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СЪРЦЕТО В ИСТОРИЯТА

  Една наука може да бъде 
суха и дори скучна, а на дру-
гия полюс е, когато  е жива, 
емоционална и приковаваща. 
Въпросът е да откриеш, да на-
мериш и да накараш студеното 
огнено да пулсира, да диша и да 
зове, както е във втория роман 
на Виктория Бешлийска-„Сър-

це.”( 2022,С,Софт Прес, 373с.). 
Оригиналността на творбата е 
завладяваща. 

  Нашето Средновековие 
от средата на XIII век ожи-
вява, придобива емоции и 
страст с житейската история 
на главната героиня Добрана 
и на второстепенните персо-

нажи-братята Храбър, Горд, 
Тих и другите действащи лица, 
които оживяват в пълнотата на 
многообразието на живота в 
новия текст на писателката от 
Плевен. Тя отваря нови врати 
от онези далечни „тъмни вре-
мена”( Димитър Талев ), за да 
станат те мост към нашето съ-
времие със социалните, нрав-
ствените и творческите  теми. 
Само така  далечното ни става 
близко, познато и вероятно ще 
се превърне във важна част от 
личната ни памет. Четенето 
доставя истинска естетическа 
радост и носи удоволствие, тъй 
като след приключването на 
този процес започва дългата 
размисъл по въпросите за вя-
рата, стоицизма, страданието, 
болката, силата и слабостта на 
нашите деди, което доказва, че 
можем да станем други и съп-
ричастни към хората от наше-
то съвремие. 

  Връщането назад във вре-
мето за творците на изкуството 
е добра възможност от дистан-
цията да размишляват, за да 
правят дълбоки обобщения за 
своето време. Този метод про-
дължава да  предпочита Викто-
рия Бешлийска и във втория си 
роман след успеха на първия, 
на дебютния „Глина.” Общото 
между двата романа е поне в 
три аспекта-времето е на Бъл-
гарското средновековие, което 
е богато на идеи, народни дви-
жения и протести. Второто е 
на магическата тайнственост 
на отдалечеността, където 
остава да свети най-яркото, 
а това е вярата, заради която 
се извършват подвизи от иси-

Виктория Бешлийска

хастите и богомилите. Третото 
е в търсената анонимност за 
народните майстори, занаят-
чии, творци, защото религия-
та забранява личното леги-
тимиране, а за съвременните 
художници се отваря богатата 
възможността за разгърнат въ-
ображението си в създаването 
на богати характери, сюжети 
и съдби. Магнетичен е харак-
терът на главната героиня До-
брана, която продължава бо-
гатата национална традиция 
от образи на грижовни жени, 
майки, баби, които са беляза-
ни от съдбата да страдат, да 
са насилствено разделяни от 
децата. Тази тенденция откри-
ваме в народните песни, през 
митовете и легендите, за да 
стигнем до Албена на Йовков 
и Султана на Димитър Талев. В 
тримата братя Храбър, Горд и 
Тих откриваме типологическа 
близост до повестта „Гераците” 
на класика Елин Пелин, но и на 
американския нобелист Джон 
Стайнбек - „На изток от рая.” 
Различното, новаторското, при 
нашата млада романистка е в 
актуализирането на темата за 
вярата на българина, която е в 
дълбока криза в нашето съвре-
мие и днес води до жестоката 
истина за насилието, омразата 
и престъпленията в делниците 
и празниците ни. 

   Вярата в Бога, чистотата 
на душата и сърцето, дългите 
терзания, стоическите лише-
ния в монашеските килии или 
в скромната землянка в Кошов, 
това са мъдрите уроци за път 
за следване за всеки от нас. 
Добрана е отчаяна, ограбена 

от живота, смазана, нагрубя-
вана, тя не познава нежността, 
топлотата, радостта от живота, 
пропуснато е времето да бъде 
научена на общуването с Бога. 
Той е затворената врата, което 
я прави горда, силна, но далеч 
от божествената светлина, до 
която ще стигне след години 
на терзания и изпитания. На 
другия полюс е жестокият, 
грубият, насилникът Горд, кой-
то е заслепен от алчността за 
власт и ограбване чрез омраза 
и гняв. Като в трагедиите на 
Шекспир той убива законния 
владетел, брат си Храбър, пу-
ска стрелата и пролива кръвта 
на по-малкия си брат Тих, за-
това е сурово наказан с лудост. 
Сред най-силните страници в 
романа са сцените на мъчени-
чеството в единението в Лом-
ската скала Света гора, което 
протича с години, за да се стиг-
не до Божествената светлина 
при духовно просветлените, 
както е при Тих-Теофил и при 
сина Хвала. В тези истории 
е вградено мъченичеството 
на хилядите богомили и иси-
хасти, които са гордостта на 
народната ни летопис.

