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В тази януарска вечер, на
08.01.2016 г.,държах в ръцете
си книгата "Една и съща ре-
ка", а авторката на тази сак-
рална изповед -Здравка Евти-
мова, стоеше насреща ми. Ед-
на българка- майка на три де-
ца и баба на двама внука.  Съ-
зидателка на четири сбор- ни-
ка с разкази и три романа,пу-
бликувани в 32 държави,на
три континента. Вместо да я
посрещат като домакини, тя
посрещаше  -  с благото пред-
чувствие за щастие. О, колко
много по очите си приличах-
ме-прекрасен миг,  нали и два-
мата бяхме гости. За да ни при-
общи в  душата си, израсна-
лата край река Струма, в не-
укротимия по дух град Пер-
ник.

"Една и съща река"е част
от най-новата история на Бъл-
гария, с ярко очертан център
на действие в началото и на
този мъчителен преход, запо-
чнат от 1878г. с неотслабваща
сила, в"името на народа". В
тази книга има нароили се на-
всякъде"Яковци"-зловещи
внуци на бай  Ганьо,същест-
вува и Сара/”с гръб от мъгла
и гърди от пролетен вътър/",
Люба-влюбена в"Парижката
Света Богородица"и"Брулени
хълмове", Пирина, чиято ба-
ба казвала: "Аз съм кал и къ-
щата е кал. Двете сме си дру-
жки".Славка-"майсторка-
та,чиито тикви се наливаха ка-
то луната,но изглеждаха три
пъти по-тежки от нея и свете-

ха нощем.." Между написани-
те редове, чух и песента на
България- с цена вече на един
трамваен би- лет, за момиче-
тата, които с кукли в ръце, се
продаваха по магистралите, за
хората,  хукнали за Европа/
нищо,че сме част от нея/,със
здравец на ухото - за късмет и
още куп чудесии...

Преплетените съдби на ли-
тературните герои: Ано, Кое-
на, Киро, Давид, Калчо-са ог-
ледален образ на нашето еже-
дневие, прошепвайки :"Живо-
тът е самота". Чудесни мета-
форни същности ме впечатля-
ваха през цялото време, защо-
то видях: "синьото одеало на
небето","върбите, укротени
от жегата","черни като следо-
беда очи"...

Здрав дух в шопско здраво
тяло ни демонстрира Здрав-
ка Евтимова и този път,защо-
то имам  войнишки спомени
от перничани, които на фут-
болното игрище коментираха:
"няма кръв, няма фал"...Защо-
то,  като всеки,  тя напомни, на
нас, добруджанците: "Никога
не ставай роб! Щом усетиш,
че се прегъваш..

В книгата „Една и съща ре-
ка” видях и част от Здравки-
ната собствена Природа, в
комбинация с един индивиду-
ално откровен автопортрет-
архитип. Отново почувствах
полъха,  идващ от планината,
защото"никой не е по-силен от
камъка и никой не е по-верен
от него".

А "простият човек какво
може да прави?Става роб!"

Онемях, когато авторката
ни заразказва за своята баба,
която знаела недостатъчно бу-
кви от нашата азбука, но гле-
дайки картинките  в книгите,
им разказвала най-хубавите
приказки - плод на нейното бо-
гато въображение, живяла  90
години. Неусетно писателка-
та ни запозна и с" бащата Ва-
сил", който "целунал щастие-
то, разбирайки, че то има мно-
го лица и го е притискал към
дрехите си, към своята кръв"...

После, в логична последо-

вателност,  в галерията от об-
рази нахлуха: Марица, Арда,
Струма, Бистрица-героини, с
имена на реки-все моменти, ка-
то част от различни съдби,
скрити в тези 271 страници
на"Една и съща река", която
има мъдър надслов: In idem bis
non descendmmus” - "Никога
не влизаме в една и съща ре-
ка".

Всъщност това,  може би, е
нов метод за сурова проза без
грим, "жесток" лиризъм, под-
платен с човешка любов. Она-
зи любов, която решава  чо-
вешките съдби, една безкрай-
на тема, която напомня за Йо-
вковите Мадони и Христо
Фотевите "литургии за делфи-
ните".

