 
да опитаме нещо, а то да не се 
окаже правилното за нас, и да 
трябва да се откажем. Всъщност 
точно тогава ни е позволено да 
допускаме най-много грешки; пра-
вилно и грешно няма. Всичко е в 

нашето собствено съзнание. Ние 
го създаваме такова, каквото е, и 
само и единствено ние можем да 
го променим. За да разберете кое 
е вашето изкуство, трябва да 
опитате. Опитът е нещо ценно 
и, повярвайте ми, ако тръгнете 
с тази нагласа, нито вложеното 
време като вид ресурс, нито 
трудът ви ще бъдат напразни.

1) В коя форма на изкуството 
обичашда твориш най-много?

Обичам да пиша, да се занима-
вам с театър, да рисувам и да 
пея.

2) Ключова тема в
творчеството ти?

Харесвам драмата (може би за-
щото в живота ми не липсва 
такава, ха-ха). Обичам да зася-
гам теми като раздвоението,  
приятелството и предател-
ството. Общо взето при мен 
ключовата тема се променя 
според личността ми.

3) Кое произведение те вдъхно-
вява или те е вдъхновявало 
преди?

Преди доста се вдъхновявах 
от поредицата „Вестители” 
на Цветелина Владимирова. В 
момента преоткривам смисъла 
на „Приказка за стълбата”, въ-
преки че Христо Смирненски не 
е един от любимите ми българ-
ски автори.

4) Любим съвременен творец?
Човек, на когото страшно 
много се възхищавах приживе, 
а и сега, е Стоянка Мутафова. 

5) Каква е твоята мечта?

Мечтата ми е да живеем в 
един малко по-различен свят. 
Свят, в който хората на из-
куството се третират по 
нормален начин, работата им 
да не е за жълти стотинки 
и всички да уважават това, 
което те правят, защото са 
наясно колко предизвикателно 
е един актьор да изиграе добре 
един герой. Същото се отнася 
и за всяка друга форма на изку-
ството.
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Име: Стела Гъркова

1) Какво означава изку-
ството за теб? 

Изкуството е неизменна част 
от мен. То е като въздуха – из-
питвам необходимост от него. 

2) Каква е основната ти 
мисия, когато твориш? 

Да докосна колкото се може 
повече хора и да ги накарам да по-
чувстват написаното.

3) С какво би искала да бъдеш 
запомнена? 

С това, че съм различна. 
Добър, емпатичен човек, който 
умее да изслушва хората и да им 
оказва помощ при нужда. Такъв, 
който умее да дарява с любов 
дори тези, които не я заслужа-
ват. Човек, който дава всичко за 
приятелите и близките си хора. 
Всеки има правото да ме запомни 
така, както иска. Важното е, че 

съм себе си и съм добър човек по 
душа.

4) Какво е посланието ти към 
всички млади/ бъдещи творци? 

Да бъдат себе си, да опит-
ват нови неща, да рискуват. Да 
не спират да красят света със 
своето творчество, защото 
те са бъдещето на България. 
Защото си заслужава и правил-
ните хора го оценяват.

1) В коя форма на изкуството 
обичашда твориш най-много?

Аз съм човек, който обича из-
куството във всичките му 
форми. Обичам да пиша стихо-
творения, да пея, навремето 
бях танцьор – общо взето из-
куството винаги е било част 
от мен.

2) Ключова тема в
творчеството ти?

Обожавам да пиша любовна по-
езия.

3) Кое произведение те вдъхно-
вява или те е вдъхновявало 
преди?

Вдъхновявали са ме произведе-
ния както на стари, така и на 
съвременни български творци. 
Те са много на брой и  не мога да 
избера само едно.

4) Любим съвременен
творец?

Имам много любими съвременни 
творци. Сред тях са Ariadna, 
Валентина Йоргова, Добромир 
Банев, Мартин Спасов и др.