   Магията на романа е на 
много нива-от богатата образ-
на система през сюжета и опи-
санията на градовете и селата 
около Червен, за да стигне до 
стила и езика. Стилистиката е 
синтез от съвременния  начин 
на водене на разказа от някол-
ко гледни точки, което прави 
повествованието живо, изне-
надващо и динамично. Езико-
вото богатство е разположено 
върху осите на историческия 

културен пласт, на географски-
те топоси за села, местности, 
скали, внимателно се борави 
със старинната лексика, без да 
се претрупва текстът и да се 
затруднява възприятието. Лю-
бопитният читател ще обогати 
речта си с думи, които могат да 
му вършат работа в съвремен-
ната практика.

   Посланията на романа са 
дълбоко хуманни и хумани-
тарни, те са апел за активно-
то навлизане в ценностната 
система на българина на воде-
щите добродетели, емоции и 
чувства-от вярата в Бога, която 
ще ни направи далеч по-до-
бри хора до постоянството и 
търпението в постигането на 
любовта и щастието, които са 
духовната награда за черните и 
бели дни в живота ни.

   Често пъти ме срещат прия-
тели и познати, които ме питат 
с коя молитва се стига до Бога, 
за да бъдат чути исканията и 
болките им. Романът ни дава 
този отговор: ” Господи, Ии-
сусе Христе, Сине Божий, по-
милвай ме и ме спаси.” Вратата 
вече е отворена и идва времето 
да се говори откровено с Него.   

Драгомил ГЕОРГИЕВ

ФОКУС ЕВРОПА
3,3 МИЛИАРДА ЕВРО ПО ПРОГРАМА 

„ЕРАЗЪМ+“, ПЛАНИРАНИ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2023 г.
Българският еврокоми-

сар Мария Габриел проведе 
среща в Брюксел с предста-
вители на всички 55 Нацио-
нални агенции по „Еразъм 
+“ и Европейския корпус за 
солидарност, установени в 
държавите – членки на ЕС и 
в асоциираните трети държа-
ви. Акцентите на дискусия-
та паднаха върху бъдещето 
на програмите, следващите 
стъпки по изпълнението им 
и приоритетите за следваща-
та година. 

„Еразъм+“ и Европейски-
ят корпус за солидарност са 
ключови за Европейската 
година на младежта 2022.
Всички участници в проек-
тите заявяват, че това е пре-
живяване, което е променило 
живота им, белязало е техния 
личен и професионален път 
и е оставило трайни споме-
ни за това, какво означава 
да живееш в Европейския 
съюз. С работната програма 
за 2023г., която сега разработ-
ваме, ще подкрепим с 3,3 ми-
лиарда евро училищното об-
разование, професионалното 
обучение, висшето образова-
ние, също както и обучение-
то за възрастни, младежта и 

спорта. Националните аген-
ции са директната ни връзка 
с европейските граждани – с 
учениците, студентите и пре-
подавателите, избрали да се 
включат в програмите и се 
възползват от възможност-
ите по тях“, заявява Мария 
Габриел. 

Българският еврокомисар 
набляга на новостите, кои-
то се предвиждат в работ-
ната програма за 2023г. На 
първо място, „Еразъм+“ ще 
възобнови напълно транс-
националната мобилност, 
включвайки и допълнител-
ни дейности, като например 
мобилност на треньорите в 
областта на спорта. Второ, 
програмата ще продължи да 
предоставя подкрепа за ев-
ропейското пространство за 
образование, проекти за съ-
трудничество и разработва-
не на политики в държавите 
членки. Освен това Европей-
ският корпус за солидарност 
предвижда подпомагане на 
по-голям брой проекти за 
солидарност. През 2023г. се 
планират дейности за под-
крепа на лица, които бягат 
от въоръжени конфликти, 
засегнати от природни или 

други бедствия, както и под-
крепа в областта на здравео-
пазването. 

