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Пролетта поначало е
време за ирония, но този
път затоплянето подрани, а
и ирониите са някак преж-
девременни. Става дума за
бурите около новите учеб-
ни програми - никой не знае
какви индиански хитрости
ще приложат просветните
номенклатурци, когато
страстите поизветреят и
как ще реализират своите
обязаности и обвързаности.
Добрият резултат досега е
надигането на българските
градове срещу тази оскър-
бителна "риформа" и безо-
тговорното жонглиране с
национални духовни ценно-
сти и избутването зад ка-
дър на незаменими за изг-
раждането на българската
душа творби на българско-
то слово. Друг нелош ре-
зултат е саморазобличени-
ето на високопоставени чи-
новници, създатели и защи-
тници на злополучните
програми. Една такава да-
ма, досегашен фронтмен на
МОН при кризисни ситуа-
ции, очевидно сметнала, че
"Робинзон Крузо" е автор,
а не литературно произве-
дение, обясни вмъкването
му в програмата за VI клас
с това, че ...все пак живеем
в XXI век! Не знам дали
след този резил се е наме-
рил някой да й обясни, че
"Робинзон Крузо" (книга-
та, а не авторът!) е отпеча-
тана повече от четиридесет
години преди появата на
"История Славянобългар-
ска"! Споменавам това са-
мо като свидетелство за
компетентността и нивото,
с което се опасявам, че ще
се отличават предлаганите
днес програми.

Отместването на Паисий,
"редуцирането" на присъ-
ствието на Вазов, оконча-
телното изваждане (казват)
на "Записките" и поредно-
то изхвърляне на Балкан-
джи Йово опъват сърдеч-
ния мускул на българина.
Тези шегички са рискова-
ни и небезопасни. Безпар-
донното им коментиране,
равнодушието и отсъстви-
ето на национална ревност
доказват невежествената
безотговорност, обхванала
българската просветна
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върхушка. Принудени да
изслушваме формални и
обтекаеми отговори, ние
разбираме, че това е прос-
то "тупкане на топката" и
игра на търпение. Градове-
те да опразнят площадите,
обществото да се оттегли от
спора. За тях това е рути-
на, досада, те си имат арсе-
нал от обяснения, също не
особено смислени. Тези дни
(за кой път не знам) ми из-
тъкнаха, че "Даваш ли, да-
ваш, Балканджи Йово" не
била "чист" фолклор, а об-
работка на Пенчо Славей-
ков. Та затова не ставала за
учебник. Този немощен ар-
гумент не гаси възмущени-
ето: фолклорът с това се и
отличава - с безброя от об-
работки, при които диаман-
тът преминава от ръка на
ръка и така се шлифова до
окончателен блясък. Доко-
сването на Славейков само
извисява божественото лъ-
чение на тази тържествена
и трагична творба.

Вялата и небрежна защи-
та на позицията на МОН
извиква подозрения. Може
би цялата тази провокация
е задействана, за да може
милиардът и нещо евро-
пейски пари за образова-
телни програми да отидат
в правилните ръце. Не се
помнят толкова "свободни"
средства в просветното ми-
нистерство. Дори и всичко
да е само за това, хората са
отново разделени. Тоест,
разделени са с чиновници-
те. Виж, помежду си са
сплотени, както рядко са
били напоследък.

Този път се раздвижиха
и историците

И се почна една препир-
ня. Робство, иго, владичес-
тво, присъствие, съжителс-
тво - кое е научно, кое е ли-
тературно, кое е простона-
родно. Били ли са грамот-
ни нашите класици или са
някакви простодушни са-
модейци? Едни такива раз-
говори текат, кога сериоз-
ни, кога словоблудни. В тях
писатели и революционери
се изкарват кога неуки, ко-
га объркани, кога просто...
емоционални. Забравя се, че
те не просто са се записали
в историята - те са нейните
творци, те са нейните герои.

И днес настоявам, че ис-
тинската история на чове-
чеството е съхранена в из-
куството. Другата история
се пише и зачертава, преп-
равя се и се нагажда по вку-
са на нови властници, нови
партии, нови класи - поня-
кога и след векове. Не може
да се преправи една велика
книга, картина, филм. Е, мо-

же, но това е вече престъп-
ление срещу изкуството,
както и срещу самата исто-
рия. Дори само живите днес
поколения в България са
учили няколко различни ис-
тории, но винаги едни и съ-
щи "Под игото", "Записки-
те", "Майце си","Хаджи Ди-
митър", "Моята молитва".
Историите търпят прерабо-
тки, бришат върху тях, до-
бавят. В изкуството това не
върви: не можеш да "редак-
тираш", не можеш да наго-
диш, па дори и заради една-
та политкоректност. Мили-
они са "учили" Троянската
война по "Илиада", Наполе-
оновия поход в Русия по
"Война и мир", Априлското
въстание по "Записките". Ис-
торията може и да има дру-
го мнение, но никому не ми-
нава през ум да ги препра-
вя. В нашия живот имаше
такъв опит - с романа "Тю-
тюн". Конфузът беше за
всички. Виж, учебниците за
този период бяха "прерабо-
тени" - и не веднъж.

