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МЕЧТИТЕ – ОСМИСЛЕНИЯТ ПЪТ  

КЪМ ПОСТИГНАТИТЕ ЦЕЛИ 

 

„Как се опази?“ – попитах преди време автора на тази 

книга. И не получих отговор. „Как оцеля и успя да запазиш 

човешкото в себе си – въпреки титлите, постовете и 

позициите, които обикновено изваждат на показ другите наши 

лица? Въпреки хората, които нѐ такъв искаха да бъдеш?“ – 

продължих да упорствам в любопитството си аз. Отговор на 

тези свои въпроси така и не получих. Не беше и нужно. 

Отговорите бяха закодирани в паметта на възправилия се над 

родното Севлиево Балкан, в лоното на който е нужно да бъдеш 

човек достатъчно честен и силен, за да отстояваш и 

продължаваш по предначертания път; пулсираха в ритъма на 

онзи неприкосновен микросвят, който само най-близките до 

тебе хора могат да усетят и да създадат; надничаха изпод 

натрупаната в душата болка на мъж и неугасналите мечти на 

момче, за да оживеят в откровеността на всяко изповядано 

върху светещия от екрана на компютъра бял лист слово за 

несподелени думи и безумно смели стремежи.  

Странна, горчива меша̀вица от разбъркани мисли и 

подредени слова, ярки разсъждения и приглушени тонове, 

изградени домове и съборени зидове, светлини на градове и на 

звезди. Надатомни съждения, объркващи порядъка на 

привичната подреденост, събарящи обозримата и здраво 

крачеща по земята логика на натрупаното в хилядолетната 

човешка история познание. Необичайни изречения непривично 

подредени в неочаквани съждения и изводи. Разтърсващи и 

омиротворяващи, галещи и стряскащи, но най-вече – замислящи, 

тези думи изграждат парченцата от образа на онзи друг професор 

Венелин Терзиев – неподозиран, различен и мъничко плашещ с 

размаха на отстояващото собствената си траектория 

пътешествие. Събрали ярост и нежност, илюзия и реалност, 

неговите емоционални преживявания водят читателите към 

невъзможната действителност, където силата на земното 
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притегляне дава усещането за полет. Болезнено различни и 

неотстъпчиви, думите послания, „отправени във вододела и 

водовъртежа на странни и страшни години“, са видимата част 

от айсберга живот, в който срещите никога не са случайни, а 

стиховете и музиката са тази естествена част от нас, която 

прави дните ни по-смислени и по-смирени. 

Наричат ги „есета“, „литературни импресии“, дори 

„опити за критика“. Аз, признавам си, така и не открих едно 

цяло понятие, в което да ги побера. Може би защото много 

повече от казаното и написаното в тях се долавят моралните и 

нравствените търсения на човека Венелин Терзиев, усилията 

му да вникне и импровизира в необикновени ситуации и да ни 

представи своите съждения за недоизказаното и 

премълчаното, за това, което трябва да ни замисли. Част от тях 

са таени с години ра̀змисли, надскочили ежедневието и 

битийността. Други се раждаха като продължение на деня и 

изплитаха онези невидими нишки към безкрайния свят на 

събираните с години емоции и знания. Прелюдии към 

същността на днешния ни ден, в тях откриваме най-човешките 

послания на преклонение пред хората на духа и на ума – тези, 

с които е имал шанса и възможността да се срещне и тези, от 

чиято всечовешка мъдрост е черпил знания за света около себе 

си. Долавяме нескритото възхищение пред необятния свят на 

творците и мислителите, изградили другостта на различните 

култури и пътешествието на собствените му мисли сред тях. 

В тези свои текстове Венелин Терзиев не е професорът, 

не е преподавателят и ученият. В тях той е повече от мисъл и 

чувство. Във всяка от литературните импресии той застава 

пред собствената си съвест с оголени до кръв сетива за 

случващото се, безкомпромисен към себе си и към околните, 

изискващ и отстояващ това, което в неговата ценностна 

система е норма за човечност. 

Едва ли някога ще чуя отговор на своите въпроси. 

Защото нито самоцелното оцеляване, нито примирението и 

покорството са стояли някога пред проф. Венелин Терзиев 
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като необходимост и изискване за живеене. Доказва го всеки 

ред в литературните му импресии. Емоционално честна и 

кървяща, днес тази книга поема към вас – нейните читатели, 

за да си подарите взаимност, а и за да бъде запълнена онази 

необходимост от общуване, която е мерило за духовност и 

избор на жизнена позиция. Във всяка своя стъпка дотук тя е 

водена от силата на вярата, за която е нужно да имаш не само 

смелост, но и характер, за да можеш да отстояваш и устояваш.  

Трудно можеш да прекършиш и събориш човек, който 

гледа себе си през света. Но дори и това да се случи, 

съборените душѝ се изправят тогава, когато са вселени в хо̀ра, 

които не се страхуват да носят своя избор със себе си. За да 

тръгнат отново – невъзможно непреклонни и настоятелни. 

Пречистени.  

И изправени. 

 

Силва Василева 
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НАУКАТА Е ОТРАЖЕНИЕ НА ЕТИЧНИ 

ПРИНЦИПИ И НА СОБСТВЕНАТА СЪВЕСТ 

 

„Всяко човешко деяние подлежи на оценка от 

гледище на нравствеността.“ 

Акад. Ангел Балевски 

 

Обикновено сме свикнали да приемаме хората, които се 

занимават с точни науки, като затворени, малко говорещи и 

дори притеснителни. За тях важността е в това, което ще 

направят и ще създадат, а не в неговата публичност. И това 

може би е общоприето или по-скоро – сложилото се в нашето 

личностно възприятие, без да е особено вярно и точно. 

Знанието и науката имат своята сложност и висока 

значимост както за самия индивид, така и за обществото и 

неговото развитие. И ако приемем, че времето на научните 

открития отдавна е преминало своята най-висока честотност, 

то приносът на това да създаваш и правиш нещо полезно за 

обществото, в което живееш, е от особено важностно и 

същностно значение. А всъщност, не е ли по-важно 

обществото и ние самите да опазим и отгледаме едни правдиви 

и справедливи аршини, с които да мерим и претегляме иначе 

облеченото в научна фразеология невинаги научно познание? 

Да го мерим с критерии и показатели, които са общовалидни 

навсякъде по света и които да отстояваме във времето? Днес 

това е важно дори не толкова заради нас самите, а заради това, 

което ни предстои да се случи и получи. 

Дочо Шипковенски казва за академик Ангел Балевски: 

„Човек с извънредно логична и прецизна конструктивна 

мисъл, специалист в областта на точните науки, акад. Ангел 

Балевски показва особено големи интереси и познания и в 

областта на обществените науки, на литературата и 

изкуството. Тази богата душевност, това щастливо съчетание 

на рационалното и духовното не само че не предизвикват 

раздвояване, но усилват възможностите за дейността му като 

голям учен в областта на техническите науки.“ 
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Голяма част от неговите трудове разглеждат проблеми от 

областта на изпитването и изучаването свойствата на металите 

и металните сплави, други негови трудове обхващат 

влиянието на механични вибрации върху процесите на 

стареене на металите, трета група изследват структурните 

изменения в металите при термични въздействия и т.н. 

