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Спомням си, че в
началото на осемде-
сетте години на ми-
налия век /звучи по-
чти като в спомен на
класик/ публикувах в
списание „Пламък“
стихотворение, в ко-
ето един рефрен се
повтаряше: „Нещо
трябва да се проме-
ни.. .“ По онова вре-
ме живеехме с илю-
зията, че чрез поези-
ята можем да влия-
ем на обществото.
И може би е имало
известна логика,
щом заради стихове

ÏÐÎÌßÍÀÒÀ , ÊÎßÒÎ ÍÅ ÌÅ ÏÐÎÌÅÍÈ
се понасяха макар и
метафорични плес-
ници от идеологиче-
ските пазаванти.

Това пораждаше
известен страх.Но
никога не е било спи-
рачка да изразиш
мислите и чувствата
си, ако и по онова
време си бил вътре-
шно свободен. Има-
ше такива поети.

 Никога не съм се
считал за смел. Слу-
чи ми се само вед-
нъж. На празника на
поезията през 1984
година в Правец, ро-
дното място на То-
дор Живков. Някак-
ва необяснима дър-
зост ме обхвана. На
литературното чете-
не в препълнения
салон на културния
дом рецитирах току-
що написаното си
с т и х о т в о р е н и е

„Мълчание“. В него
има редове: „Когато
царят-самодържец
кимнел /хвалебст-
вен хор започвал да
звучи./ Придворни-
те певци щом пеят
химни, талантът че-
стен знае да мъл-
чи.“ Залата безпог-
решно разбра алего-
рията със „своя чо-
век“ и изпрати фина-
ла на стихотворени-
ето с бурни аплоди-
сменти.  Аз еднов-
ременно бях въоду-
шевен, но и упла-
шен. От какво точ-
но не можех да от-
говоря, но наистина
изпитвах страх. На
всичко отгоре на по-
следвалия банкет
по- видните поети
сякаш избягваха за
говорят с мен, имах
чувството, че ме от-
бягват.

Може и да съм си
въобразявал, защото
нищо не ми се случи.
Сега с ирония се се-
щам за тази проява
на „гражданска сме-
лост“, както се нари-
чаха някога подобни
участия. Казвам си
на шега: да бях поне
малко репресиран,
щях да си пиша ак-
тив в днешно време.

 Промяната дейст-
вително се случи.
На 10 ноември пре-
ди двайсет години.
Оттогава вече мо-
жеш да напишеш ка-
квото си поискаш в
стихове или в проза-
ична реч срещу кого-
то си поискаш. И ка-
кво от това? Не са-
мо поезията, но и
„войнствената“ пуб-
лицистика изгуби
своята илюзия за ня-
каква роля в общес-

твото. Написаните
думи заболяха от
анорексия.

Промяната проме-
ни не само общест-
вения ред, промени и
хората. И поетите в
това число. Настръ-
хнаха не срещу вла-
стта да речем, а ед-
ни срещу други. Из-
люпиха се два, че и
повече, писателски
съюза, две истини за
„преди“ и „сега“, две
поезии.. .Някой би
казал, че при демок-
рацията това е есте-
ствено, нали е въп-
рос на гледна точка.

 И все пак две пое-
зии? Да – тази, която
продължи да изповя-
два класическите
морални ценности:
любов, човещина,
уважение към тради-
цията, социална чув-
ствителност ; друга-

та – постмодерната:
подигравателна, дес-
труктивна, егоистич-
на, надменна, с не-
престанно чоплене
на вътрешното „аз“.

И в двете „фронто-
ви“ линии се окопаха
и бездарници и та-
лантливи поети. При
изповядващите кла-
сическите ценности
бездарието по-труд-
но се прикрива зад
познати до втръсва-
не образи и метафо-
ри, зад кухите рими.
При постмодернис-
тите не е така. Там
нещата са „по-слож-
ни“, трябва да ги
„разгадаеш“. Доде-
то стигнеш в края на
краищата до нищо-
то.

Аз си останах та-
къв, какъвто бях.
Границата между
тоталитарното време

и демокрацията пре-
минах с неизбистрен
отговор на въпроса:
А сега накъде? За-
губих посоката. Вяр-
вах ту на едни, ту на
други политици. Те
пропиляха надежди-
те ми. Достигнах до
поуката: да се опи-
рам  най-вече  на по-
езията – моя ориен-
тир, моя компас в
живота. Поезия от
човека за  човека.
Той си остана моята
единствена партия.
И двайсет  години
по-късно заявявам,
че не сгреших.

Днес, след всичко
преживяно,  едва ли
не, с гордост опреде-
лям 10 ноември 1989
година така: Промя-
ната, която не ме
промени.
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Редакционният екип на вестника подготви президентската кампания на Петър Стоянов,
който беше запленен от ентусиазма на местните журналисти.   Фото: Ив.ИБРИШИМОВ

Балчик бе посетен на два пъти от Иван Костов, като министър-председател, който бе
атакуван от микрофона на нашата редакция със справедливите въпроси за скъпата вода
в Общината, зададени от Маруся Костова и Ивелина Добрева   Фото: Ивелин КОСТОВ

Нощните бдения, със свещи в ръка, бяха извели на площада всички граждани на Балчик,
дори от далечните квартали “Левски” и “Балик”.                     Фото: Мирослав ДОНЧЕВ

Да ушиеш знамето за участие в митингите на демократичното общество в Балчик си
беше истинско възрожденско преживяване.            Фото: Светлана ЦОНКОВА