(Да си припомним колко
пъти различни комитети - с
какви ли не историци в тях! -
през десетилетията опитват
да докажат, че предателят на
Левски не е поп Кръстьо. Но
Вазов е рекъл, посочил го е,
и никой не може да отмести
този изобличителен пръст.)

Затова историята нико-
га не бива забранявана. Тя
просто се пренаписва,
преиначава се, добива же-
лан, удобен вид. Виж, кни-
гата, пиесата, филмът, кар-
тината и статуята - тях ги
крият, спират, свалят, го-
рят, разрушават. Такава
случка помня близо един
живот.

Пред една годишнина на
Освобождението в забра-
вен шкаф в Младежката ре-
дакция на телевизията отк-
рихме няколко кръгли тене-
киени кутии: запис на заб-
равена вече програма. То-
гава предаванията премина-
ваха на живо, нямаше виде-
омагнетофони и по изклю-
чение записи се правеха, ка-
то се заснемаше картината
на филмова лента от теле-
визионния екран. Нарича-
ше се телерекординг. Кадъ-
рът имаше овална форма
според екрана, трептеше,
подскачаше. Но при жела-
ние можеше да се повтори
в ефир.

Този телерекординг бе от
някакво младежко предава-
не: Константин Кисимов ре-
цитира "Опълченците на
Шипка" пред изразителен
гигантофотос на Шипченс-
кия паметник. Впечатлени-
ето беше, че всичко проти-

ча на самия връх. Изпълне-
нието бе просто магическо.
И днес се чудя как с такива
примитивни средства бе
постигнато всичко това.
Подготвяхме го продължи-
телно - имаше дефекти,
дължинки, драскотини,
просто прашинки. Киси-
мов вече не беше жив - за-
гинал бе неотдавна при ав-
томобилна злополука в
Балчик. Монтажистките се
трудеха и плачеха. Бяхме
приповдигнати, вдъхнове-
ни, окрилени. Изживявах-
ме спасението на това из-
пълнение като мисия.

Все по това време дър-
жавата трепереше над отно-
шенията с Турция. От Ан-
кара неизменно се възполз-
ваха от това - като имаше
такава годишнина, изпраща-
ха или канеха делегация. И
този път имаше нещо
подобно: или Живков
заминаваше, или Живков
някого от там посрещаше.
И шефовете в телевизията
решиха да питат (в ЦК
естествено): да се излъчи ли
този материал, да се спре ли?
Спряха го. Извика ме Камен
Русев, заместник главен в
тогавашната Младежка
редакция, рече: "Свалят го,
Калине." И ми каза кой го
"сваля" - Давид Елазар.
Толкова съм бил раздрусан,
че съм го запомнил.

Чудя се на самочувстви-
ето на днешните чиновни-
ци да се съизмерват с вели-
ките творци на миналото.
Да съкращават, да отмест-
ват и да отхвърлят бълга-
ри от върховете на нацио-
налния пантеон. Да ги уп-
рекват и да ги "поправят"
в терминологията, че и във
възгледите. Да подчерта-
ват, че тяхното "робство"
не отговаря на робството
от днешните дефиниции,
нито пък игото е това, кое-
то е написал класикът.
Странно. Никой не си по-
мисля, че онези мъже, кои-
то никога не са наричали се-
бе си интелектуалци, по
своите прозрения, духов-
ност и талант и днес биха
оглавили всяка интелекту-
ална класация. А що се от-
нася до Вазов, той, акаде-
микът на БАН, е бил и ми-
нистър на народното прос-
вещение, когато това мини-
стерство е било истински
мотор и вдъхновител на
българския национален на-
предък, за разлика от дне-
шното окаяно МОН, опле-
ло се в гафове и междуосо-
бици...

Но тя нашата край няма...
Калин
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Китайски инвеститори
планират да похарчат око-
ло 270 милиона евро ($ 294
милиона) за изграждане на
карго летище в близост до
София, както и разработ-
ване на луксозни недвижи-
ми имоти по Черноморие-
то, съобщава бизнес изда-
нието Bloomberg. Инвести-
циите ще обхващат финан-
сирането за изграждане на
хотели, вили, яхтено прис-
танище и пристанищно ка-
зино в голф курорта „Тра-

кийски скали” край Кавар-
на, е съобщил Илиян Скар-
латов, управляващ съдру-
жник в Mane Capital АД в
София, който е съветник по
сделките. Той е отказал да
назове китайските инвести-
тори, докато сделките не са
приключили. "Надявам се,
че и двете сделки ще бъдат
финализирани до около три
месеца и строителните ра-
боти ще могат да започнат
до средата на годината", е
заявил Скарлатов.