Забележително негово откритие, направено заедно с проф. 

Иван Димов, е методът на леене с противоналягане, който е 

патентован във всички развити индустриални страни. 

И ако постиженията в тази област на един от великите ни 

умове са достатъчно известни, а в даден момент – дори вече и 

признати, то неговата обществена и личностна позиция, която 

неминуемо е свързана с инженерните му познания, е написана по 

един много различен и безпристрастно точен начин през 1992 г. 

 

Аз гледам света, наблюдавам навред и немея, 

че всичко тъй чудно е, тъй непонятно за мен, 

и мисля, разбира се, но да се взирам не смея 

в живота, от който съм слисан, смутен, отчужден. 

 

За всички е ясно: щом нещо в света съществува, 

естествено то е разумно, логично и в ред; 

животът върти колелото, платната надува 

по своя си воля, шуми и върви все напред. 

„Ненаучен“, акад. Ангел Балевски 

 

Дори и в този необичаен стил на излагане на мисли 

ученият дава своето академично послание, което сам той 

нарича „ненаучно“. Едва ли днес у някого вече будят съмнение 

неговите способности и качества, но е имало и периоди, 

изпълнени с отричане, с признаване и непризнаване, с 

одобрение или неодобрение. И въпреки сложността на 

времето, в което живее и работи, въпреки обстоятелствата, 

които отново и отново се повтарят в нашата близка и по-

далечна история, а може би и ни предстоят да ги изживеем по 
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същия начин, той прозорливо оставя своята мъдрост освен в 

техническите и технологичните открития и в своите стихове и 

размисли. Именно нея, мъдростта, откриваме в написаните с 

много сила, но и болка „мъдри мисли“: 

 

Когато си започнал света да опознаваш 

и бавно, неохотно, все пак да осъзнаваш, 

че ръстът ти е малък, а другите далеко 

със всичко са над тебе, не ти е било леко. 

 

Създал се е в ума ти комплекс за малоценност, 

че всички забелязват духовната ти бедност; 

но ти не се предавай и не развивай склонност 

към глупави оценки и някаква си скромност. 

 

За всичко има начин целта си да постигнеш: 

макар и да си глупав, все пак да се издигнеш – 

щом следваш ми съвета, що най си е пригоден 

за свят такъв объркан, без подтик благороден. 

„Мъдри съвети“, акад. Ангел Балевски 

 

Има една наука, която е наречена метрология – наука за 

измерването и за методите и средствата, с които то се 

извършва. Предмет на метрологията е извличането чрез 

измерване на информация за свойствата на обектите с дадена 

точност и достоверност. Измеренията на човешката същност 

са предмет на други науки, но тук става дума за изключителни 

примери на подражание и еталони за поведение. 

Акад. Ангел Балевски, който отдава огромно значение на 

етичната страна в дейността на учения, казва, че в неговите 

ръце са концентрирани огромни възможности, които, ако не се 

използват правилно, могат да причинят големи щети. Той 

отбелязва: „Всяко човешко деяние подлежи на оценка от 

гледище на нравствеността. Когато обаче дейността на един 

човек или на група хора има важни, а понякога съдбоносни за 
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обществото последствия, оценката трябва да бъде много 

строга. Може да има контрол над действията на отделния 

човек от страна на обществото – контрол на законите, които 

важат за всички и защитават всички. В този смисъл контрол 

над творческата човешка мисъл няма, не може и не бива да 

има. Тук съществува само контролът на общоприетите етични 

принципи и на собствената съвест.“ 

Такива измерители на развитието трябва да определяме 

и ако можем да създадем условия те да се развиват, а не да 

оцеляват в тази хаотична наша реалност. 

 

Ангел Балевски е роден през 1910 г. в Троян. Произхожда от 

същия стар охридски род, от който е и Васил Балевски. През 1929 

завършва Трета софийска мъжка гимназия, а през 1934 г. – 

Немското висше техническо училище в Бърно, Чехословакия. 

Професионалната си дейност започва като неплатен стажант в 

Инженерната работилница в София. После минава през фабриките 

„Чиличена ръка“, „Борис Ташков“, „Електрометал“, „Авгис“. 

Академик Ангел Балевски е постоянен участник в близкото 

лично обкръжение на Тодор Живков, известно като „ловната 

дружинка“ и действащо като неформален съветнически щаб. 

Част е от групата, инициирала т.нар. Възродителен процес. 

През 1945 г. Балевски става извънреден професор в Държавната 

политехника, където създава и ръководи Катедра „Механична 

технология и фабрична организация“, преминала след 1953 г. във 

ВМЕИ. През 1947 г. става редовен професор. От 1955 е член-

кореспондент, а от 1967 г. – действителен член (академик) на БАН. 

Ангел Балевски е основоположник на българската научна 

школа по металознание и технология на металите. Прави 

сполучливи опити за конструиране на машина за горещо пресоване 

на цветни метали. Разработва оригинален метод за добиване на 

чугун от български суровини във въртяща се барабанна пещ. 

Разработва, заедно с Иван Димов, метод за леене с противоналягане, 

който представлява новост в световната леярска техника и е 

защитен с над 100 патентни документа за изобретения в България 

и в чужбина. В негово авторство и съавторство са издадени 7 

монографии и университетски учебници. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%89&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Избиран за почетен и чуждестранен член на академиите и 

научните дружества в редица страни и на международни 

организации като: съпредседател на Международната академия 

на науките в Мюнхен (1988) и член на Съвета, Пъгуошки 

конференции за наука и световни проблеми (1971). 

Работил главно в областта на технологията на металите, 

акад. Балевски е дългогодишен ректор на Висшия машинно-

електротехнически институт „Владимир Ленин“ (ВМЕИ) в 

София, председател на Българската академия на науките и 

заместник-председател на Държавния съвет на Народна 

република България. 

Автор е на книгите с разсъждения, анекдоти и афоризми: 

„Наука, човек, общество“, „Тревоги“, „Българиада“ и 

„Настроения“. През 2003 г. Академично изд. „Проф. М. Дринов“ 

отпечатва сборника „С академик Ангел Балевски – на шега и на 

сериозно“, чийто съставител е Иван Пейковски. 

 

Биографичните данни за акад. Ангел Балевски са взети от Wikipedia. 

 

 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D0%B3%D1%83%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D0%B3%D1%83%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/Ангел_Балевски
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РАЗПЯТИЕТО Е ГОЛГОТА, КОЯТО Е ТВЪРДЕ 

ЛЕСНО ИЗБАВЛЕНИЕ, НО И ТО ПРЕДСТОИ 

 

Дълго време няма да ме виждате. 

Дълго време няма да ме чувате.“ 

… 

Ах, посредствени художници ще ме 

рисуват, фотографки ще ме снимат 

контражур. 

Константин Павлов 

 

Не можем да спрем движението на времето, нито можем 

да се противопоставим на неговия ход напред. Вероятно има 

някаква съкровена тайна в тази му същност, която все още не 

ни е дадено да притежаваме. Събира то в себе си и радост, и 

тъга, и мисли, и чувства и ги съхранява в полуреалното – 

полумитично тайнство на спомените. И всичко това е нашият 

живот, който за жалост (или за радост) е само един. 