Основни моменти, които
дешифрират тайната на фило-
софската целеустременост на
Здравка Евтимова са съсредо-
точените тълкувания на чове-
шките взаимоотношения, на
природата на изпитанията и
житейските трудности.

Авторката владее силата
на творческия процес, скрит
в словесната магия на три-
гонометрията: Вселена, Ве-
щина, Въздействие! Здравка
Евтимова е главен експерт в
звено "Протокол" към Ми-
нистерството на отбрана-
та на Република България .
Говорейки за себе си и за сво-
ето творчество тя наблег-
на на ролята на свободния из-
бор и достойнството. При-
общи ни към съдбата на сво-
ите герои, взети от дейст-
вителността, независимо, че
са бедни и с асоциален произ-
ход,  те имат човешки чувс-
тва и ние ги разбрахме. „От
нас най-много зависи "със-
тоянието на реката, теча-
ща в душите ни". Възторг-
нат останах от младата ау-
дитория в Добрич,дошла на
среща с известната автор-
ка Здравка Евтимова. Това
бяха млади любители на ли-
тературата,  водени от все-
раздаващата се Генка Пет-
рова, как е намерила тези
малки бисери, може би е ней-

на тайна? Но си личи съзи-
дателният и труд чрез: Ва-
ленсия Николова, Силвия Си-
меонова, Виктор Пасков,
Йоана Петрова, Розалия Пе-
трова.... Когато изтъкваме
организацията на тази не-
забравима литературна сре-
ща със Здравка Евтимова в
Добрич, не  трябва да под-
минем и вещата помощ, на-
ситена с придобита опит-
ност от Сашо Серафимов,
Добромил Георгиев, Иван
Петров, Сашо Белчев... Вси-
чко имаше тази вечер-изна-
чална изповедна открове-
ност, в която гори настоя-
телно пламък. Пред нас сто-
еше една жена, облечена в
планинско изящество, в кое-
то се крие достатъчно без-
компромисен характер, гор-
дият дух на всеки пернича-
нин, който отстоява свои-
те позиции и никакви обсто-
ятелства не могат да го
пречупят. Проницателна и
умна, с откровена порядъч-
ност и гражданска позиция
за ставащото около нас, по-
дсказваща силата на изкон-
ния български морал – това
е Здравка Евтимова. И ни-
що, че Хераклит от Ефес ни
напомня: "Рanta rhei"-"Вси-
чко тече", като скромен
жител на добруджанската
ни морска столица БАЛЧИК,
ще прибавя част от"Еклеси-
аста": "...Всички реки текат
в морето, но морето се не
препълня, те  отново се връ-
щат към онова място, от-
дето  реките текат, да те-
кат пак..." Затова  и"Една и
съща река"продължава да е
в ръцете ми-предпоследната
и книга-разбира се, за да я
посрещнем, с новата-пак! За-
щото, „колко завладяваща е
силата, скрита в"сърцата
на хората- грешни и прекра-
сни-с думите и мислите
си!"Това беше нейното пос-
лание, отправено към мен.
Но колко много важи-то-за
всички ни!

Георги ЙОВЧЕВ

Îáúðíè ñå ñ ãíÿâ íàïðåä!
Кой направил равносмет-

ка на изминалата година на-
ум, кой по стария изпитан
начин с двете графи „Доб-
ро – лошо”, кой на стената
си в социалната мрежа, нап-
равил. Кой си дал наистина
сметка какво, как и защо му
се е случило или не случи-
ло, дал си. Кой просто се
фукал или жалвал, споделял
от сърце или драпал за вни-
мание, негова си работа.

Мандалото хлопна, къс-
но е либе за китка, тук-там
се чуват още празнични
гърмежи, тук-там народът
се посъбуди в прекия сми-
съл, щото кучето трябва да
изведе, да си потърси отво-
рена шкембеджийница или
да се прибере овреме вкъ-
щи. Или да прибере снощ-
ната трапеза (това предим-
но за женската част от на-
рода се отнася, не че не пре-
броих 6 дами с кученца и
комшията с неговия питбул
Аксел, който жена му няма
как да разхожда по обясни-
ми причини заради порода-
та), да се измият чашите и
чиниите, щото в разтегли-
вото време  за обяд трябва
да се насипва, досипва и
разсипва каквото Бог дал,
каквото от снощи останало
и каквото къкри, цвърка,
вдига пара около печката, с
две думи – да отбележим по
достойнство първия ден от
новата година. Такова по-
верие битува, откакто аз се
помня, защото баба ми от
нейната баба го е запомни-
ла, значи общо взето, отка-
кто свят светува е, че как-
то ти мине първия ден, така
ще ти върви цялата година.
Най-странната проява на
това неписано правило ви-
наги ми е била, че не тряб-
ва да се работи. Никаква
домакинска работа, никак-
ва служебна.

