
ЗА  ПОЕЗИЯТА                 27 ноември - 3 декември 2014 г. 4

 ÑËÓØÀÌ  ÃËÀÑÀ ÍÀ ÄÓØÀÒÀ
Ïðåäñòàâÿìå Âè êíèãàòà íà Òàíüî Êëèñóðîâ “Äóøà, ñúâåòíèê ìîé ïîïúòåí”

Маруся и Ивелин Костови, Таньо Клисуров и Марин Георгиев беседват за поетическото изкуство
и бъдещата поетична книга на Таньо Клисуров, която е вече факт.              Фото: Мартин ХРИСТОВ

Премиерата на книгата на старозагорския поет Таньо Клисуров "Ду-
ша, съветник мой попътен" се състоя в Регионална библиотека "Захарий
Княжески", гр. Стара Загора.

Той е приятел на в-к "Балчишки телеграф" и два пъти е участвал в
неговото списване, затова с интервюто на Диана Абрашева искаме да
популяризираме новата му творба, представена от проф. Светлозар Игов
и издателя Марин Георгиев.

За тази книга Таньо Клисуров получава финансиране от Министерство
на културата.                                                                                                         БТ

Г-н Клисуров, всяка
книга има своя исто-
рия. Каква е историята
на най-новата Ви поети-
чна книга " Душа, съ-
ветник мой попътен"?
   Книгата написах през
последните 4 години,
след излизането от печат
на последната ми кни-
га" Седмото небе" и за
втори път печели кон-
курс в Програмата "По-
мощ за книгата" на Ми-
нистерството на култу-
рата. С тази финансова
помощ книгата се поя-
ви на бял свят, отново в
Издателство "Литерату-
рен форум", под редак-
цията на моя стар прия-
тел и състудент Марин
Георгиев. Рецензенти
на книгата са двама мои
също добри приятели
проф.Светлозар Игов и
Борислав Геронтиев, ед-
но достатъчно известно
и популярно име не са-
мо в света на поезията, но
и в българската култура.
Рецензиите, които са на-
писали, са много добри,
но се надявам, че това  се
дължи не само на наше-
то приятелство…

В книгата съм вклю-
чил 50 или 60 нови сти-
хотворения, не съм ги
броил точно и 50 чети-
ристишия, на които
много държа, това е ед-
на нова форма за мен.
В края на книгата има
един цикъл, който се на-
рича"Преброяване на
питомното", една реп-
лика към филма на го-
лемия български фил-
мов режисьор Едуард
Захариев "Преброяване
на дивите зайци".Цикъ-
лът  "Преброяване на
питомното" събира мои
стихотворения,  издър-
жали изпита на време-
то, които мисля, че да-
ват една завършена пре-
дстава за творчеството
ми през всичките тези,
може би вече 50 годи-
ни, откакто пиша пое-
зия, а 40 години най-
малко, откакто присъс-
твам по някакъв начин
в съвременната българ-
ска поезия.

По - различен Таньо
Клисуров ли ще усети
читателят или все така
откровения истински
изказ за нещата от жи-
вота, стихове на соци-
ална тематика и таки-
ва с критичен  поглед

към съвремието?
    Относно моите есте-
тически принципи-те са
запазени, не  съм се
променил. Има цикъл
на социална тематика,
озаглавен "Да останеш
човек". Това, което оба-
че характеризира нова-
та ми книга, е обръща-
нето към вътрешния
свят, към душата, така да
се каже.

Човек в по- младите
си години, ако щете и до
зрялата възраст, сякаш
повече чува говорене-
то, езика на тялото. Пре-
мине ли чертата, човек
започва да се вслушва в
гласа на душата. Не слу-
чайно книгата ми носи
и това заглавие:"Душа,
съветник мой попътен".
Това е новото в книгата
ми, Гласът на Душата,
който надделява над гла-
са на тялото.

Да, и винаги е по - силен!
    И по -  мъдър!

Спечеленото  финан-
сиране по Програмата
"Помощ за книгата",
освен удовлетворение и
оценка за Вас като по-
ет, ще даде възможност
книгата да стигне до по-
вече читатели.

Тази Програма е мно-
го полезна, особено за
хора като мен. Аз съм
човек, който не може да
тръгне да търси спонсо-
ри, да чука на разни
врати, да се моли. Напи-
саните стихове щяха да
останат може би в пап-
ките ми или в компю-
търната папка, както се-
га е модерно. Благода-
рение на тази  програ-
ма издателство "Лите-
ратурен форум" подго-
тви документите за кан-
дидатстване и издаде
книгата с получените
средства.

Аз, разбира се, хоно-
рар не съм получавал,
но това е най - малкото
и най - маловажното. По
- важното е книгата да
излезе и моите поетич-
ни послания да достиг-
нат до читателската ау-
дитория.

Какъв е тиражът?
Не мога да Ви кажа, ка-
къв е тиражът. Сега ве-
че не ги пишат тиражи-
те, защото имат по-мал-
ко значение. По - рано
се пишеха на едно  от
последните страници в
книгата, може би защо-

то имаха отношение
към хонорара, който ав-
торът получаваше. От-
делни книжарници в
страната правеха заявки
по този тираж, за про-
дажбите на книгата. Се-
га тиражите са много по
- малки. Сещам се, едно
време се учудвахме, как
може във Франция, стра-
на с вековна култура и
център на духовността в
Европа,  поетичните
книги да излизат в тираж
300 или 500 бройки.
През осемдесетте годи-
ни, когато се провежда-
ха десетки междунаро-
дни писателски срещи,
ние със задоволство го-
ворехме за тираж от
2500 или 3000 бройки на
нашите поетични книги,
а по - известните поети
издаваха в петхиляден
или десетхиляден ти-
раж. Ето, че доживяхме
това време, когато 300
или 500 книги тираж да
е все пак добре дошло
за авторите  и за чита-
телската публика, която
се стесни, трябва да при-
знаем и това.