Древни езотерични учения твърдят, че се прераждаме и 

носим в себе си, или по-скоро в духа си, памет за нашите 

спомени и мисли. Дали това е вярно, или не – няма да се 

впускаме в спор. Но със сигурност можем да твърдим, че 

присъствието ни тук е отредено и е време да започнем да 

създаваме тези наши спомени и мисли, които, съхранени в 

мъдростта на този всемир, ще ни отредят заслуженото (малко 

или не съвсем) място на полицата на живота. Как ги подреждаме 

или по-точно – как ги създаваме, е въпрос на изборите, които 

правим в това си наше пътешествие.  

Със сигурност е важно да преживеем определен период 

от време, което ще ни даде кураж и сила да споделяме своите 

мисли, натрупаната мъдрост, та дори и да поучаваме околните 

или съвсем простичко казано – да ги напътстваме с нашето 

поведение или думи.  
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Полудостойно 

и полуобратно, 

за своя 

и за чужда изненада, 

аз доживях до полувек. 

С което огорчих мнозина, 

а не зарадвах себе си, уви. 

 

Наздраве, колебливи врагове 

и вие, истински приятели. 

Не притежавам дар за равносметки – 

било каквото е било... 

А по-натам? 

Ще продължавам, 

както съм живял – 

приемам бъдещите скромни дни 

като подарък, даден на шега. 

И нищо повече не си въобразявам. 

Ще бъда, просто, най-любезен зрител 

на, просто, най-бездарната пиеса. 

Без ръкопляскане обаче. 

„Полувек“, Константин Павлов 

 

Не знам дали полувек е достатъчно време за събирането 

им, но поне е достатъчно дълъг път, който ти дава известна 

увереност за правотата на собствените ти мисли. Чувствата са 

такова нещо, че трудно може да ги контролираме с нашите 

натрупани преживявания. Премеждията или дързостта да ги 

преодоляваме като нещо, което е част от самия път, ни дават 

повече самочувствие в това изпитание. Историята натрапчиво 

ни казва, че днешните ни герои след време могат да бъдат 

отричани и обругавани, а днешните изгнаници – да израстат 

до добрия пример на следващите поколения. Измерителите в 

нашия живот са толкова променливи и непостоянни по своята 

същност, че понякога ни завихрят в непредвидим хаос. Дали 
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ще открием вярната им същност и точното им значение днес е 

трудно да се каже, а може би така ще бъде и утре, и в 

неопределено време. 

Казват – времето отсявало житото от плявата. Но колко 

време ще е нужно е трудно предвидимо. Може би това се 

случва тогава, когато е необходимо, за да създаде такива 

възможности и условия и да можем да продължим напред по 

своя си път и пътеки. 

 

Когато мракът влезна вътре в мен 

и се превърна в режещи кристали... 

И когато... 

И след това. 

И бездната, когато. 

И мъката душевна. 

И болката физическа. 

И кучката-съдба. 

Все пак, над всичко – мракът! 

Тогава точно – 

слънчев лъч 

(случаен?, преднамерен?, честен?, подъл? Все 

едно!) 

с копринена гальовност 

и метална якост 

провисна в тъмнината. 

Благодаря ти, слънчев лъч. Безценен дар! 

Божествен знак! 

Искра от обич! 

Избавител! 

Благодаря! Благодаря! Благодаря! 

Сега вися. – 

Успокоен. 

Щастлив. 

Не чувствам мъка. 

Няма болка. 
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И не съм отчаян! 

Полюшвам се 

на слънчевия лъч. 

Копринена гальовност 

и метална якост – 

около моя жилав врат. 

„Точно тогава“, Константин Павлов 

 

Разбъркахме времето и пространството в страшен хаос. 

Дори и разсипниците вече не могат да го управляват и търсят 

виновни човеци, които да пренесат в непоносима жертва. 

Светът и животът са се превърнали в адско бунище на 

човешки души, които странно издават звуци на дълбоко 

заспали с похърквания на пресекулки. Тази съвсем реална 

идилия с невъзможно човешко възприятие за свобода и 

отминало величие е дори иронично покъртителна. Все пак 

вървим по този мръсен и кален път, напоен от отчайващо 

силна миризма на човешки стенания и вопли. Не успяваме да 

ги разберем в това нощно блудстване, защото те не откриват 

лицата си. Каква безумно гротескна ситуация – да събираме 

душите си на крайградското сметище и в безразборното си 

търсене дори да не можем да открием техните безмълвни 

погледи. Изглеждат толкова страшно посивели от 

безразличието на съществуването си. 

Къде ли ще е изходът от това безсмислено поглъщащо 

пътуване е съвсем неясно и неопределено във времето и 

пространството. Дори илюзиите, макар и много постоянни, не 

успяват да ни помогнат да се измъкнем от колабирането на 

същността ни. Не намираме дори и малка девственост в 

присъствието на душите си, а те така и не помръдват в някакво 

стремление в каквато и да е посока. Колко страшно и 

безобразно неопределено е това наше съществуване в този 

измислено нереален свят. 

Отпускаме се в крайна безпомощност и дори в незрялост 

на собственото си благоприлично величие и оставяме 
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отвратително миришещия полъх да ни обсеби и дори да 

проникне в нас. 

 

Късно е вече. 

Лекомислено пропилях живота си – 

нямах воля дори за престъпник. 

А талант – 

точно такъв! – 

беше ми дал, 

Господи. 

(Твоят поглед не ме смразява.) 

Късно е вече. 

Нито Ти, 

Господи! 

Нито – 

Дявола! 

Идвам при вас, 

както в старчески дом: 

по-младият старец – 

на посещение. 

(Твоят поглед не ме изгаря.) 

Нито топъл, 

нито студен 

се явявам пред Тебе, 

Господи. 

Пожали хладния. 

(А ми е все едно.) 

„Хладна изповед“, Константин Павлов 

 

Диханията ни се смесват в някакъв почти непрогледен 

смог, който се е настанил навсякъде около нас и прониква 

дълбоко в нас след всяко поредно вдишване. Вероятно идва 

времето, в което ще усетим тези последствия от сътворения 

хаос и ще се наложи да ги приемем и някак да продължим да 

живеем дори с тях. А дали са справедливо отправени към нас, 
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или не – вече ще бъде без всякакво значение. Това ще са 

последствията от пропиляното безметежно съществуване и 

угодно настанените случайно или несъвсем случайно подлост, 

мерзост и господство. Заразата е повсеместна и дори не може 

да се опише с пандемичните напъни на многобройните вируси. 

Тя вече е по-силна от същностното присъствие на душите ни. 

 

Властта на бездарника 

срещу славата на гения. 

Нека! 

Власт за бездарника! 

Слава за гения! 

Слава. 

„Всекиму своето“, Константин Павлов 

 

 
 

И нали сме устроени да бъдем подвластни на много 

пороци – завист, мерзост, корист – ето, част от нас ще бъдат 

щастливи от споходилата ни повсеместна зараза, дори с наслада 

ще я разпространяват. Но дали разбират, че тя идва и тях да 
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убие? Убийството няма да помогне на изцелението, а просто ще 

констатира още едно унищожение на същността на нещата. 

 

Ето, дойде Времето!... 

Точно сега 

и точно тука – 

хвърлù лавровия венец във водата. 

И медалите – също. 

