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С дъх на море, с куража на 
дете и песен на щурче

На първи март Регионална 
библиотека “Дора Габе”- 
Добрич отново ни събра, 
за да почувстваме морето и 
всичко, което се е случило 
край него, отразено в ново-
издадената книга “Море под 
клепачите” – стихове, проза 
от Йордан Кръчмаров и кри-
тика за него, по случай 70 г. 
от рождението му. Книгата 
е съставена от Сашо Сера-
фимов, редактори Петранка 
Божкова и Уляна Андре-
енко, със съдействието на 
А. Белчев, В. Добринчева, 
Драгомил Георгиев, Кре-
мена Жечева, с критика 
от проф.А.Алипиева и със 
спомени от С. Серафимов 
и поелия небесния път Кон-
стантин Младенов. „Море 
под клепачите” е продъл-
жение на стихосбирката 
“Полюшвана от вятъра ми-
шена” /2008/, рожба на И 
К “Жанет 45”, с президент 
г-жа Божана Апостолова. 
Новата книга излиза на бял 
свят, благодарение на ИК 
“ФАБЕР” /В.Търново/, с 
президент г- н Нейко Ген-
чев, който е поел изцяло 
разходите по издаването на 
тази книга-ювелир, за което 

Сдружението на писателите 
от Добрич изказва своята 
благодарност с възторг към 
този щедър жест, толкова 
необходим в днешно време. 
Издателят беше сред нас-
един обновител на тради-
цията, отдавна мотивиран и 
убеден по Кръчмаровски в 
силата на словото, съчетано 
с море, любов, пристанища, 
жени, Революция, Свобода...
 Отново ни изненадаха 20 
най-добри стихотворения, 
този път придружени с една 
повест “Дух”, камерната 
пиеса “Етюд за кибритена-
та клечица”/1983/ и “Море 
под клепачите”/пиеса в че-
тири действия/. Има и богат 
снимков архив, биографич-
ни текстове, заедно с изчер-
пателната и точна критика 
на проф. Антония Алипиева, 

дъщеря на поета Петър Али-
пиев, който бе ръководител 
на балчишкия литературен 
клуб преди много години, а 
сега носи името на родения 
в балчишкото село Гурково- 
Йордан Кръчмаров/. Загла-
вието на критиката от проф. 
Алипиева е красноречиво за 
отношението и оценката на 
рано починалия поет Йор-
дан Кръчмаров 

/1948-1986/:”Самота и 
смърт в жестоката схватка 
на изкуството”. Цитати от 

“Дух” прочетоха актьорът 
Валентин Андреев-Рафе и 
поетесите Уляна Андреен-
ко и Валя Добринчева. Те 

възпроизведоха повестта 
„Дух”, сякаш Й.Кръчмаров 
дописва “Еклисиаста-Про-
поведника”:
“... Отиде ли си човекът, 
и светът си отива, нов чо-
век ли се роди-нов свят се 
ражда. Ново слънце изгря-
ва, нова трева пониква, нов 
дъжд завалява...” 
 В този дух по-рано е осъ-
ществена идеята на добри-

чките писатели с уредената 
през 2018 г. изложба и албум 
“Сол за живите”- с картини 

на художници, вдъхнове-
ни от поезията на Йордан 
Кръчмаров. Изложбата и ал-
бумът са финансирани от бю-

джета на 
Община- 
Добрич , 
по Про-
г р а м ат а 
за финан-
сиране на 
граждан-
ски ини-
циативи в 
полза на 
местната 
общност. 
Проектът 
се реа-
л и з и р а 
от Худо-
жествена 
г а л е р и я 
Добрич , 

Дружеството на добричките 
художници и Сдружението 
на писателите в Добрич. Ес-
тествено всичко това е дофи-
нансирано от Земеделската 
кооперация на с. Гурково, 
с председател Тодор Мора-
лийски. В краткия си раз-
говор със Сашо Серафимов 
разбрах за многократната 
финансова помощ от страна 
на тази Земеделска коопера-
ция.
 34 художници са увекове-
чили мигове от поезията на 
Йордан Кръчмаров в албума 
„Сол за живите”, а  на за-
главната корица на книгата 
„Море под клепачите” е за-
печатана творбата “Потоп”, 
рожба на проф. Андрей 
Даниел, посветена на 70-го-
дишнината от рождението 
на Йордан Кръчмаров, а по-
сле творбата е подарена от 
автора на Х Г - Добрич. 
 В изложбата и в албума 