5) Каква е твоята мечта? Да стана преподавател и да 
издам стихосбирка.

https://www.instagram.com/stellawrites_/
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Слушайте ни:

https://anchor.fm/we-matter-podcast
https://anchor.fm/we-matter-podcast
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Exclusive

Когато става въпрос за значе-
нието на думата изкуство, най-
често мисълта на човека поема 
или по пътя на визуалните форми 
на изкуство (да речем изобрази-
телно, скулптура, фотография), 
или по посока на емоционалното 
възприемане, а именно литера-
тура, музика, танц. За разлика 
от общоприетите възгледи, из-
куството побира в себе си всяка 
форма на изразяване, позната 
на човека (например изкуството 
на реториката и политиката, но 
също така всяка форма на атле-
тика, готварство, машиностро-
ене и т.н.). То може да бъде всеки 
опит на изразяване на мисъл – 
устно и писмено, материално и 
нематериално. В този смисъл под 
изкуство би могло да се разбере 
опитът на човека да постави 
ред в мисловната мъгла и да я 
изрази извън собствения си Аз.

 Наличието му не подлежи 
на въпрос, тъй като самото съ-
ществуване, и всяка човешка 
дейност, реализираща мисълта 
извън Аза, е изкуство. Тук обаче 
възниква въпросът за целите 
на изразяване на дадена мисъл 
и изкуството като продукт на 

мисълта.  На първо място стои 
възгледът за полезно изкуство 
(Държавата, Платон), т.е. под-
хранващо високото в човешката 
природа – чувството за дълг и 
справедливост. В този смисъл, 
първата му цел е да покаже иде-
ала – да подхрани представите 
за съществуването на нещо 
по-добро и по-красиво от позна-
тото. 

Значението на изкуството  
в живота ни
Текст: Гергана Васева
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Но човекът не е хомогенен. 
Често емоционалните състоя-
ния са подвластни на това, 
което приемаме условно за ни-
ското в природата – гняв, болка, 
страх. Целта на личността е да 
се пречисти от негативните си 
белези и да подхрани красивото и 
доброто. Именно тук се появява 
втората цел на изкуството – 
чрез състрадание и страх да из-
вършва очистване от подобни 
чувства (За поетическото из-
куство, Аристотел), – да даде 
механизми, чрез които човекът 
може да превъзмогне слабостта 
си и да изпълни идеала. 

Не всяка мисъл, на която е да-
дена форма, предизвиква реакция 
у другите. За да бъде наречена 
изкуство, една мисъл трябва да 
въздейства. Това се постига чрез 
определена форма. Именно фор-
мата, т.е. начина на изразяване 
на мисълта, разграничава тво-
реца от обикновения човек-зри-
тел. Целта на изкуството е да 
въвлече зрителя, да въздейства 
на неговите възприятия и да под-
храни и насърчи доброто и краси-
вото в природата му.

В нашето съвремие обаче има 
една важна особеност на търсе-
нията на човека, които прида-
ват значение на изкуството. С 
лесния достъп до потока на ин-
формация в създадените за тази 
цел платформи и бързия начин да 
си набавяме ендорфин с няколко 

клика в социалните мрежи, някак 
смисълът от всичко е изгубен. 
Като резултат от пренасища-
нето с информация сме склонни 
да неглижираме формите на из-
куство, които са пред очите ни. 
И все пак, ние всеки ден се докос-
ваме до изкуство и опитваме да 
се изразим и така да се докоснем 
до другите. 

За да се осмисли значението 
на изкуството, то трябва да 
се разбере какви всъщност са 
търсенията на едно човешко 
същество, които могат да се 
поставят в три думи: разби-
ране, приемане и обич. Обичта 
поражда желанието да бъдеш 
по-добър от самия себе си, да се 
усъвършенстваш, да се свърз-
ваш с другите, което е и една от 
целите на изкуството – да под-
храни надеждата за красивото, 
доброто у самия човек и с това 
да насърчи създаването на едно 
по-добро утре. 