Титлите... 

Дрехите... 

Маските... 

И резервния лозов лист. 

Хайде – 

изтанцувай последния танц. 

И скочи. 

Гол. 

Точно сега. 

И точно тука, 

Където 

потокът на Славата 

ще се влее 

в реката на Забравата. 

Сбогом, Великий!... 

„Великото сбогуване“, Константин Павлов 

 

Прогнозата за изцелението ни е мрачна и съвсем реално 

летална, защото прозрението вече го няма. Упованието да 

дойде отново е може би в това да променим съществуването и 

да дадем опрощение на душите си. Път, който ще се наложи 

да извървим с окървавени колена, със загубили светлина очи, 

с мъка в душите и с треперещи ръце. Разпятието е Голгота, 

която е твърде лесно избавление, но и то предстои. 
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Дълго време няма да ме виждате. 

Дълго време няма да ме чувате. 

Къде беше – 

питат ме – 

повече от три десетилетия! 

Ах, посредствени художници ще ме 

рисуват, фотографки ще ме снимат 

контражур. 

„Елегичен оптимизъм", Константин Павлов 

 

София, 2 декември 2022 г. 

 

Константин Павлов е роден на 02.04.1933 г. в с. Витошко, 

Пернишко. Завършва гимназия през 1952 г. Следва право в СУ „Кл. 

Охридски“. Редактор в Радио София (1957 – 1959 г.). Редактор в 

издателство „Български писател“ (1961 – 1962; 1964 – 1965). 

Редактор във в. „Литературен фронт“ (1963). Редактор в 

„Мултифилм“ (1965 – 1966).  

От 1966 до 1975 г. му е забранено да работи и публикува. 

През 1975 г. получава разрешение за работа в „Българска 

кинематография“. През същата година е приет за член на Съюза 

на българските филмови дейци, а през 1980 г. е избран за член на 

Съюза на българските писатели. През 1983 г. по повод 50 г. от 

рождението му е издадена книгата „Стари неща“ със стихове от 

първите му две книги и сценарии. През 1989 г. за първи път след 

дълго прекъсване печата стихотворения във в. „Литературен 

форум“. Напуска СБП на 03.02.1989 г. Никога не е членувал в други 

организации или партии. Умира на 28.09.2008 г. 
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РАЗСЕЧЕНИ ДУМИ 

 

От коя страна на неизбежното 

заставаш сам решаваш. 

Любчо Иванов 

 

Пътят, водещ към несъвсем малкото селце, е тесен и 

доста криволичещ. Вечерният сумрак прикрива очертанията 

на асфалта, нескопосано позакърпен през летните месеци. 

Нарядко автомобили проблясват с оттенъците на спусналата 

се вечерна мъгла. Пътуването е кратко и почти потънало в 

топлината на купето, в което се чува само лекото сумтене и 

преглъщане на останалите пътуващи. Времето за този сезон е 

дори приятно приветливо. Заледените пътища на Предбалкана 

са останали с празното бяло и снежно очакване. 

Пристигаме по вече познатия път, който в едни далечни 

години преминавахме многократно. Само дето днес се 

завръщаме в началото на края на този път. Не намирам почти 

никаква разлика – освен липсата на онзи не особено приятен 

мирис на бензин, който винаги присъстваше в колата, която 

тогава имаше семейството ни. Светлинките стават все по 

натрапчиво присъстващи – в началото минаваме покрай голям 

завод, след това идва училището, което все още посреща 

своите ученици. 

Нямам възможността да познавам всички онези пътници, 

които се връщат към началото по този път. Те са притихнали 

и може би очакващи да бъдат посрещнати от позабравените 

погледи на онези изоставени някъде там, в поизбледнялото 

минало детски години. Странно е усещането от всичко това 

дори изглежда някак несъвсем реално, но пък създава онази 

интимна искреност на непознатото очакване. 

Изкачвам стълбите на двукатната къща, които май 

отдавна не са посрещали човешки крак. Дори въздухът в 

помещенията прозира със своята застояла изоставеност. По 

стените висят толкова много избледнели портрети на великия 

Дан Колов, което настойчиво ми говори, че предишните 
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обитатели са изпитвали особена гордост от победите му. До 

тях са семейните портрети, обработени в онзи характерен за 

фотографиите от началото на миналия век стил. Подборка от 

вестници за събития, които са имали своята особена важност 

за хората тук. Странно усещане за пътуване към нещо, което е 

носило и радост, и тъга. С бързи крачки надниквам в приземния 

етаж, където се очертават две грънчарски колелета – знак, че 

тук е присъствал занаятчия. Нащърбени и очукани стомни, вази 

и други предмети от бита на отдавна напусналите този дом 

обитатели още стоят по рафтовете, които не са усещали допир 

на човешка ръка от много години. Забравен дом, който някога 

е живял със своите радости и тъга, а днес стои пред нас почти 

мъртъв. Градината, осветявана от уличната лампа, ни предлага 

нерадостна картина на един почти футуристичен хаос от вече 

поизмръзнали шубраци, които дори не си спомнят отминалата 

есен. 

Презимували много зими, събуждали се от много 

пролети, те, нещата, са отново тук. Болезнено различни и 

неприлично въпросителни към нашето пристигане. Дали ще ни 

простят вечерното разбуждане или ще останат неразбиращо 

закрити за нашето неприлично любопитство? 

Отново и отново, потръпвайки си припомням онези думи, 

които са заклинателно различни и в същото време съвсем 

присъщи на живота ни. 

 

Ще дойдат Те – 

Причината и Основанието – 

ще се появят. 

Макар и закъснели. 

И двойна Скръб, 

и двойна Болка 

ще порази душата на Нещата – 

защото е непоносимо тежко 

да видиш как Причината за болка 

е обезсмислила Самота Болка, 
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а Основанието на скръбта 

се подиграва на Самата Скръб. 

 

И ще заплачат пак Нещата. 

„Плачат нещата“ (втори вариант), 

Константин Павлов 

 

Не съм сигурен, че ги разбирам съвсем нещата, но те 

винаги пристигат такива, каквито си пожелаят, и тогава, когато 

поискат. Дали това е романтично или пък някак прозаично 

естествено, дали натрапчиво неизвестно или пък дори 

стряскащо пробождащо? Оказва се, че трудно можем да ги 

спрем и ни остава да ги приемем, да се опитаме да ги настаним 

удобно в нашите мисли и да помогнем на душата ни да ги 

обикне или да ги прогони от себе си. 

Пътищата ни примамват със своята неизвестна красота и 

със своето очакващо очарование. Ще ни приютяват или 

изблъскват в канавката? Понякога ще ни карат да усещаме и 

силна болка, и неописуема радост. Но накрая ще ги съберем в 

спомена за тях и ще ги обгрижваме до края на това ни човешко 

съществуване. 

