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Добричлийка впечатлява 
читатели с нова книга, попила 

изненадите на съвремието

Как се роди идеята за 
„Дневникът на К“? 
-Тази история не се роди 
чрез семе - идея. Това не 
звучи много добре за про-
цеса на сътворяване, но 
всъщност мисля, че макар 
и родена безсеменно, тя съ-
зря добре самостоятелно. 
Просто дневникът започна 
да се пише заради небива-
лата ситуация, в която се 
озовахме, заради нейната 
специалност. Да, било е и 
пак ще бъде, но нали това 
си е нашето – трябва да си 
го обичаме и ценим. Стори 
ми се толкова невероятно, 
че живеем в интересни вре-
мена, които плачат да бъдат 
описани и то не за слава, а 
просто за следващите след 
нас. Това е. Останалото е 
моето обичайно преклоне-
ние пред смислените чове-
ци и пред великата природа.
 Какви са критериите на 
Програмата „Творчески 
инициативи“ на Национа-
лен фонд „Култура“? 
Приятел ми каза за тази 
програма, когато силно се 
нуждаех от подкрепа. Точ-
но тази извънредна сесия 
се появи в критичен момент 
в живота, вярвам, на мно-
го артисти и бе спасяваща. 
Тя финансира творчески 
проекти и продукти в мно-
го сфери на изкуството и 
културата. Сред тях бе и 
литературата, където аз кан-
дидатствах. Много важен 
момент в моя проект е съз-
даването на интернет сайт/
блог, който вече е факт на 
адрес dnevnikat.com. Него-
вата мисия е да развие идея-
та на книгата, като събира и 
от други хора гледни точки 
към това, което преживях-
ме през 2020 година, а май 
и продължаваме да живеем. 
Платформата е отворена за 
всеки, който желае да споде-
ли нещо по темата, а аз ще 
се старая да събирам парче-
та живот и да направя един 
съвременен „Декамерон“ от 
времето на карантината, за-
ради коронавируса, наречен 
Ковид-19.
 Кои са главните герои в 
книгата и как живеят да-
леч от големия град, как 
се справят с трудностите, 
как контактуват помежду 
си? 
 Това не е точно книга с 
главни герои, макар че има 
много сюжети, но най-вече 
има вслушване. Мисля, че 
това е важно в нашето умо-

побъркано време на егото, 
в което всеки кукурига от 
глобалния дувар. Аз обичам 
да се захласвам и да нами-
рам време за неща, които 
другите не забелязват или 
край които прелитат с коли. 
Обичам тихите места, сен-
честите обиталища, които 
не са осветени от внимание. 
Обичам да съзерцавам, да не 
бързам. Все си мислех пре-
ди време колко ще е полезно 
да имаш вградена камера, 
която да запечатва видяното 
направо чрез мозъка ти, за-
щото знаем, че когато заста-

нат пред обектива, хората не 
се държат съвсем като в жи-
вота, стесняват се. Да запе-
чатат истината често могат 
само думите. Затова написах 
този дневник. Защото няма 
нищо по-важно от истината. 
Колкото до хората в истори-
ите – те се справят според 
мярата – собствената им, и 
тази на Господ. Усмихнати 
са докато здраво се трудят 
в градината, след като са се 
върнали от работа и знаят, 
че има нещо над тях, не са 
самозабравени. Помежду си 
контактуват ежедневно, на 
дернек, но коронавирусът и 
на това обърка реда… 
Дневникът обхваща 2020 
година. Водиш го по дни, 
в които описваш живота 
на семейството си в село, 
в което имате къща. Как 
приеха децата да живеят и 
учат от там дистанционно, 
отдалечи ли ги от градски-
те нрави, усетиха ли при-
родата и разходките, похо-
дите, каране на колелета, 
запознаването с различни 
исторически места? 
 Децата са главната причи-
на да сме там, където сме. 
За съжаление обаче, когато 
пораснат, техният път про-

дължава понякога без нас. 
Но нуждата да бъдем сред 
природата и по-близо до 
нея, имаме всички у дома. 
Изповядваме, че на близ-
ко разстояние наоколо има 
всичко, от което човек се 
нуждае; че трябва да дишаш 
родния въздух; че връзката 
със земята ти дава сила; че 
всичко е създадено за теб, 
стига да благодариш. Ми-
сля, че така живеят и мои-
те герои, без да са светци. 
Децата не харесват дистан-
ционното обучение, но то 
ни даде още малко време 

заедно във важен момент. 
Имахме късмета да сме на 
село, където можехме да ди-
шаме, да излизаме, да не бъ-
дем ограничени, а свобод-
ни. Търсехме и намирахме, 
виждахме, чувахме, живе-
ехме. Мисля, че спасявахме 
душите си. 
Защо избра тази разказ-
на и поетично-есеистич-
на форма, в която написа 
своя дневник? 
 Защото така мога да пиша 
като една жена. Не мога 
да дам оценка на жанра и 
формата, винаги съм имала 
трудности с определянето 
им и други са ми помагали 
в това. Разбира се крайният 
вид не е първоначалният, 
той се изпълни със съдър-
жание и смисъл постепен-
но, вътре бяха привнесени 
много неща, които дължа на 
всички мои съветници-при-
ятели. Най-напред редак-
торът Уляна Андреенко, с 
която работя за втори път, тя 
ми е много полезна – имаше 
места, при които просто из-
искваше да допиша нещо, 
за да стане сплитката на 
платното по-гъста и да не 
процежда. След това дойде 
идеята на Кремена Митева 