Често пъти в нашето еже-
дневие имаме усещането, че чо-
вешкото съществуване е една 
безсъбитийна рутина, една 
Платонова пещера. За да бъде 
обаче човекът нещо, то той 
трябва да има разбирането за 
един свят отвъд тъмнината на 
пещерата. Но едно съзнание не 
може да породи подобна идея, без 
да има поне малка представа за 
нейните очертания. Мисълта за 
такова нещо възниква, когато чо-
векът види сенките по стените 
и си даде сметка, че има живот 
извън пещерата. Изкуството 
е светлината, която поражда 
сенките на стената. А творе-
цът, тъй като той е неизменна 
част от изкуството, е свиде-
телството, че не сме сами.

Снимка: Елица Караусева
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Родните ни творци днес по-
стоянно биват критикувани, 
защото не са достатъчно – дос-
татъчно оригинални, доста-
тъчно истински, достатъчно 
добри. Разбира се, конструктив-
ният критицизъм винаги е добре 
дошъл, но в много случаи недо-
волството е изразено в груби 
думи и омраза.

Що е това „творец“?
Официалното значение в бъл-

гарските тълковни речници гласи:  
„Човек, който твори или е сът-
ворил нещо”. Кратко и ясно, нали? 
Ами тогава защо все демоти-
вираме нашите собствени тво-
рци, когато тези хора ни допус-
кат до най-скъпите си моменти, 
до най-съкровените си желания? 
Момичето, което продава кар-
тини в Инстаграм, не разбирало 
от изкуство, защото лицата, 
които изобразява, не били реа-
листични. Мъжът, издал вече 2 
книги, се опитвал да избяга от 
родното, защото героите му не 
били българи…

Напълно нормално е да има не-
доволни – в крайна сметка няма 
как всички да харесваме едни и 
същи неща. Обаче целта на из-
куството не е да има доволни, 
нито пък да бъде реалистично. 
То е човешката магия. Помага 
ни да избягаме от животите 
си, макар само за миг, било то 
чрез любимата ни книга, вълну-
ващ спектакъл, или най-проста 
рисунка, в която сме разпознали 
чувството, което никога досега 

не сме могли да опишем. 
Бягство от родното
Главният аргумент на хората, 

които не одобряват съвремен-
ните ни творци, е, че модерното 
в тяхното изкуство е „твърде 
модерно”. Възможно е то просто 
да е прекалено далечно от тех-
ния светоглед или пък да е поред-
ното извинение да не приемат 
творчеството им насериозно. 

„Бягството от родното“, 
както обичат да го наричат, най-
често се отнася до това произ-
ведението да се фокусира върху 
друга националност или етнос, 
съвременни проблеми, засягащи 
истинския свят, и като цяло, по-
вечето теми, които не са свър-
зани пряко с българската история 

Колко е важно да подкрепяш  
родните творци
Текст: Зиги
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и традиции. Наистина, на пръв 
поглед, може липсата на „българ-
ското“ да се разбере погрешно – 
като опит творецът да се от-
далечи от корените и културата 
си. Но в крайна сметка, днес не 
се сблъскваме със същите про-
блеми, с които са се сблъсквали 
българите, живели години преди 
нас. Не се налага да се вкопчваме 
в това, което имаме, и да го бра-
ним с живота си. Точно затова 
смятам, че „бягството“ е по-
скоро „разширяване“ или може би 
дори „приемане“ – на виждания, на 
цели, на желания. „Българското“ 
не го губим, а го доизграждаме, 
така че да съвпадне със све-
тогледа на съвременния човек, 
без да омаловажава миналото. 
Изминали сме целия този път; 
сега е време за нещо ново.

  Сравнението с велики 
имена и защо е лошо

Изведнъж всички наши съвре-
менни писатели биват сравня-
вани с Милев, Вазов, Яворов и 
т.н. (не само писателите ни, 
разбира се, но при тях като 
че ли критицизмът е най-си-
лен и в най-големи количества). 
Реалистично погледнато, всички 
знаем, че въпросните автори 
няма как да се сравняват с бъл-
гарската класика. Както се казва, 
„не могат да им стъпят на мал-
кото пръстче“. Разликата тук 

е, че те не се опитват да го на-
правят. Вярно е, че много от тях 
се стремят към слава, към това 
да докоснат читателя, към това 
да бъдат забелязани, но никой не 
опитва да бъде някого другиго. 
Точно това е чудесното в съвре-
менната ни литература – писа-
телите, поетите, текстопис-
ците – всички те ни позволяват 
да вникнем в мислите им и да усе-
тим чувствата им. Творците ни 
се стремят да са по-малко „като 
тях“ и повече „като мен“. 

