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В поетическият свят 
на думите

По скоро това беше 
една мощна поетична 
изненада и канонада 
от слова, която се осъ-
ществи на 29 май 2020 
г.  от представители-
те на съвременната 
българска поезия:  на 
родената в Добрич и 
живееща в София- Ка-
мелия Кондова и роде-
ната в гр. Батановци, 
Пернишка обл. , но 
живееща в гр. Варна 
от 1991 г.- Елица Ви-
денова. Те имат около 
10 издадени книги по-
отделно. Като и двете 
са носителки на прес-
тижни литературни 
награди, печелейки 
различни поетични 
конкурси. Елица има 
и шест журналисти-
чески приза, като най- 
значимият е от Киев 
- 2003 г. 
 На 29 май те предста-
виха последните си 
стихосбирки Камелия 
Кондова : „Спомням 
си, че и без тебе съм 
живяла“  и  „Хляб за 
утре“ на Елица Виде-
нова. Предпочитам да 
замълча, за да усетя 
по- силно колко може 
да бъде голям  и нераз-
рушим един възторг. 
Защото всичко беше 
много метафорично.
 Тази поетична изява 
се осъществи в арт га-

лерия „ Папион“- Ва-
рна,  с уредник   мно-
го нежната и пъргава 
Виктория Митева, коя-
то създаде отлична ор-
ганизация, дори отво-
ри двете външни врати 
на дошлите почитате-
ли, които освен в зала-
та, стояха навън с ча-
дъри в ръка, въпреки 
непрекъснатия  дъжд. 
 Словесното прояв-
ление на човешката 
душа - това е поези-
ята. Може би затова, 
въпреки пандепиде-
мичната треска се съ-
браха „ тъжните деца 
„ на Боговете- хората с 
поетични сърца. Двете 
поетеси, отгоре на туй 
и майки, споделиха 
своите впечатления от 
живота, в който има 
любов и майчинство, с 
лъчезарно предвъзхи-
щение, откровение и 
вдъхновение те четоха 
своите стихове, а ние 
стискахме ръцете си и 
плакахме.    
 Камелия започна пър-
ва  със „ Стихотворе-
ние без цигара“, за-
вършвайки : „ ... Днес 
/ с последната си неж-
ност оцеляла//ме пре-
връщаш във обратното 
на мрак./ Да, твърдя, 
че и без тебе съм жи-
вяла. / Само нямам ни-
каква идея как ?!“ 

 Навън продължаваше 
да вали, по небето пре-
пускаха колесниците 
на Св . Илия, надалеко 
се чуваше тропотът на 
конете му по каменис-
тия път на облаците. 
В такава обстановка 
продължи Елица с  
нейното стихотворе-
ние „Дъще“:“...Пше-
ничке моя, за какво си 
се навела?!/ Снагата 
си по слънцето ще ме-
риш!/ Не се прегъвай 
пред безплодни плеве-
ли!/ За хляб родена си, 
а сол ще се намери...“
 И двете поетеси бяха 
избрали китка от лю-
бими техни стихове, за 
да разберем, че всичко 
в нас е подчинено на 
природните закони,  с 
изключение на душите 
ни, когато сме влюбе-
ни. Затова винаги зад 
поезията стои истина-
та, която ще ни спаси 
от гибел. Вселената 
засега е безмълвна. 
Затова и човешката 
душа е по-сложна от 
Вселената. Защото да 
напишеш книга е все 
едно да родиш човек- 
трябва много болка и 
тишина. Трябва много 
да обичаш и да си при-
вързан,  за да имаш 
правото да съдиш.Така 
двете поетеси се из-
правиха като жрици в 
своя храм, като шама-
ни, съсредоточавайки 
своята енергия,  за да 
ни вдъхнат сили в ми-
нутите на равносметка 
и размисъл. Колкото 

до нашите човешки 
души Елица донаписа 
в „А ТЯ- ПРЕДИ ДА 
СЕ РАЗПЛАЧЕ“:..а... 
вече побеля душата 
ми... / Да вече побе-
ля... и, Боже, / преди 
на  онзи свят да я из-
пратиш,/ ме обикни- 
до невъзможност!“ 
Заработи и тежката 
артилерия на Каме-
лия, наред с другите 
им превъплъщения в „ 
КАК СЕ ОБИЧА ХУ-
ДОЖНИК“: „...Ще се 
облегна на рамото на 
непознат.../ Знам, че 
съм хубава, точно ко-
гато тъгувам.// Но като 
свърши карминът по 
целия свят,/ нека ри-
сува с кръвта ми. Но 
нека рисува!“
 За да не ме 
набедите в пристра-
стие, а то си е така, ще 
спомена една случка, 
станала през 333 г. 
пр. Хр.Великият дре-
вногръцки художник 
Апелес стоял пред 
нарисувания от него 
портрет на Алексан-
дър Велики. Но минал 
един обущар, заста-
нал пред картината 
и видял недостатък 
в изображението на 
обувките, което ведна-
га споделил. Нашият 
Апелес се съгласил и 
внесъл корекция. Но 
обущаря не мирясал 
и продължил да търси 
кусури, тогава худож-
никът не издържал 
и извикал:-“Sitor, ne 
supra crepidam! / Обу-
щарю, не по-високо от 
обувките!“
 Затова и аз 
спирам дотук, защо-
то вярвам, че това са 
предпоследните им 
стихосбирки, за да 
мога като читател и 
възхитен почитател от 
втори балкон, да бъда 
с тях отново заедно, 
проронвайки сълза от 
благодарност за пое-
зията им!