Съвсем наскоро, през късните нощни часове на 

приглушената светлина и топлината на стаята на поредната 

разбудена нощ, тръгнах с един помъдрял с времето и с усилията 

на сътворения свой свят човек, описал го с немерената реч на 

словата. Пътуването през дните на отмерените пътешествия 

леко ме притесни, защото ми приличаше на запълнени с 

някаква календарна равносметка квадратчета. С всяка дума 

настъпваше успокоението, че събраните думи нито следват 

хронологията на събития с преживявания, нито са 

напътстващи други пътувания, а са по-скоро усещания, дали 

възможност за възприятия на решения, които са следвали във 

времето и пространството. Подредени по особен начин, без 

претенция да бъдат степенувани в някаква градация. Даващи 

указания с премерени знаци на пътуващите, дори и на тези, 

които са неспособни да ги приемат. Няма лекомислени 
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съчетания на събрани прозрения, няма помпозна придирчивост, 

нито особена преднамереност. 

Всичко е намерило своето място и е потърсило обяснение 

на нещата за случващото се. Искрено различно, с необуздана 

откровеност, там намират място палачите на съгрешилите. 

Отредено е подобаващо време и на вождовете, които понякога, 

но всъщност неразбираемо често, се превръщат в диктатори. 

Явно човешката същност се опитва да властва върху всички и 

всичко, за което се е погрижила да бъде заставено в това си 

състояние на нещата. Видимото и невидимото ще ни 

преследват в неизбежното, но винаги ще се стараят да ни 

показват и началото, и края, който няма как да разберем кога ще 

достигнем. Неизбежно по пътя ще срещаме и лъжливи 

мъдреци, и такива, които ще се опитват да ни покажат колко са 

мъдри в своите лъжи. Отсъства страхът, а и в целия този път 

той е безсмислен, но ясното разбиране за тази безсмисленост 

идва неразбираемо късно за всички. 

Като с брадва на селски мегдан разсякох подредените 

думи в моя хаотичен порядък и ги разбрах така: 

 

Лозунгите са мъртви думи и не водят по Пътя! 

Вождовете търсят индулгенции от народа с обещания за 

добруване. Диктаторите са вождове с провалени обещания. 

Из Първо пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Известното и неизвестното – двете страни на едно и 

също нещо. 

Из Второ пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Космическата бездна е без посока. 

Из Трето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

  



195 
 

Мъдрецът на трибуната е между Небето и Земята. 

Из Пето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Не бързай за нищо. Бъди такъв, какъвто си. 

Из Седмо пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Накъдето и да тръгнеш, ще стигнеш дотам, откъдето си 

направил първата крачка. 

Из Девето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Единственото между душата и тялото, постигнато в 

болка и беда, ражда крила на които прелиташ Пътя си 

успешно. 

Из Десето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Преситени, оядени и безчувствени търсим щастието си – 

напразно! 

Из Дванайсето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Страхът е празна работа, но го разбираме чак когато си 

тръгваме от този свят! 

Из Тринайсето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

На Пътя да останеш завинаги трябва да проумяваш 

несъвършенството си. 

Из Петнайсето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

В мъглата на пространствата е необятната сила на 

Природата. 

Из Седемнайсето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 
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Хармонията ражда хаоса. 

Из Осемнайсето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Хора под строй крачат към общата цел! Безумие! Даже 

някои пеят! Като пред заколение! 

Из Двайсето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Безспирен дъжд и вечен вятър няма! 

Из Двайсет и трето пътешествие, „Бащата 

на нещата“, Любчо Иванов 

 

Не научаваш ли кое да изхвърлиш, тръгнал по Пътя, си 

обречен на безпътие. 

Из Двайсет и четвърто пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Пътят не може да остане без пътници. 

Из Двайсет и пето пътешествие, „Бащата 

на нещата“, Любчо Иванов 

 

И ако от твоя водовъртеж на взаимното отрицание 

оцелееш като хладнокръвен син на Бащата на нещата, ще 

изглеждаш грозно, като оголените от пороя дебели корени на 

вековно дърво. Но просто и истински – красив финал на края, 

преди изгрева на началото. 

Из Двайсет и осмо пътешествие, „Бащата 

на нещата“, Любчо Иванов 

 

Да оцелееш след смъртта, е признание на съдбата, че си 

оставил следата си по Пътя. 

Из Трийсет и трето пътешествие, „Бащата 

на нещата“, Любчо Иванов 
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Силната мисъл кротува в мъдрата тишина на душата. 

Нежността е победителят над всяка груба сила. 

Из Трийсет и шесто пътешествие, „Бащата 

на нещата“, Любчо Иванов 

 

Да се докоснеш до смисъла на това което правиш, е като 

да се събудиш след кошмар и да разбереш че си жив. 

Из Трийсет и девето пътешествие, „Бащата 

на нещата“, Любчо Иванов 

 

Видимото и невидимото, двете неизменни страни на 

Цялото. 

Из Четирийсето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Всички вървим нанякъде. Вървим и не знаем докъде сме 

стигнали. 

Из Четирийсет и първо пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Изкачването нагоре има край. Слизането надолу е до 

дъното. 

Из Четирийсет и второ пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Невидимото е същността на видимото. 

Из Четирийсет и трето пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Всяка победа в ежедневната надпревара е измамна. 

Из Четирийсет и пето пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

Влезеш ли тихо в света на другите, ще докоснеш 

мечтите им. 

Из Четирийсет и девето пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
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От коя страна на неизбежното заставаш сам решаваш. 

Из Петдесето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Това е надеждата, че ще оцелеят и стигнат помъдрели и 

щастливи до естествения край на Пътя си и прекрачат в новите 

измерения на Вселената. 

Из Петдесет и четвърто пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Не е известно да е имало нито вечно свободни, нито 

вечно заробени. 

Из Петдесет и седмото пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Най-често провалът идва накрая. 

Из Шейсет и четвърто пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Думите, разбираеми или не, са казани от някого, а 

следването им е въпрос на избор. 

Из Седемдесето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Грешката е човешка направа. По Пътя е пълно с въпроси, 

на които не знаеш отговорите. 

Из Седемдесет и първо пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

И да продължиш без страх, и да спреш навреме, се 

изисква смелост. 

Из Седемдесет и трето пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Палачът също е пътник по Пътя, но печели хляба си като 

изпълнява смъртните присъди на осъдените други пътници. 

Из Седемдесет и четвъртото пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 
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Мъдрецът не е лъжец и лъжецът не е мъдрец. 

Из Осемдесето пътешествие, „Бащата на 

нещата“, Любчо Иванов 

 

Храмът приема мнозина, но малцина от него си тръгват 

избрани. 

Из Осемдесет и първо пътешествие, 

„Бащата на нещата“, Любчо Иванов 

 

Пловдив, 15 януари 2023 г. 

 

„Бащата на нещата“ представлява поетично-

художествена интерпретация по „Книга за пътя и постигането“ 

(„Дао Дъ Дзин“) на основоположника на даоиската философия Лао 

Дзъ. Несъмнено, да интерпретираш този древен трактат за Дао и 

да изведеш прозренията си в осезаема за човека форма, означава да 

се отдадеш на непосилно, безкрайно пътешествие на духа. Да 

интерпретираш „Дао Дъ Дзин“ е личен, съкровен акт на 

максимално мобилизиране на всички сетива и изразни умения, при 

това искрено и безусловно споделен без очакване да бъдеш разбран. 

Да интерпретираш „Дао Дъ Дзин“ означава още да съумееш да 

провокираш съвременниците си да обърнат поглед към този древен 

китайски трактат и да се отдадат на своето лично преживяване, 

защото то е най-ценното.  