Защо да подкрепям родните 
творци, когато има чудесни 
чуждестранни такива?

Всеки художник, изпълнител 
или писател се радва, когато 
вижда, че е оставил нещо след 
себе си; че това, което прави, е 
от значение. Не става въпрос за 
ласкателство и празни хвалби, 
а за въздействието, което 
най-обикновен човек може да 
има върху друг, когото дори не 
познава, и който най-вероятно 
никога няма да срещне. 

Ясно е, че чуждестранните 
творци са много добри и няма аб-
солютно нищо лошо в това да ги 
подкрепяме. Но има нещо много 
чаровно в това да откриеш но-
вата си любима актриса (която 
може би тепърва започва кари-
ерата си)  в местния театър. 
Плюс това, когато човекът е бил 
точно там, където си ти сега, 
той доказва, че в страната ни 
има реализация.

След толкова много думи, 
скъпи читатели, наистина се 
надявам да съм ви убедила да 
продължавате да подкрепяте 
родните творци. Идва ново по-
коление, което се нуждае от на-
сока, позитивизъм и най-вече – 
подкрепа.

Снимка: Ирина Тилова
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Загубваш се в тълпата и те 
обзема паника. Оглеждаш се и 
забелязваш силуета на майка 
си. Затичваш се, присламчваш 
се към нея, хващаш ръката ѝ. 
Поглеждаш нагоре и осъзнаваш, 
че това не е тя.

Това е животът на Димчо – 
едно малко момченце, което от-
чаяно копнее за майка. Романът 
„Златно сърце“ разказва за него-
вия път в търсене на майчината 
топлина. Намира я на различни 
места в лицето на различни 
жени, които също виждат в него 
син. Това е роман за себеопозна-
ването, израстването, възпита-
ването и опознаването на света, 
представен през погледа на дете 
по начин, разбираем за деца.

„Златно сърце“ е първият 
български детски роман. Първа 
за страната ни в този жанр 
пише Калина Малина. Тя поставя 
началото на литературната 
традиция, а след нея още редица 
автори също посвещават твор-
чеството си на децата. Макар и 
да признава, че идеята ѝ е вдъ-
хновена от романа „Без дом“ на 
Ектор Мало, това по никакъв 
начин не омаловажава стой-
ността на тази книга и начина, 
по който въздейства на чита-
теля.

Действието се развива в го-
дините след Освобождението, 

макар и това да не е от същест-
вено значение за самия роман. Един 
момент е упоменат с конкретно 
събитие – Съединението на 
Княжество България с отцепи-
лата се от Османската импе-
рия Източна Румелия през 1885 
година. Съдбата на Димчо е да 
странства из балканските се-
лища – животът му е свързан с 
Етрополе, Плевен, Калофер и ре-
дица други места. Допълнение 
към реалистичната представа за 
историческия период са и някои 
споменати детайли като вест-
ник „Борба“ или книгата „Отбор 
животописи“, по която Димчо се 
учи да чете.

В началото на романа Димчо 
е малко дете, което живее в чо-
рбаджийска къща в Етрополе с 
баба си и дядо си. Има спокойно 
детство, макар и малко самотно. 

„Златно сърце“ –
първият български  
детски роман
Текст: Стефани Велчева
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Близки са му съседчето Минко 
и неговата майка, леля Злата, 
която винаги се отнася към него 
с нежност. За родната си майка 
знае малко – убита е от турци, 
когато е бил бебе. От нея са ос-
танали само купчина вещи, сред 
които един медальон със златно 
сърце и една снимка на стената в 
стаята на горния етаж.