Ало, мъжкото човечество,
що не измиете вие свинщи-
ната от снощи? Старият ми
приятел се смее, че женската
работа не се смята за работа.
Тъй и тъй си е всекидневие,
представи си, че (да не дава
Господ!) цяла година няма да
има какво да сготвиш, та за-
това ще ти е спестено миене-
то на съдове. Ама така никой
не мисли. Ако не си напиша
текста за днес, щото това пък
даже не е къщна работа, ця-
ла година ще ми върви само
на статуси във фейса, а мер-
си съм! И без това не занима-
вам фейсбук човечеството
през половин час с какво ми-
сля, какво правя, какво не
правя, пък съм и толкоз за-
губена, че и да се селфя не
умея. Заради което няма да
си разплета чорапите. Всич-
ко това ви го разсъждавам
по простата причина, че за
една секунда нещата не се
променят генерално.

За една секунда може да
се преобърне живота ти, без-
спорно, но до нея са довели
часове и години понякога.

Времето за мен винаги е
било измислено измерение.
Някой някъде е казал, че те-
че напред, обаче какво е то-
ва напред, не е ли всъщност
назад – към природата, към
антиеволюцията, дали не сме
слезли погрешно от клоните
и сега обикаляме в кръг да
търсим обратния път, казва
ли ти някой, лично на мен ни-

кой не ще да ми обясни този
казус и затова си блъскам
главата сама, щото всичко е
в главата. Да, и онова, което
си мислите, и то е в главата.
Доказано. Както е доказано,
че човекът използва между
4 и 10% от капацитета на мо-
зъка си. Та – напред или на-
зад вървим? Усъвършенст-
ваме ли се или деградираме?

Може цял ден или цял жи-
вот да си ги задаваме тези въ-
проси, май още не е разре-
шен спорът колко ангели мо-
гат да се съберат на върха на
една игла, та и с това е така.
Софистика. Докато се сгрее
ракията, докато стане хруп-
кава коричката на прасенце-
то, докато тате от изба вино
извади, можем да си разсъж-
даваме на воля. Тези, които
няма какво да чакат да стане
готово за консумация, не из-
падат в софистика. Те си блъ-
скат главите как да вържат
двата края. Как да стане така,
че да се скъсат от работа през
цялата предстояща година.
Как животът им да стане не
по-хубав от песен, а поне мал-
ко от малко на мелодия да го
докарат, на повдигнете си че-
лата, на хороводна на трапе-
за, на канят ме, мамо, на теж-
ка сватба или ако щете на си-
ромах съм, сиромах съм, а хо-
чем да живим. Всички това
искаме. Не да живуркаме, съ-
ществуваме, оцеляваме. Да
живеем. Щото само един жи-
вот си имаме. Друг – нали
знаете, ама друг път!

Ей затова в първия ден на
новата година си мисля, че
трябва да загърбим гнева от-
преди 12 часа и да го насо-
чим към следващите 12 ме-
сеца. Към себе си. Към това,
което искаме. Писнало ти е
да търпиш хрантутника, де-
то е направил дупка на ди-
вана от седенето пред теле-
визора или компютъра? Дай
му пътя! И тая мърла, дето
само мрънкя, докато зяпа се-
риали, как другите жени са
случили на мъже, пък на те-
бе и залатата ти малка? Мет-
ла там, откъдето си я взел с
музика! А този с брадата,
дето митка по фитнеси и ка-
фенета като най-лъмбърд от
лъмбърдите и ти говори уко-
ризнено как бащата на него-
вия съученик Гошко Тъпото
му подарил лексус за рож-