Авторът на „Бащата на нещата“ – старозагорският поет 

и журналист Любчо Иванов, определя своята книга именно като 

поетично-художествена интерпретация – своеобразен жест на 

искрено споделяне с читателя на собствени духовни пространства 

през призмата на Дао. Всяка една от неговите осемдесет и една 

поетични импресии е провокирана от глава от трактата „Дао Дъ 

Дзин“ и е придружена от графична абстракция на художника Иван 

Иванов – Йоаний. 

 

Любчо Николов Иванов е роден на 11.10.1948 година в село 

Градница, Севлиевско. Завършва ВНВУ „Васил Левски“ във Велико 

Търново с гражданска специалност преводач по чужди езици и 

българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи в 

системите на отбранителното и вътрешното министерство. По-

късно 11 години е в тайгата на Коми АССР, където извървява пътя 
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от работник до стопански ръководител и директор на Дома на 

културата. Бил е кореспондент на в. „Дружба“ в Москва. След 

като се връща в България, работи като директор на Дома на 

работниците от транспорта и като журналист и директор на 

Радио Стара Загора. От 1992 г. е кореспондент на в. „Труд“, а от 

1998 г. – отговорен редактор на „Тракия Труд“ (регионалното 

приложение на в. „Дневен Труд“ за Стара Загора, Хасково и 

Източна Тракия). В момента е отговорен редактор на 

регионалното издание „Твоят ден“ към в. „Труд“ и в. „24 часа“. 

Автор е на пет стихосбирки: „Пречистване“ (2006), „Призори“ 

(2007), „Прошка“ (2007), „Прераждане“ (2008), „Прокълнатите“ 

(2009). 
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ДРУГАТА СТРАНА НА ЕСЕТО 

 

Усещане за дълбоко противоречие се е настанило в мен 

и ежедневно генерира тревожност. Сякаш в инстинктивното 

търсене на истината съм се оплел в разнопосочността на тезите 

и респектиран от тяхната устойчивост съм все по-объркан. 

Дали наистина аз сам кова̀ своето бъдеще, или, каквото и да 

правя, ще се случи това, което е писано!? Постигане на цели 

ли е животът или онова, което ни се случва докато вървим към 

тях (простете перифразата на Джон Ленън)!? Ако е второто, 

защо просто не пътуваме!? Безцелно! Без очаквания! Тайната 

на душевния мир е в липсата на очаквания, твърдят будистите. 

Душевният мир еквивалент ли е на щастие? В щастието ли е 

смисълът на човешкия живот!? „Животът се разминава с 

философията: няма щастие, ако няма безделие – удоволствие 

доставя само онова, което не е нужно.“, твърди А. П. Чехов и 

се допълва в друга своя мисъл: „Смисълът на живота е само в 

едно – в борбата“. Борба с какво? Със себе си!? Със злото!? 

Кой съм аз? Кое е злото? 

Същите въпроси вълнуват Венелин Терзиев в неговите 

есета. Разглежда ги. Опипва ги с надежда да открие кухина, в 

която отговорът е заспал. Понякога дори ги смачква за да види 

дали ще се изправят непокътнати. Търсенето му е нестандартно, 

но елегантно подкрепено с поетични текстове – опити на други 

автори да проникнат отвъд битието, отвъд въпросите. Там, 

където инстинктите са вредни, рецепторите – недостатъчни и 

мисловното губи всякакви опори – всичко може да е друго. 

Колко изгреви и залези пропускаме докато преследваме 

стандарта на живот на някой друг? Това нашият живот ли е 

наистина или сме се фиксирали в камък на Сизиф? Въпроси с 

непонятна Открива ги и обединява. Натрупва гласовете им. 

Придава им онази мощ, черпеща сили от недрата на 

обединеността. Защо го прави? Дали се надява да създаде най-

после онази машина, която да отговори на въпросите за смисъла 

на живота и за всичко останало (Дъглас Адамс е прекрасен!)!? 
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Страхувам се, че отговорът ще е „42“ и съм сигурен, че Венелин 

Терзиев има сходни опасения. 

Поезията в есетата на Венелин Терзиев е тяхната друга 

страна. Той гребе напосоки от нея, за да покаже на читателя 

онези послания, които я осмислят и могат да я върнат отново в 

ежедневието ни. Да открием себе си в другата страна на есето – 

поезията, която събужда въпроси и ни прави мислещи хора. 

Кара ни да живеем нашия живот, а не този на някой друг.  

Това, което не е наше, не ни радва. Уж се стараем. Уж 

нещо постигаме. Трупаме неудовлетвореност. Ставаме зли. 

Губим поезията в живота си и забравяме другата страна на 

есето – въпросите, които ни отрезвяват. 

Някакво перпетуум-мобиле е открил Венелин Терзиев – 

въпросите, генериращи поезия и поезия, задаваща въпроси. От 

двете страни на едно есе. 

 

Тони Теллалов 
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ДУМИ ЗА РИСКА  

И ЗА СИЛАТА ДА СИ РАЗЛИЧЕН 

 

Дали защото професията ми изисква с малко думи да 

казвам много неща, или защото в последните години се 

наслушах на много думи не казващи нищо от овластени хора 

с високи постове, но с дребни души, събраните в есеистичните 

произведения на проф. д.н. Венелин Терзиев, открих силата на 

човек да понася риска да е различен. И то по един достоен 

начин, присъщ на духовно извисените, стърчащи хора, 

брулени от силни ветрове и бури. Тези, които въпреки 

дълбоките рани от обиди, лоши думи и клевети, от които боли 

и болката оставя дълбоки белези, остават изправени. За тях 

Терзиев пише: „...не се научих да различавам хората с лошите 

думи. За душите им не смея да съдя, а ги приемам и преглъщам 

с болка и тъга, затова, защото са ги похабили. Как да обясним 

на неразбиращите, че щастието е в добрите думи, и как да им 

обясня, че онзи поглед на радост и на опиянение в очите е 

отреден само на тези, които са с добри думи надарени да 

говорят“. /Из есето „Думи за добрите думи“. 

Дълбоко проникват размислите на Терзиев в сърцето и 

ума, които вечно спорят кой да води по пътеката към щастието 

и мечтите - целта на всеки наш живот. И може би, съвсем 

неочаквано за мнозина, ученият проф д.н. Венелин Терзиев 

избира сърцето, защото избрания от него път е най истинския, 

най-верния, отговарящ на неговата същност.  

„Ако трябва да преследваме нещо истински, то това са 

нашите пътеки. И ако можем – нека да направим така, че те да 

са онова смислено очертание на времето, през което сме 

стъпвали по тях, и онази мъдрост, която сме събирали и трябва 

да оставим на децата си. Мечтите са част от тези пътеки, но 

немалка част от това е осъзнаването как да вървим по тях и с 

кого. Дано сме намерили верните човеци и верните пътеки и 

ако не сме го сторили нека продължаваме да търсим и 

намираме“ (Из есето „Пътеките на живота“) 
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Пътуване към себе си по трудната пътека, така бих 

определила книгата на Венелин Терзиев, защото показва как 

един изключително ерудиран човек използва силата на 

добрите думи, съчетани с мъдростта на наши и чужди класици 

в поезията и прозата да отстоява на риска да е различен. 

