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   Дебютният роман на Вик-
тория Бешлийска „Глина”( 
2020, 367) е доказателство за 
бъдещето на писателката и 
на жанра в националната ни 
литература, защото тя пред-
лага богатство от теми, герои, 
истории, съдби и продължава 
богатите ни традиции в сло-
весността. Творбата е явле-
ние, събитие в съвременния 
ни културен живот и отваря 
широко вратите пред млада-
та авторка за нови светове и 
успехи. В последните месеци 
заедно с двете произведения 
на Мария Лалева /”Живот в 
скалите” и „Пасианс за ар-
хангели”/това е най-четеният 
и търсен от читателите текст.
   Книгата е творческа из-
ненада, тъй като в прозата 
е по-трудно с дебюта да се 
стигне до широката българ-
ска читателска аудитория. 
Младата писателка от Плевен 
има натрупан естетически и 
филологически опит, който я 
довежда до вечното ни богат-
ство на фолклора и до драмата 
„Майстори” на Рачо Стоянов. 
Фантазията и въображението 
вече допълват виденията за 

историята на главните персо-
нажи - Зевна, Жара, Боя и Ве-
лико. Богатствата на творбата 
са резултат на колективния 
образ на селяните от Бусин-
ци, на майсторите на глината, 
за да се стигне до картините 
на планините Руй и Ерулска, 
на задружния стил на живот 
през втората половина на 
ХVII век. Четенето на текста 
е процес на преминаване 
през сложни съдби, години на 
робство, отвличания, но над 
всичко блести вярата в без-
смъртното българско начало.
   В основния квартет от об-
рази старата Зевна корес-
пондира с натрупаните в 
съвременната ни проза геро-
ини: на майките, на мъдрите 
гадателки, лечителки, които 
съхраняват знанията на този 
кръстопът на човечеството. 
Тя е наследница на способ-
ностите на баба си, а любовта 
и към Вангел води до жес-
токата клетва на типичната 
люта жена Вакла. Сурови и 
мрачни са времената, а дъ-
щерята Жара след години ще 
заплати с живота си нравите 
на тези „тъмни времена”( 

Д.Талев). Девойката е огън 
и пламък, воля и енергия, тя 
носи живителната магия на 
младостта, това е „вечната и 
святата”( Елисавета Багряна) 
българска мадона, която пре-
връща света около себе си в 
светлина, красота и щастие. 
Боя е от обичаните и уважава-
ните бачове (овчари) в селото. 
Над него също ляга прокляти-
ето на бащата, че малкият син 
пречупва думата на главата на 
семейството и избира волния и 
независим живот в планината, 
както е при много от героите 
на Йордан Йовков в сборника 
”Старопланински легенди.” В 
това дете на природата светът 
е пролетна игра на слънцето, 
на радостта от красотата на 
планината и общността с лю-
бимата Жара. Да, но в години-
те на робството и по нашите 
ширини на Балканите, не се 
стига до идилия, а се втурват 
суровите вихри и ветрове на 
съдбата. Класически е сурови-
ят образ на майстора на грън-
ци Велико, който е „бялата 
врана” като Рафе Клинче на 
Димитър Талев. Двамата но-
сят мрачния огън на дяволско-

то в занаята и водят до 
смърт невинните жен-
ски същества, които са 
изпепелени от стихия-
та на черната магия 
в изкуството, както е 
в класическия роман 
„Портретът на Дориан 
Грей” на Оскар Уайлд.     
   Духът на произве-
дението е мощен и 
съзидателен, въпреки 
смразяващите сцени и 
картини на убийства, 
беззакония, безчин-
ства през вековете на 
робството. Тези тру-
долюбиви и сръчни 
българи превръщат глината, а не златото, 
среброто, коприната, стъклото, както е в 
източните и южните части на Империята, 
от материал в средство да създават, да тво-
рят красота и ювелирна изящност. 
Образът на глината се превръща в нов 
символ на изпечения през вековете свобо-
ден български дух, който не може да бъде 
пречупен и унищожен. Тук е новатор-
ството на младата ни авторка, защото тя 
открива нов национален знак, знаме, мит, 
песен, който е похвално да ни обединява 
в новия 21-ви век, защото разделението 
ни прави толкова  дребнави, завистливи и 
духовно осакатени.

   Четенето на книгата не е 
сладникаво удоволствие за 
„бързо хранене”, а е ново на-
ционално ястие, което е добре 
да употребяваме с обич и чес-
то да поставяме на софрата 
си, т.е. да препрочитаме кни-
гата с обич към тези сурови 
човешки съдби, които ни пра-
вят горди българи, достойни 
продължители на упоритост-
та, на градивната енергия на 
предците ни. 
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Легенда разказва, че

през XVII век самобитните 
грънчари от малкото село 
Бусинци, Трънско, получили 
благословията на турския 
султан единствени да 
пътуват свободно в границите 
на империята, за да продават 
стоката си. Толкова първична 
сила, красота и простота 
имало в бусинската керамика, 
че отваряла и сърца, и врати. 
Отваря и страниците на 
„Глина“. Романът взема 
необработената пръст на 
легендата и я завърта на 
писателския чарк, за да извае 
история, която се лее като 
вода и пречиства като огън.