Китайски група планира
да създаде специална ком-
пания за набиране на капи-
тал на Thracian Cliffs Golf и
Spa Resort АД от 204 мили-
она евро. Това ще й даде
възможност да изгради се-
демзвезден хотел от най-ви-
сок клас и вили, яхтено
пристанище със 100 места и
пристанищно казино през
следващите четири години.

Изданието припомня, че
България, най-бедният
член на Европейския съюз,

се опитва да привлече ту-
ристи към брега на Черно
море, за да даде тласък на
икономиката.

Китай, който сега предс-
тавлява около 15 на сто от
световното производство и
помогна за излизането на
световната икономика от
рецесията през 2009 г., се
стреми да разшири своите
интереси в чужбина, посо-
чва Bloomberg.
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Общинската администра-
ция в Каварна е заявила
пред Министерството на
туризма желанието си да
получи за управление една
част от плажа край града,
съобщи кметът Нина Став-
рева. Целта е той да не ос-
тане безстопанствен през
следващия туристически
сезон. Предвижда се тази
част да бъде облагородена,
като се осигурят елемен-
тарни условия, като теча-
ща вода, спасители, кошче-
та за отпадъци. Освен това,
Общината предвижда райо-

нът да бъде поне малко озе-
ленен и освежен.

Плажът на Каварна е раз-
делен на три части. Две от
тях са отдадени на концесия.
Концесионерът има конкре-
тни идеи за визията им през
новия туристически сезон.

По отношение на третата
част, Общината е провела
разговори и е предприела
първи стъпки. Първоначал-
но те са били към Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството
за това тази част да й бъде
предоставена за управление.

След като стана ясно, че кон-
цесиите на плажовете се пре-
хвърлят от МРРБ на Мини-
стерството на туризма, Об-
щината е декларирала това
желание пред ръководеното
от министър Николина Ан-
гелкова ведомство.

В началото на тази сед-
мица се проведе среща с
участието на представители
на двете министерства и
крайморските общини. В
нея участва и зам.-кметът на
Каварна Ивелина Илиева.
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Издателство „Лъчезар Мин-
чев” представи новата книга „Жи-
вот на карта” на Валентин Шал-
тев в София. Такива събития се
помнят дълго. Мрачната и непри-
ветлива януарска вечер не попре-
чи на любителите на поезията на
Валентин Шалтев да препълнят
книжарница „Хеликон” в самия
център на София, във фоайето на
хотел „България”.

Сякаш на пук на лошото вре-
ме вътре грейна слънцето на
Балчик, залюляха се ветровете
над къщите на старинния Плов-
див, усмихнаха се рибарите на
Созопол. Неочакваните и пре-
литащи от стихотворение в сти-
хотворение метафори, дръзко и
предизвикателно провокираха
въображението да се насити на
словесни пейзажи и настроения.

Всичко това, поднесено с не-

повторимия глас и тънко нюан-
сирана интонация на актьора и
приятеля Веселин Ранков, кой-
то прочете десетина от стихот-
воренията в книгата.

Нейният редактор Маргари-
та Петкова представи поезията и
човека Валентин Шалтев, като се
постара да вникне в душата на
поета и да се докосне до стихо-
ве,който да разкриват от какво и
откъде идват тези чувства и мис-
ли, способни да те развьлнуват и
извисят. Интересни философски
обобщения намери в много от
стихотворенията Петкова, от ко-
ито запомних стиха „този бог е
невъзможно да бъде един за доб-
рите и другите”... „Къде ли ме
повежда мойта муза?”

Като че ли предчувствайки, че
го чакат нови пътища, Валентин
Шалтев питаше в едно от стихо-
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Валентин Шалтев заедно с поетесата Маргарита Петкова представя новата
си стихосбирка “Живот на карта” Фото: Мария КАРДАМОВА

творенията си, които той проче-
те по свой избор. Трудно е да се
каже и да се предвиди накъде ог-
неното вьображение на худож-
ника Шалтев ще го води в бъде-
ще, защото той сподели, че виж-
да всяко стихотворение като кар-
тина, която той просто описва
или по-скоро разказва.

Не са много художниците, кои-
то пишат, но аз се колебая, дали
това е един пишещ художник или
рисуващ поет, въпреки тази заяв-
ка. Многото почитатели, дошли и
на вечерта, нека сами си отгово-
рят на този въпрос. За това нека и
в бъдеще новите книги да се реду-
ват с красиви изложби, които да
радват почитателите на високото
изкуство, в което поезията и кар-
тините на Валентин Шалтев все по-
трайно заемат своето място.

Анчо АНЧЕВ

Балчиклии, живеещи в София, почетоха поета Валентин Шалтев с присъствие  на
представянето на новата му стихосбирка.                Фото: М, КАРДАМОВА