Такива думи и отношение укрепват и  най-разкъртените 

зидове на душата. Изпитана истина! 

 

Минка Минчева, гл. редактор на в. „Росица“, Севлиево 
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ЗА ДА ДОЙДАТ ОТНОВО ПРИ НАС  

ДОБРИТЕ МЕЧТИ 

 

С мъничко прииждаща светлина започва всеки един 

човешки живот и тя е толкова непозната, че заслепява мътните 

току що проглеждащи очички. Търсещи ръчички и телце, 

което иска да усети топлината на телата на своите родители и 

да потъне в своя недокоснат свят. Какво вълнение идва в 

човешката ни душа, която се е смирила като никой друг пътя 

за да стори път на новия живот. 

Всяко пробуждане на този нов живот ни кара да стоим 

изправени и дори в някакъв просънен екстаз да сме в готовност 

да му се притечем на помощ, да го усетим и да го оставим да 

бъде част от нас самите. 

Безсънните нощи ще се трупат в своя безспир, сънливата 

ни разрошена външност ще издава непрестанната умора, която 

не ни кара да бъдем лениво изморени. Всичко това ще остави 

картини, заемащи особено място в настървеното от очакване 

съзнание, и ще ги прибира в своята кутия на новото рождение. 

Никой не може да предскаже идващите тъмни облаци, 

градоносните урагани, придошлите като пролетен ветрец 

пясъчни бури, стихиите от щастие и мимолетно споходилата 

ни радост. Всичко ще се трупа ден подир ден, ще се събужда 

новото очакване на идващото утро и отново ще заспива в 

ненадейната тъмнина. 

За да се превърне в част от смисленото преживяване на 

живота ни, който се е родил в своята човешка необходимост 

да съществуваме и занапред. 

Сега ръцете ни вече не са толкова гладки както преди, 

очите ни не са толкова безметежно реещи се, като в едно 

минало очакване, сърцето ни преглъща поредната отвара на 

отминалия ден и ние сме някак безчувствено щастливи, 

защото сме имали необикновената възможност да посрещаме и 

изпращаме деня, да отмерваме умиращите ни неведнъж души 
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от поредното наскърбително препятствие и все пак – да 

продължим да вървим към следващото ни неизвестно очакване. 

Какво вълшебство е това съзерцание в пространството и 

времето, което ни е донесло толкова добри мечти. 

Всичко това се опитахме да съберем в мисли, които 

преминават във времето, и намират своите пространства – 

оцелели, за да останат събрани в нашите сегашни спомени. 

Ще продължим да търсим своите мечти, за да ги 

събираме в нови и нови спомени, които да намерят място в 

оставащата мъдрост на новия живот. 

….. 

Всичко това събрах в купчина прииждащи мисли и 

връхлитаща чувствителност, в редички от думи, които 

придават определеност и смисъл на изреченото по един по-

особен начин, който няма претенции за нищо друго, освен за 

истина и искреност на написаното. 

Спомоществователи в предаването на тези думи станаха 

Tetradkata.com – място, чрез което можем да съхраняваме и 

споделяме онова, което създаваме – без предразсъдъци, с 

вдъхновение и амбиция за коректност и последователност. 

Иван Христов, Калоян Христов, Лъчезар Йорданов и Габриела 

Христова – благодаря! 

Изисканото и интелигентно звучене на поизгладените с 

ихтимански хъс текстове е част от усещането, което създава 

прецизното редактиране на тези неочаквано придошли на 

гости текстове от една жена с елегантен вид, който не започва 

от открояващото присъствие на цветността на обувките, а е и 

в една особена интелигентност на душата ѝ – Силва Василева. 

Литературният ореол дойде доста по-късно от една 

неслучайна среща с една достолепна жена, за която 

подреждането на думите е еманация на нейната взискателна 

чувствителност – Иванка Павлова. Претенциозното достигане 

до читателите на литературно списание стана при възможното 

съчетание на картини с думи и багри и не без помощта на 

свободолюбивия дух на безспорно смелата Габриела Цанева. 
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Знаем, че журналистиката, особено тази в радиото, си 

служи с къси и прости изречения. Преди повече от две години 

още една такава неслучайна среща постави на изпитание 

сложността на изказа ми и се опита да го вразуми, но за кратко 

и му помогна да остане непокътнат върху страниците на най-

стария ни регионален вестник. Срещите бяха дълги и кратки, 

мислите в различни посоки, но текстовете оставаха обладани 

от невъобразимо сложния си хаос във вестникарските 

страници и с риска на журналистическата строгост на главния 

редактор Минка Минчева. 

Приумиците на младия фотограф, а иначе 

електроинженер и учител в една професионална гимназия –  

Божидар Генков, попълниха усещащата се тишина след 

изречените думи и дописаха недоизказаните. 

Предизвикателството да придаде приемлив образ на това 

получило се нещо неслучайно отиде при младия и напорист 

архитект Десислава Димитрова. 

Всичко това поднасяме с молбата да простите нашата 

смелост на хора, които в своето образователно начинание са 

отделили време за инженерната и техническа подготовка и да 

не наказвате нашата дързост с безмълвие. Ние ще приемем и 

вашето дълбоко отрицание, и вашето възклицание към 

човешката ни доброта. 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА И ЗА 

СМЕЛОСТТА ДА ПОСТАВИТЕ ВАШИЯ ЕНТУСИАЗЪМ И 

ИМЕ ПОД ТАЗИ КНИГА НА МЕЧТИТЕ! 

  



263 
 

ПОСЛЕСЛОВ 

 

Запознах се с белетристичните текстове на Венелин

Терзиев чрез редактора им, Силва Василева – човек и профе-

сионалист, когото ценя и уважавам. В един горещ юлски 

ден на 2022 г. получих от нея писмо с шест есета. Направи 

ми впечатление експресивната сила на езика и ерудицията 

на автора, Венелин Терзиев – име, което не познавах, но 

вече знаех, че ще запомня. А причината за това бе както без-

спорното качество на текстовете му, така и мигновената 

духовна близост, която почувствах.

Каква беше изненадата ми, когато научих, че Венелин

Терзиев е инженер химик, също като мен, и също като мен има

интереси в много и различни сфери на техническите и

обществените науки, но не на последно място и към изкуст-

вото на думите. Богатата му академична биография за-

дълбочи интереса ми към есеистичното му творчество, а то се 

оказа една необятна планета, която тепърва предстои да бъде 

изследвана.

Ще започна с необичайната архитектура на неговите

импресии, включващи лични разсъждения върху опреде-

лени, а често и твърде аморфни, разливащи се към друго 

теми, подкрепяни с цитати от стихотворения – известни

стихотворения на класици на българската литература, или пък

съвсем непознати творби на неутвърдени автори.

Преднамерено или не, в едно есе можем да намерим имена от

различни поколения, стихове с различна ритмика и стил, но 

– обединени от общо послание; често съзвучно, но 

понякога несъвместимо с настроението на лирическия „Аз“. 