да добавим рисунки, и то 
правени от дъщеря ми Вяра 
Стойчева, която познава чу-
десно героите на книгата. 
Мисля, че характерът на 
портретите го показва. По-
могнаха ми с ценни бисери 
и Сашо Серафимов и ху-
дожникът по оформление-
то Илия Вълчев, който е и 
кръстник на книгата. 
Ти как се чувстваш след 
написването на „Днев-
никът на К“ – променена 
като ново мислене в съз-
далата се ситуация вече 
втора година, по-чувстви-

телна към хора и приро-
да, по-амбициозна за нов 
поглед към живота, към 
твоето и поетично твор-
чество?
 Още не зная. Историята 
трябва да си каже тежката 
дума за ситуацията, а ние 
можем само да задаваме въ-
проси. Реших, че е важно да 
има памет за това време, съ-
четана с красотата, която ни 
заобикаля – не знам как се 
нарича това. Може би щаст-
лива проза. 
Намери ли отговор на въ-
проса: „Ще се окаже ли ду-
хоубиец коронавирусът?“ 
Лутам се, както винаги, по 
женски. В един ден ми се 
струва, че ще се окаже или 
вече се е оказал, а друг път 
– като видя отново пълна 
концертна зала, се надявам 
да не е… Аз съм от хората, 
които не харесват твърде 
времето, в което живеят, с 
всички извинения. Корона-
вирусът е просто поредният 
щрих към картината, която 
рисуваме отдавна, за мен 
доста безрадостна. Дано не 
е последният. 

Въпросите зададе: 
Керанка 

ДАЛАКМАНСКА

Валентина Добринчева 
е родом от Добрич. От-
скоро живее на село. Член 
е на Сдружението на пи-
сателите в Добрич и на 
редколегията на списа-
ние „Антимовски хан“. 
Писала е поезия, сега 
пише проза. Автор е на 
книгите: „Шипка“, 2010 
(поезия); „Посвещение“,  
2017 (кратка проза)- и 
двете от издателство 
„Литературен форум“, 
София. В предпечат е 
подготвена от нея рома-
низирана биография на 
оперната певица, педа-
гог и режисьор Констан-
тина Петкова. „Дневни-
кът на К“ е третата й 
издадена книга.

Дърветата също плачат…

„Времето тече над живи-
те и мъртвите. Не мога да 
преценя над кои по-бързо 
или по-бавно. А може и 
да няма разлика.“ Уилям 
Сароян 
Вървя по улиците на моя 
град, вятърът завява есен-
ните листа с цвят на охра 
и злато… Реят се спомени 
от палавото детството, от 
гимназиалните щуротии, 
от студентските мечти… 
до зрелостта в живота… 
И, някъде там - в стъпки-
те, чувам шума на безпо-
койствието, с което раз-
говарям, за да бъда себе 
си такава, каквато се зная 
от самото начало – голя-
мо семейство, приятели, 
серенади, влюбвания, 
стихове, радио, вестни-
ци, Златно перо, книги и 
награди, усмивки, много 
усмивки и добра стига до 
и с хората. 
Живот! Път! Посока! Жи-
вият човек избира и чер-
тае дните, следва мечти и 
оставя диря… Трудната и 

вярна истина – идва вре-
ме, в което човек умира. 
Мълчаливи са дните, про-
дължаваме пътя… 
Вятърът завява некроло-
зи, паднали по улиците 
или висящи по дърветата 
– спомени и думи по на-
пуснали близки на семей-
ството ни хора, на при-
ятели, познати… Памет 
в некролози за Скръбна 
вест, Годишнина от раздя-
лата ни с …. 
Памет. И болка. И спо-
мени за лица, които по-
знаваме, с които сме си 
говорили и смели, с кои-
то сме били. Този спомен 
не заслужава да виси по 
стволовете на дърветата 
след упомената дата на 
тъжното събитие - месеци 
и дори година след това. 
Този спомен, който носим 
в мисълта и душата си, не 
бива да бъде връхлитан 
от вятър по улиците, като 
парче хартия - некролог. 
Имена и дати с тире по-
между им. Памет. Уваже-

нието към нея ни подтик-
ва да не оставяме вятъра 
да подхвърля некролозите 
по улиците, да не караме 
дърветата да плачат с ви-
сящи некролози по стъб-
лата им, когато са се изни-
зали много дни и месеци, 
отдалечили ни от датата 
на скръбното известие. 
Трябва с лична болка да 
ги приберем, защото вече 
са били прочетени, спом-
нени, и върху тях не бива 
да има друг некролог. 
И отново с лична болка да 
оповестим, да възвестим 
тъжната вест на отреде-
ните специални места за 
това. Жест в името на па-
метта към ближния… 
Останали живи и завеща-
ли ни живот, нека носим 
истината за отлетелите 
любими хора от дните ни 
със скътаната любов в 
сърцата си. Пътят ни към 
тях продължава… 

Керанка
ДАЛАКМАНСКА

В НАЧАЛОТО /не, не беше словото/

ФЕЙСБУК беше място, което окичвахме с цветенца и котки, с 
картинки и пожелания..
После го направихме място за всичко, което ни вълнува, снимки 
(селфита), места които посещаваме, клипове..
След време обърнахме внимание и на културата - какво четем, 
пишем, рисуване, каква музика слушаме..
Скъсихме дистанцията между държави и континенти..
Спорим, сприятеляваме се, разделяме се виртуално..
Но някак времето и събитията започнаха да определят 
поведението ни, както навън така и тук.
Сполетя ни пандемия..
И Тя, сякаш за да ни втрещи още повече с присъствието си, 
изпълни това пространство с тъга по хората, които губим, 
които напускат този свят и превърна Фейсбук в “стълб”/
табло/ за некролози.. 
Простете, скъпи непрежалими нам хора.

Радка ПЕТРОВА
с.Оброчище, общ.Балчик 