Хаджи Георги
 ЙОВЧЕВ

„ По- добре kнига издай,
отколкото яка стена...
Отколкото дом
или гробница на Запад от Нил...“
Из „ Прослава на писарите“
Египет 1300 г. пр. Хр.

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Рожденият час на 
Пипи Дългото чорапче

От Мартина Коте
Милиони деца са из-
раснали с историите на 
Пипи Дългото чорапче. 
През 1945 г. в Швеция 
се появява първият том 
„Пипи Дългото чорап-
че“. Астрид Линдгрен е 
измислила детето Пипи, 
което е сираче от вой-
ната – майката мъртва, 
бащата безследно из-
чезнал – по време на 
ужасите на Втората све-
товна война. Пипи е не 
само силното диво мо-
миче с щурите идеи, но 
и дете на войната, което 
трябва да се справи със 
загуба, смърт и самота.
Пипи Дългото чорапче: 
Oт идеята до световния 
успех
„Разкажи ми за Пипи 
Дългото чорапче“, каз-
ва Карин. Тя беше из-
мислила името в този 
момент и аз започнах да 
разказвам за Пипи. Това 
беше странно име и за-
това се роди и странна-
та детска героиня.“ Това 
се случва през 1941 г. 
Дъщерята на Астрид 
Линдгрен Карин лежи 
болна в леглото и майка 
и разказва за приклю-
ченията на Пипилота 
Виктуалия Транспаран-
та Ментолка Ефраимова 
Дългото чорапче.
По случай 10-ия рож-
ден ден на Карин Аст-
рид Линдгрен написва 
всички истории за Пипи 
Дългото чорапче, за да 
ги подари на дъщеря си. 
От дневника на Астрид 
Линдгрен: ”Днес Ка-
рин навърши 10 години, 
нейният пети рожден 
ден, който празнуваме 
по време на войната. 
(…) Тя получи „Читан-
ка за началното учили-
ще“ в три тома, книга за 
Пеле Свaнслос, както и 
ръкописа на Пипи Дъл-
гото чорапче в хубава 
черна папка.
Най-храброто, най-

силното, най-смелото 
момиче на света, което 
живее във Вила Кун-
тербунт без родители, 
с коня и маймунката си, 
е родено в средата на 
Втората световна вой-
на. Във време, в което-
Астрид Линдгрен отбе-
лязва: „Човечеството е 
загубило ума си“.
Пипи Дългото чорапче 
се явява почти катоне-
обходимото лекарство, 
връщането към това, 
което може да напра-
ви живота ни толкова 
прекрасен: Свобода. 
Независимост. Кураж. 
Детство. И да не забра-
вяме, червенокосото, 
луничавомомиче със 
стърчащите плитки и 
страннитедрехи, поема 
отговорност за своя жи-
вот. Тя се грижи за жи-
вотните си и е за Томи 
и Аника най-добрата 
приятелка, която само 
може да си желаем. И 
не се кланя на никаква 
конвенция.
„Душевно болна“ геро-
иня
„Когато ръкописът 
беше написан на бело-
ва, ми хрумна все пак 
да го покажа на едно 
издателство. Самата 
аз намирах, че Пипи е 
нещо опасно и подпи-
сах писмото си до изда-
телството със следните 
думи, спомням си ги: 
„С надеждата, че няма 
да подадете сигнал до 
службата за младежта,“ 
казва Астрид Линдгрен.
Героинята от детската 
книга и нейната създа-
телка: Астрид Линдгрен 
с актрисата Ингер Нил-
сон в ролята на Пипи
Службата за закрила 
на децата и младежите 
действително не е алар-
мирана, но тази необик-
новена героиня от дет-
ската книгa предизвиква 
противоречиви дебати. 
Шведският литературен 

критик и професор по 
психология Джон Ланд-
квист определя книгата 
като лишена от вкус, ав-
торката като лишена от 
фантазия дилетантка, а 
героинята като психич-
но болна. Колко хуба-
во, че нашата юбиляр-
ка никога не е вземала 
подобни враждебности 
присърце.
Също така смела, както 
момчетата
Особеното при Пипи 
Дългото чорапче са не 
само нейното име, ней-
ният нетрадиционен 
живот и нейната сила–
особено е също, че тук 
се описва момиче, така 
смело и диво, както до-
тогава в литературата и 
така наречения „истин-
ски живот“ са описвани 
само момчетата.
Биографката на Астрид 
Линдгрен Маргарета 
Стрьомстед пише:
Астрид Линдгрен знае, 
че всяко нормално дете 
живее опасно в периода 
преди пубертета, реално 
иска да живее опасно. 
Това винаги е важалоза 
момчетата, но тук Аст-
рид Линдгрен  прекрач-
ва половите граници. 
Нейните момичета – от 
Пипи до Роня – търсят 
физическата опасност 
също толкова сериозно, 
колкото и момчетата.
А тя самата казва: „Ми-
сля, че пиша, за да уте-
ша сама себе си. Просто 
не мога да понасям, че 
децата имат трудности. 
Трудно е да бъдеш чо-
век, нали? И може би 
трябва да е така. Но аз 
намирам, че невинните 
малки деца би трябвало 
да са щастливи и в безо-
пасност. Поне докато са 
деца. Пиша, за да забра-
вя, че за съжаление това 
невинаги е така.“
Превод от немски език

Даринка Станков
Берлин, 10.05.2020 г.

Поетесите /отляво надясно/:Елица Виденова и Камелия Кондова. 
Фото: Маруся КОСТОВА