участва и балчишкият ху-
дожник и личен приятел на 
Йордан Кръчмаров Вален-
тин Шалтев, с две пастелни 
послания: “Риза за Христос” 
и „Възпоменание”, вдъхно-
вени от стиховете : 
“ ... Приятели,/ да отлеем от 
памида- / жаждата в душата 
му да утешим./ Жаден си 
отиде, той горкия,/ макар че 
пиеше кръвта на паламуда-/ 
самотната си земна кръв/ със 
морско чудо/ да смени...”
 До мен притихнали седяха 
д-р Дора Кръчмарова - Йо-
чева, със своята дъщеря 
Десислава, заслушани в 
посланията на своя брат и 
вуйчо, пълни с надежда и 
копнеж, състрадание, вяра и 
добротворство. 
 Възторжен до полуда. Пей-
зажно одухотворен и по 
детски непокварен е поетът 
Кръчмаров в “Момичета”: 
„...Бедни момичета, бедни 
принцеси,/ с чехли от полска 
трева.../ Вечно красиви-но-
сят в ръцете си/ жива леген-

да за жива вода.”
 За поета Кръчмаров проф. 
А.Алипиева обобщава: „И 
един от българските поети, 
превърнал смъртта в своя 
мяра, в утвърден говор, кой-
то все повече набъбва и зву-

чи, е Йордан Кръчмаров:
 …„И спрял пред рухналото 
време
на измит от дъждовете кон-
ски череп,
преглъщам болката,
че няма, няма възкресение,
а има само смърт, живот и 
семе.” /”Мъртво село”/
В тази вечер, посветена на 
Йордан Кръчмаров, паузите 
бяха музикални, защото с нас 
бяха: Деян Димитров-ритъм 
китара и вокал, Красимир 
Димитров-соло китара и во-
кал, саксофонистът Краси-
мир Костадинов, който този 
път беше с кларнет. Тримата 
с песенно слово принудиха 
болката да си отиде, за да 
възкръсне с неочаквано ра-
достно избухване споменът 
за човека Йордан Кръчма-
ров и се изпълнят вените 
ни с детинско изумление и 
мъдра печал.Текстовете на 
песните са събрани от мал-
кото останали приятели на 
Йордан Кръчмаров и сътво-
рени в музика от издадените 
посмъртно стихосбирки на 
поета.”Нощен залив”,”Сол 
за живите”, “Риза за Хрис-
тос”, „След двадесети век”, 
“Полюшвана от вятъра ми-
шена” и други стихове се 
понесоха по нотните полета 

на душата ни.
  През 2003 г. из-
лезе ТВ-документален филм 
“Йордан Кръчмаров-един 
забравен поет”, с автор ад-
вокатът-поет Владо Любе-
нов /балчишки зет/, който 
ни убеждава, че поезията на 
Йордан Кръчмаров е рожба 
на екстаза, на последните 

рицари и корсари от бохем-
ската романтична флотилия, 
„ в ония години, с жестове 
неповторими”, с авантюри-
те на един поетичен живот, 
стигащи до легенди. Все 
„неща”, необходими за жад-

ното за сензации еснафство. 
 А Йордан Кръчмаров е един 
нов самоук алхимик, който 
открива всепроникващата 
сила на най-крехката мате-
рия – думите, които съчета-

ва с баладичното и одиче-
ското последствие. Нашият 
земляк Йордан Кръчмаров е 
имал способността да обле-
че всичко във форма, пълна с 
настроение, възторг, екстаз и 
същност. И сега, там отгоре, 
отново е застанал на Млеч-
ния път и бере “момини съл-
зи”, тананика си “Цигански 

романс”, до своите “Кози 
след дъжд”, превърнат в 
“Паяк”, който ни изрича:”...
ала той не се страхува, а жи-
вее,/ като, че на пук на хиля-
дите врагове./Да го бе дари-
ла с дар Природата да пее,/ 

би оплел Земята в стихове!” 
 Кръчмаровото завещание е 
да бъдем по-дълго време за-
едно с паяците, с козлетата, 
с добрите веселите-седемте 
джуджета, с пристанищата 

и рибите, в чиито очи грее 
Слънцето...За да видим „как 
се свечеряват пътищата, 
край тревите милостиви, 
когато заспиват глухарче-
тата срамежливи” и станем 
съпричастни на тези звездни 
послания, които никога няма 
да бъдат превзети от мрака!

Георги ЙОВЧЕВ