И накрая, като препратка или като основен аргу-

мент, следва биографична справка за личността, прово-

кирала авторовите търсения. Понякога тази част е 

отделена като точен цитат/препратка към уикипедия, 

или официален сайт, но понякога е най-съществената, 

макар и имплицитна част от тъканта на есето.
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Ще си позволя да направя обобщението, че текстовете в

книгата могат да се обединят в три основни категории – есета-

анализи на творчеството на даден поет /или негова книга/, 

литературно-философски разсъждения, концентри-

рани около определена тема, които са подкрепени или 

изведени от цитати на няколко поета и накрая, есета в 

тесния смисъл на жанра – есета/опити за търсене и 

намиране на смисъла на нещата от живота.

Всяка от тези три категории белетристично-философски

статии на проф. Венелин Терзиев заслужава вниманието и

адмирациите както на четящата публика, така и на

литературната критика. Да се аргументирам с това, че са

написани с дълбоко разбиране на горещите проблеми на

днешния ден, едновременно с ярка емоционалност и с

култивирана академична рационалност от мислещ, чувстващ и

четящ човек, е недостатъчно.

„Книга за мечтите“ е една болезнена диагноза за

обществото, в което живеем, което може да ни дехуманизира

по много и различни начини, но може и да не успее, ако

съхраним доброто в себе си. Всяко есе е породено от

конкретно събитие, има своята вътрешна история и следва

пътеките, по които тя се развива, но всяко от тях води към

авторовата позиция, която може да се изрази най-просто като

„стремеж към човечност“. И този стремеж се простира във

всички посоки на плоскостта личност-общество.

Като главен редактор на списанието за литература и

визуални изкуства „Картини с думи и багри“ съм щастлива, че

имах възможността да дам публичност на много от тези

оригинални текстове, които се превърнаха в ярки и красиви

щрихи към малкия отрязък от пейзажа на изкуството, който се

опитваме да покажем, а те са:

Драскотината живот – брой 3/2022 – печатно и онлайн

издание – есе-анализ за поезията на Иванка Павлова;

 

https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
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Гарите на нашия живот – брой 3/2022 – печатно и онлайн 

издание – есе за поезията на Тони Теллалов с цитирани 

стихотворения на Тони Теллалов; 

Правилното решение – брой 3/2022 – печатно и онлайн 

издание – есе с цитати от Стивън Кови, Мая Анджело, Уилям 

Шед, Уинстън Чърчил; 

Пътеките на живота – брой 3/2022 – онлайн – есе с цитати 

от поезията на Пеньо Пенев, Мария Донева, Гълъбина Митева, 

Ваня Статева, Росен Василев; 

Цветята в градината – брой 3/2022 – онлайн – есе; 

Случайни срещи със случайни хора няма – брой 3/2022 – 

онлайн – есеистичен разказ за среща с Иванка Попова с цитати 

от поезията на Иванка Павлова; 

Първият учебен ден – брой 3/2022 –онлайн – есе с цитати 

от Христо Ботев, Иван Хаджийски, Ангел Балевски, Марко 

Семов; 

Силата на моралния избор – брой 3/2022 – онлайн – есе 

за живота и научното и обществено-философско наследство на 

Лайнъс Карл Полинг; 

Алхимия на смисъла и вярата – брой 3/2022 – печатно и 

онлайн издание – есе за творчеството на Константин Павлов с 

цитати от поезията и препратки към биографията му; 

Спасението, наречено „стърчащите хора“ – брой 4/2022 

– онлайн – есе с цитати от поезията на Константин Павлов, 

Александър Петров, Пеньо Пенев, Валери Петров, Ariadna;  

За „По стъпките на тъгата“ – брой 4/2022 – печатно и 

онлайн издание – есе-рецензия на стихосбирката на Иванка 

Павлова „По стъпките на тъгата“ с цитирани стихотворения от 

книгата; 

За простите неща и посредствеността – брой 4/2022 – 

печатно и онлайн издание – есе с цитати на Хърбърт Хувър; 

Животът като антракт – брой 4/2022 – печатно и онлайн 

издание – статия за поезията на Добромир Тонев с цитати от 

поезията и препратка към биографията му; 

https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%bf%d1%8a%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b0%d0%bb%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%b2%d1%8f%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
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Незададени въпроси за истината - брой 4/2022 – онлайн 

– есе с цитати от поезията на П. К. Яворов и Стана Димитрова; 

Очакване на утрото - брой 4/2022 – онлайн – есе с цитати 

от поезията на Максим Максимов, Пол Елюар, Петя Дубарова, 

Мария Лалева, Гергана Сотирова; 

Когато вчерашното днес е вече утре – брой 4/2022 – 

онлайн – есе с цитати от поезията на Пепа Николова, Веселин 

Ханчев, Георги Начев.  

Интересен в този случай е фактът, че в списанието двама 

читатели са коментирали статията със собствени 

стихотворения и размисли, на които Венелин Терзиев 

отговаря с ново есе; 

Поетически номад на любовта – брой 4/2022 – печатно и 

онлайн издание - есе за поезията и личността на Данаил 

Антонов с цитати от негови стихотворения и препратка към 

биографията му; 

Свършват думите – брой 4/2022 – онлайн – есе с 

цитирани стихотворения на Лияна Фероли, Ирина Габровска, 

Мария Донева, Петър Караангов, Любомир Левчев, Мартин 

Спасов; 

Различията между нас не правят доброто различно – 

брой 4/2022 – онлайн – есе с цитирани стихотворения на 

Никола Вапцаров и Гео Милев, публикувано по повод 

годишнина от рождението на Вапцаров; 

Усещане за река – брой 4/2022 – онлайн – есе с цитирани 

стихотворения на Христо Фотев, Николай Милчев /поезия/ 

Лао Дзъ, Лаура Гайего, Мигел Сухико; 

За времето, хората и Коледа – брой 4/2022 – онлайн – есе; 

За съдбата и поезията на Далчев – брой 4/2022 – онлайн 

– есе за поезията и личността на Атанас Далчев с цитирани 

негови стихотворения; 

В последния ден на годината – брой 4/2022 – онлайн – 

есе; 

Жената с цветните обувки – брой 1/2023 – печатно и 

онлайн издание – есе; 

https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b2%d1%8a%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%be%d1%87%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d1%81%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d1%83%d1%81%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
https://gabriell-e-lit.com/izdatelstvo/%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b7/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b8/
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Разсечени думи – брой 1/2023 печатно и онлайн издание

– есе-рецензия за книгата на Любчо Иванов „Бащата на

нещата“;

Разкъртените зидове на душата – брой 1/2023 печатно и

онлайн издание – есе;

Не стигат силите за ново заглавие – брой 1/2023 онлайн

– есе…

Не очаквах, че списъкът ще се окаже толкова дълъг,

изпъстрен с много познати и непознати имена – един 

своеобразен пътеводител в съвременната поезия, но не 

само. Интересна е и „пътната карта“, очертана от местата, на 

които са писани есетата, посочвани от автора в края на 

всяко… Защото те не са родени в сумрака на някаква стая, 

дълбоко скътана в пещерата „у дома“ или извисяваща се 

някъде над облаците. Тези есета са писани „на път“. Като 

разхвърляни камъчета светят в плътта на земята градовете, 

дали временен подслон на автора, но те чертаят не пътеката 

на неговите стъпки, а един широк хоризонт – оня, от който 

той гледа света и от който ни кара да го погледнем.

Но това е друга тема – може би – следващо пътешествие

на духа… 

д-р Габриела Цанева, редактор и издател 
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