Книгата "Душа, съве-
тник мой попътен" има-
ше вече своята преми-
ера в столицата. Как бе
приета?

Аз съм доволен. Пре-
миерата беше в Унгарс-
кия културен институт,
по покана на неговия
директор Тошо Дончев.
С Унгария, аз го казах
вече няколко пъти, ме
свързва един детски
спомен.

През 1957 година, го-
дина след знаменател-
ните събития в тази стра-
на, бях на пионерски ла-
гер на езерото Балатон.
Оттогава имам много
хубаво чувство към та-
зи страна. Интересът ми
към унгарската поезия
е от дълги години.

Преди две години в
гр. Добрич имаше Дни
на унгарската култура и
аз бях поканен да пред-
ставя един солиден
сборник с унгарска по-
езия, преведена на бъл-
гарски език. Моята ста-
тия бе публикувана на
сайта на Унгарския кул-
турен институт. Това е
моята връзка с тази ин-
ституция, ако ме питате,
защо там е била преми-
ерата на книгата в Со-
фия.

А представянето на
книгата беше много ху-
баво. Камерна премие-
ра, присъстваха около
петдесет мои приятели,
от моето поколение, из-
вестни български поети
Иван Цанев, Калин До-
нков, Екатерина Йоси-
фова, Паруш Парушев,
Анго Боянов, Минчо
Минчев и др. Имаше и
депутати, настоящи и би-
вши, качествена публика.

Получи се хубава ве-
чер, беше ми много
приятно и колкото и не-

скромно да звучи, изпи-
твам някакво вътрешно
удовлетворение.

Срещата Ви със ста-
розагорската публика
не бе по - малко вълну-
ваща!

В Стара Загора вина-
ги се чувствам специа-
лен. Аз живея в Стара
Загора повече от 60 го-
дини. Тук съм получил
образованието си, тук
съм се формирал като
личност, ако щете  и ка-
то поет. Имах късмета да
бъда сред известни пое-

ти, мои приятели и за
съжаление вече покой-
ници.  Не мога да не
спомена имената на
Иван Мирчев, Христо
Кацаров, Стойчо Стой-
чев, Жеко Христов,
Иван Груев. В тяхната
среда аз се дооформих
като поет. Заслуга за из-
растването ми  има и
ВТУ"Св.Св.Кирил  и
Методий". Там аз  сре-
щнах  Малина Ковачева,
Марин Георгиев, Па-
руш Парушев, Радослав
Игнатов, критика и фи-

лософа Панко Анчев,
все мои състуденти  и
приятели. Но през вси-
чките тези години аз
продължавам образно
да казвам, че Стара За-
гора е моето "Царское
село". Тук написах сво-
ите 11 книги, тук полу-
чих признанието, мисля
и обичта на старозагор-
ските читатели.

Интервю:
Диана АБРАШЕВА

бивш журналист от
вестник "Балчишки

телеграф"

Áúëãàðêà ñïå÷åëè íàãðàäàòà "Àïîëèíåð"
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Българката Аксиния
Михайлова е тазгодиш-
ният носител на френс-
ката награда за поезия
"Аполинер". Призът е
сред най-престижните в
света на литературата и
се присъжда от 1941 г.
насам. Често го наричат
"Гонкур за поезия".
   51-годишната авторка
спечели сърцата на жу-
рито със стиховете от
сборника си "Небе за
изгубване", отпечатан
през юни във Франция
от престижното изда-
телство "Галимар".
   Макар да е сред съз-
дателите на списание
"Ах, Мария" и нейни

ето отдава почит на
френския език".

Сборникът "Небе за
изгубване" излезе в по-
зната в цял свят т.нар.
Бяла колекция на "Гали-
мар" - с кремав цвят на
корицата, червена и
черна линия и моногра-
ма nrf.

Аксиния е вторият
български автор, пуб-
ликуван от влиятелното
издателство. Преди 34
години то отпечата "Не-
осветените дворове" на
Йордан Радичков в коле-
кцията си "От цял свят".

стихове да са публику-
вани в повечето перио-
дични издания, у нас
Аксиния Михайлова не
е медийна звезда. Има
две издадени поетични
книги "Тревите на съня"
(1993) и "Луна в празен
вагон" (2004).

Когато не е заета да
реди собствените си
стихове, умът на Акси-
ния е зает да дири точ-
ните думи, за да пресъз-
даде чужди открития.
Михайлова е превежда-
ла на български произ-
ведения на Жорж Батай,
Жан Жьоне, Луи Ара-
гон, Пол Елюар, Едмон
Жжабес, Рьоне Шар.

   В анотацията за лири-
ката на Михайлова реда-
кторите й от "Галимар"
отбелязват: "Любовните
стихове са рисковано
начинание. Мнозина се
захващат с тях, но се
провалят. Стихотворе-
нията в тази книга, пи-
сани директно на френ-
ски език от български
поет, известен в своята
страна и при това жена,
притежават сила на из-
каза и чувствителност,
които успяват да избег-
нат всички клопки на то-
зи тип текстове: патос,
сантименталност, слад-
никавост.

Чрез играта на неоча-
квани образи авторът с
много свенливост възо-
бновява темата за любо-
вта. Читателят премина-
ва бавно от любовната
страст към дълбоката
скръб, от сливането към
дистанцията, от очаква-
нето към радостта от но-
вата среща.

Авторката връща на
свободния стих негова
младост и пълнота, с ко- ploshtadslaveikov.com