Направени сме не от думи, а 
от кал.
Шепа от калта ако дадеш на 
някого, всичко си му дал.
Ако той ти върне от калта 
сърце, значи всичко имаш.
Тя е Жара – с име, родено от 
светлината на огъня, и нрав 
на буен планински поток. Той 
е Велико – майстор грънчар по 
наследство и по сърце, който 
диша с глината и живее за 
чарка

Срещата им е като досег на 
пламъка с полъх – въздухът 
може да разгори искрата също 
толкова лесно, колкото и да я 
накара да изтлее. Но когато 
на пътя й се изправя съдбата 
на цялото село, любовта им 
неволно се превръща в цяр за 
общата болка. Велико знае, 
че от пръстите му може да 
излезе онова, което ще откупи 
свободата на бусинските 
майстори. Но не подозира, 
че глината в сърцето му ще 
подпечата Жара като своя.
                                          СИЕЛА

Глината – памет и гордост

Откъс от романа на Виктория Бешлийска
И ето че в 
този миг 
кавал зах-
вана песен 
над мегда-
на – първо 
з а п о ч н а 
тънко и 
бавно, като 
че си про-
п р а в я ш е 
п ъ т е ч к а 
м е ж д у 
хо р с к и т е 
приказки, 
леко ги 
побутваше 
и ги под-
сещаше да 
спрат. По-
сле, като си 
отвори ши-
рок друм, 
в ъ з д и г н а 
се към го-

рата и потули птичия пой, 
стихна вятъра, а сетне, на-
брала целия дъх на свирача, 
стрелна се нагоре към върха 
на планината, изви се около 
него, сякаш орел, който кръ-
жеше бдително над гнездото 
си, и като напои околността, 
та чак преля, спусна се по 
цялото Знеполе и го упои 
като аромат на пелин. След 
него със ситни, но пърга-
ви стъпки се включи гусла. 
Тънките ѝ струни изтръгна-
ха всички от унеса на кавала, 
краката сами припнаха по 
земята, водени от отвъдна 
сила. Раздвижи се въздухът 
в най-горещото пладне, раз-
игра се. Не сетили нито жега, 
нито жажда, приближиха се 
девойките една към друга, 
сключиха ръце в кръг, спог-
ледаха се, изгорели от ки-
пналата кръв, и в един глас 

викнаха:

– Ииихуууу!

Свирачите забързаха ме-
лодията и хорото тръгна 
лу¬дешки като придошла от 
топящите се снегове река. 
Кръгът се разширяваше и 
после се събираше, момиче-
тата, хванати една за друга, 
опъваха ръце напред, до-
пираха ги в средата, досущ 
слънце, чиито лъчи грееха 
навътре. После, като разпъ-
ваха хорото до най-широко, 
пускаха се, слагаха длани на 
кръста и се завъртаха около 
себе си. Полите им, окръг-
лени като обръчи на бурета, 
опираха една в друга и шеви-
ците им преливаха като цве-
тята по знеполските поляни. 
Плитките им се усукваха 
като тела на любещи се змии 

и после пак се пускаха от 
въртежа. Забодените в коси-
те китки шареха въздуха на 
едно с очите и устните им и 
образуваха над мегдана цве-
тен пояс, през който човек 
можеше да се провре и да 
оздравее, ако е болен, да се 
очисти, ако е грешен, или да 
отиде в рая, ако тази земна 
хубост не му стигаше.

Кавалът и гуслата не спряха, 
докато не измориха докрай 
девойките. Тогава забавиха 
ритъма, укротиха стъ¬палата 
им, озаптиха препускането 
на сърцата и ги скло¬ниха 
да поемат дъх. В този миг 
отдалече се чу тъпан. Заходи 
към мегдана тежко-тежко, 
проправи си бавно път сред 
гледачите, събра край себе 
си най-пламналите младежи 
и ги изведе до хорото на де-

войките. Като спря на едно 
място, момчетата се хванаха 
един за друг през поясите в 
дълга редица. Гърдите им се 
надигаха високо като пред 
война, очите им прогаряха 
планината отсре¬ща. Като 
ги видяха, девойките от-
ключиха хорото и без да се 
пускат, застанаха насреща 
им. Едно последно туп¬ване 
на тъпана оповести начало-
то на огнен бран. Музи¬ката 
засвири по-бързо и отпреди, 
момичета и момчета заи-
граха още по-бясно. Нито 
едното хоро не отстъпваше 
пред другото и само Бог 
успяваше да ги удържи на 
един дъх разстояние, кога-
то приближаваха едни към 
други. Допряха ли се, щеше 
да пламне селото. Земята 
под тях беше спасена само 
защото ходилата им не опи-

раха в нея, а тропаха педя 
над тревата и се понасяха 
във върте¬жи към небето. 
Господ, който гледаше си-
ните трънски балкани, видя 
как силна вълна премина по 
тях, как на¬стръхнаха гори-
те и се вдълбаха ждрелата, 
как затъмня¬ха гънките по 
склоновете и как се разтво-
риха недрата на земята, за 
да поемат тази сила. По-
възрастните мъже и жени 
стояха отстрани, онемели 
пред това невиждано нади-
граване. Селото отдавна не 
се бе тресло от такъв мощен 
заряд, сякаш дълго затлачва-
на река се бе отпри¬щила и 
рукнала да пречисти всичко 
по пътя си. С нови очи се по-
гледнаха един друг всички, 
току-що помилва¬ни от ра-
достта, която толкова рядко 
изпитваха.

Стара приказка гласи: 
„Петлите пропели и 
гяволите щукнали“, т.е. 
„скрили се, изчезнали 
безследно“. Което е първото 
значение на „щуквам“. Днес 
най-често срещаме думата 
в израза „щукна ми една 
мисъл“, а то значи тъкмо  
обратното - хрумна ми, 
внезапно ми дойде на ум.

Признавам, че доста 
се изненадах, когато се 
натъкнах на поговорката 
и разбрах първото значение 
на „щуквам“. Предполагам, 
че за много от вас също ще 
бъде изненада. Това е един от 
бисерите в „Словник“, а в него 
има още.

Виктория Бешлийска