В началото той е прекалено 
доверчив и неопитен, не е изпи-
тал суровия живот отвъд огра-
дата на дома. Лесно бива подлъ-
ган с обещанието, че ще намери 
майка си, и бива отвлечен. 
Отвеждат го далеч от града, 
изминават дълъг път в тежка 
зима. Димчо започва да цени из-
губения комфорт на родния дом 
и да се отчайва напълно, докато 
лъч надежда не го огрява – среща 
се с майка Айше. Двамата бързо 
се привързват един към друг. 
Следват трудни години, прека-
рани в бедност и страдания, но 
тяхната връзка е достатъчно 
силна, за да поддържа желанието 
му да продължава напред.

По пътя се убеждава, че жи-
вотът не е лесен, а е изпълнен с 
трудности, изпитания и разоча-
рования, но и че не бива да спира 
да се бори. Научава важни житей-
ски уроци, чрез които израства. 
Не се отчайва – в лошото на 
света той намира доброто у хо-
рата. Пътят го среща с различни 
личности, чието влияние дава 
тласък на развитието му.

Дядо Кольо съчетава фигу-
рите на роднина и наставник. 
От него научава, че животът не 
е предопределен, а че зависи от 
решенията на отделния човек. 
Взема го под опеката си и му от-
варя очите за заобикалящия го 
свят. Учи го на история – както 
съвременна българска, така и 

антична, показва му идеите на 
древните философи и мислители. 
Дава му безценен дар – умението 
да чете и да се образова сам. 
Дава му също надежда, тласък да 
продължи да търси истината за 
себе си и увереност, че ще успее.

Учителят Цвятко е младеж, 
който единствен му вярва в мо-
мент, когато цялото село го об-
винява в лъжа. Приема го в дома 
си, трогва се от съдбата му. 
Служи му за пример за образо-
ван, състрадателен и деен млад 
човек. Той е ключът към разпли-
тането на мистерията около 
произхода на Димчо.

През целия си път – както 
буквален, така и метафоричен – 
той среща много хора, от които 
се учи. Променя се, израства, но 
никога не го напуска желанието 
да открие майка си. Но коя е 
тя – родната майка, истината, 
за която научава накрая; майка 
Айше, която се грижи за него през 
периода на странстване; или леля 
Злата, която е до него от ран-
ното му детство и която го при-
ема с широко отворено сърце? И 
трите по свой начин. Образът 
на майката и на златното сърце 
са преплетени – всяка от тях по 
един или друг начин се е докос-
нала до Димчо и го носи вътре в 
себе си.

„Златно сърце“ е книга, която 
си заслужава да бъде прочетена, 
както от малки, така и от го-
леми. Приключенският сюжет 
балансира сериозните проблема-
тики. Стилът на писане е едно-
временно сериозен, но и лек за 
четене. Тази книга  заслужава по-
пулярност, както заради качест-
вата си, така и поради това, че е  
първият български детски роман. 
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Creative Corner

Лавандулата тепърва раз-
цъфваше. Ароматът ѝ се усе-
щаше далеч,  преди полята. От 
вилите край дестиларните и 
скалъпените къщички ту се чу-
ваше отвратителна чалга, ту 
леко тъжни, чужди песни. 

През настоящата 2006 го-
дина около тях се навъртаха 
много хора. Имаше наплив за дес-
тилиране на маслодайна роза от 
Казанлъшкия край. Изглеждаше 
сякаш половината Казанлък бе 
тук. Наоколо се разхождаха много 
двусезонни работници, а шефо-
вете им се наливаха с шумен-
ска ракия и се хилеха по най-от-
вратителния възможен начин. 
Работещите, като че ли напълно 
незабелязващи това, разнасяха 
кошници с прилежно подредени 
розови листенца. Влюбените се 
закачаха и побутваха, разменяйки 
си розите, които се считаха за 
негодни.  

Заради ежегодното събиране 
и дестилиране както на роза, 
така и на лавандула, от много 
дълго време в този регион имало 
много хора. Към 1966 г. голям 
брой от новодошлите по работа 
се оженили и решили да останат 

там. Така се родило село Широка 
пуста поляна. То не случайно било 
кръстено по този начин. Преди 
да се сформира селото, мястото 
било една огромна поляна, дори 
без дървета – просто зелена пус-
тиня (както впоследствие име-
нували единия от кварталите). 