По време на дискусията 
представители на агенциите 
посочихадобри практики в 
областта на „Зеления Ера-
зъм“, цифровото образова-
ние, социалното включване и 
насърчаване на гражданско-
то участие, включително сред 
младежите.  „Тази среща ясно 
показва, че въпреки труд-
ностите успешно прилагаме 
две програми, имащи способ-
ността да променят живота 
на европейските граждани. 
Разполагаме с мрежа от 55 
агенции – движеща сила на 
програмите. Нека предста-
вим всички тези истории 
на успеха, вдъхновяващи и 
мотивиращи младите евро-
пейци да подготвят своите 
бъдещи проекти. По този 
начин „Еразъм+“ и Европей-
ският корпус на солидарност 
ще спомогнат Европейската 
година на младежта да има 
своето наследство и след 
2022г.“, подчертава Мария 
Габриел.

Има три вида любов:
1.Хората явно се обичат – 

браво!
2.Хората явно не се обичат 

– срамота!
3.Хората уж се обичат яв-

но, но ….тайно се ненавиж-
дат, повод за сериозно раз-
мишление!

Ако някой може да дока-
же, че има  друг вид любов, 
нека да докаже, че има друг 
вид любов, нека да докаже 
съществуването и, ще бъде 
много поучително за мен, 
стария човек /на 77 год./

 КОНСЕРВАТИВНО ЗА 
ДЕМОГРАФСКИЯ ВЗРИВ /
СРИВ/

При наличието на толко-
ва женствени и мъжествени 
жени  и толкова мъжествени 
и женствени мъже,  не очак-
вайте положителен прираст 
– лекувайте женствеността 
на болните мъже и мъжест-
веността на болните жени!

 ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 
Един народ може да бъде 

РАЗМИСЛИ  РАЗНИ 

Георги Василев - Тутракан.
Докладчик на МФ „Българ-

ско наследство“ Балчик, 2020 г.
Линк: https://bit.ly/3H6BoBw

лъган малко време, може да 
бъде лъган и по-дълго време, 
но не може да бъде лъган цял 
живот. Демагогията  е обре-
чен начин на управление.

ЗА МЪДРОСТТА
Може да си мъдър, но 

ако много мъдруваш, без да 
действаш, обричаш себе си  
и другите  около теб на фи-
нансова или духовна гибел.

ЗА БОГАТСТВОТО
Стремежът да придобиеш 

богатство е благороден, той е 
двигател на прогреса, до оня 
момент, в който преставаш 
да добиваш богатството си с 
честен труд.

П Р И З И В  К Ъ М  Н Е -
ЧЕСТНО ЗАБОГАТЕЛИТЕ

Не забравяйте, че  в све-
товната погребална практи-
ка няма регистриран случай, 
в който да има катафалка 
с ремарке, която да отведе 
натрупаното богатство в от-
въдното!

ЗА ОТГОВОРНОСТТА 
Бягайте далеч от хора, кои-

то казват „Аз не плащам да-
нък обществено мнение! Тези 
хора са болни от нарцисизъм, 
те трябва да живеят в гората 

или пещерата.
ЗА МИРОТВОРЦИТЕ
За да успее едно семейство, 

то трябва да живее в мир. 
За да успее един колектив, 

който се труди, също трябва 
да живее в мир. 

За да съществува една дър-
жава, тя също  трябва да жи-
вее в мир със своите подани-
ци  и тези от други държави.

ЗА ВОЙНАТА 
Може да си във война със 

себе си, борейки се с недоста-
тъците си, това е благородно! 
Бидейки в постоянна война с 
другите, ти се превръщаш в 
егоист и себелюбец.

За да няма война, всеки чо-
век трябва се стреми в общу-
ването с другите да бъде тър-
пимо поносим и съвместим,  
да се съобразява с факта, че 
на света, съществуват  и дру-
ги хора.

ЗА ЛУДИТЕ 
На света има 40 вида луди, 

само тридесет и деветият и  
четиридесетият са в лудница-
та. Останалите викат със сво-
бодните „ Да живеят лудите! 
Те са двигател на прогреса!”

Състави за вас с много 
любов - Георги ВАСИЛЕВ

Тел: 0889 614 762

КЪРТИ
 ЧИСТИ
  ИЗВОЗВА