дения ден, айде марш на
квартира, а не на котлова
храна 32 години! Звънни на
комшията отдолу и му ка-
жи, че ако още веднъж ти пу-
сне на макс концерта на теле-
визия „Планета”, ще забра-
виш да спреш водата, когато
заминеш на почивка. В асан-
сьора с най-широката си ус-
мивка уведоми гиздавата съ-
седка отгоре, че ако продъл-
жава да си чисти гребена от
балкона, ще направиш перу-
ка за левента, който ходи да
търси мъжа й винаги, когато
е в командировка. Отнякъде
трябва да се започнем. Ние
да се започнем, отпочнали са
ни отдавна. Да, бе, гневът е
един от седемте смъртни гря-
ха, ама ако не се разгневим
на собственото си търпение
и овчедушие, Господ дали ще
е доволен? Не мисля.

С „Търпи и ще си спасиш
душата” и Ботев не е бил съ-
гласен. Пък той, заедно с Дя-
кона, ни е иконата. Или не?
Обърни се към себе си, към
тези около тебе, а след това,
натрупал опит, удовлетво-
рен от усилията си, минавай
към по-широки обобщения.
Тичай сега да обърнеш пър-
жолите, да сгрееш ракията,
да целунеш жена си, да пре-
гърнеш мъжа си, да се по-
търкаляш на пода с детето,
да се обадиш на мама и тате,
да изиграеш партия шах със
сина и да се пошляеш на шо-
пинг с дъщеря си. Все едно
от тези неща можеш да нап-
равиш. Не въздишай и не
страдай за звездните си ми-
гове, не се гневи, че са отми-
нали от само себе си или че
са ти били отнети по един или
друг начин, от някого или от
времето, или и от двете.
Обърни се с най-светлия си
гняв напред.

Засега времето е в такава по-
сока, следвай я, предизвиквай
я, изпреварвай я. И! Тази ми-
съл е моя, не я правете на кар-
тички, не пишете отдолу името
на Коелю или Букай, нито дори
на Буковски, аз съм си я измис-
лила и ви я подарявам за новата
и всички години занапред:

Ако не си буташ напред жи-
вота, той ще те влачи след себе
си! Хайде да е здрава, мирна и
усилна 2016-а!

Маргарита ПЕТКОВА
 BIG5.BG

През 2016 г. се навършват
180 години от съградения в
Каварна  православен  храм
„Св. Вмчк Георги“. Достопо-
чтеният юбилей се отбелязва
с, превърналите се вече в тра-
диция, художествени кален-
дари – стенен и джобен фор-
мат. Те се отпечатват с благо-
словението на Варненския и
Великопреславски митропо-
лит Йоан.

Юбилейното издание на ка-
лендара е 6-то поред от 2011
г. насам и продължава уста-
новената традиция на отпеча-
тване на художествени кар-
тички и календари на храм
„Св. Вмчк Георги“, Кавар-
на.  Идеята за тази богоугод-
на инициатива, чиято основ-
на цел е популяризиране на
емблематичния за града храм,
принадлежи на Атанас Дими-
тров – АтаДим, родом от Ка-
варна.

Тя е част от негов по-ма-
щабен проект за съхранение
и възраждане на родовата па-

мет за това духовно и кул-
турно средище на няколко
епохи. Събираните с години
разпръснати свидетелства за
храма – исторически данни,
художествени изображения,
сведения за духовниците,
спомени на съвременници и
др., предстои да бъдат изда-
дени в сборник.

За юбилейното издание на
календара с изображението
на храм „Св. Вмчк Георги“ е
избрана картината на млада-
та художничка, също родом
от Каварна – Илиана Атана-
сова. Художественият рису-
нък на творбата и предпоче-
тената от авторката цветова
палитра, точно и силно вну-
шават усещането за духов-
ната чистота и възвисена
скромност на 180-годишния
храм.

Юбилейната серия кален-
дари на  храм „Св. Вмчк Ге-
орги“ е лимитирана и се раз-
пространява безплатно.

Инфо: Интернет

Þáèëååí êàëåíäàð
ïî ñëó÷àé 180-ãîäèøíèíàòà
íà õðàì “Ñâ.ÂÌ×Ê Ãåîðãè”,

Êàâàðíà

Корица на книгата

Маргарита Петкова на среща с балчишките
литературни творци.         Фото: Маруся КОСТОВА