И така, броят на хората, при-
иждащи в селото, постепенно се 
увеличавал все повече и докато 
накрая тази година се взе реше-
ние (след цели четиридесет го-
дини) Широка пуста поляна да се 
обяви за град. Въпреки че голяма 
част от домовете на хората 
бяха най-обикновени тристайни 
кирпичени къщи, а улиците – за-
стлани не с асфалт, а с малки 
ронливи камъчета, полъхът 
на урбанизацията се усещаше. 
Строежът на триетажни дър-
жавни жилищни комплекси беше 
започнал. 

Виолета – дъщерята на 
Пашов, шеф на дестиларна 
– също работеше заедно със 
своите връстници. Въпреки че 
баща ѝ бе заможен човек, той не 
я глезеше. Неговият принцип се 
основаваше на мотото „работи, 
за да се изкачваш по стълбич-
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ката нагоре“. Когато пристигнал 
от Родопа планина, той бил общ 
работник и берач на лавандула. 
Така се запознал и с майката на 
дъщеря си – Памида. Преди да се 
роди Виолета, тя учела в хими-
ческия факултет в Шумен и след 
като завършила, станала инспек-
тор в дестиларните.

Домът на семейство Пашови 
бе един от малкото големи изгра-
дени по неокласическа метода. 
Намираше се в квартал „Зелена 
пустиня“ – място, което не бе 
нито град, нито село, а нещо 
средно. 

Виолета много обичаше да се 
разхожда в близката гора. Според 
Пашов хората донесли от някъде 
дървета директно с корените и 
така я засели. Той решил, че иска 
гората да заприлича на парк, за-
това подарил малко пейки.

По-малкият брат на Виолета 
– Стефан – също работеше с нея, 
но заради патриархалните въз-
гледи на Пашов, той бе с едно 
стъпало нагоре от нея. Синът 
искаше да наследи бизнеса на 
баща си. Стаята му приличаше 
досущ на научна лаборатория, 
принадлежаща на някой беден 
химик. Виолета го ненавиждаше. 
За нея той бе поредният наро-
ден грабител и мъчител. Според 
нея това си личеше дори в очите 
му... Защо само лошите черти 
взе от баща ни? – питаше се тя. 

Тази вечер дестиларната на 
Пашов беше препълнена, тъй 
като съседната бе повредена. 
Прехвърлянето на матери-
алите се утежни и Виолета се 
потеше пред машините, про-
клинайки този къртовски труд. 
Причината, поради която тър-
пеше всичко това, бе обеща-
нието, което Пашов ѝ беше дал 
– да плати цялостно образова-

нието ѝ във факултета по езико- 
и литературознание, за да може 
след това тя да открие чита-
лище в града.  Виолета мечта-
еше колкото се може по-скоро да 
иде на едно по-културно място с 
по-културни хора и да се зареди с 
енергията им. 

Прехвърлянето на стоката 
вече привършваше. От произ-
водствената база до транзит-
ния пункт тя се придвижваше в 
големи сандъкоподобни машини 
по релси, по които вървеше влак 
от селото (бъдещия град) до про-
изводствената база. В региона 
го ползваха още от края на 90-те 
години, защото бе по-екологично. 

Когато и последните курсове 
с хора и готов материал преми-
наха, Виолета реши да си тръгне. 
По-късно се очертаваше да има 
вечеринка, но тя вече не искаше 
да става свидетел на поредното 
извращение, смесено с евтин ал-
кохол и повръщано. От кръчмата 
и кафенето на Караджов се чу-
ваше песен, която ужасяваше мо-
мичето:   

„Бързо ела в моята кола
 тук на плаца да те повъртя…“  
Тръгна по нажежените от 

влака коловози и си мислеше защо 
на хората толкова много им ха-
ресваше да вършат простащини. 
Сега тя щеше да се прибере и да 
почете по социолингвистика, за 
да научи повече за културния ге-
незис на обществото ни.
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