
 30



 1

IV ЕСПУ “ФРЕДЕРИК  ЖОЛИО - КЮРИ” С ПРЕПОДАВАНЕ 
НА ФРЕНСКИ,  РУСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК

ГРАД ВАРНА

У С Т Р Е М

 (сборник ученическо творчество)

Издава УК на ДКМС и клуб “Естетика”

Брой 18 19.03.1988 година



 2

Възпитаници на IV Езикова гимназия “ФРЕДЕРИК ЖОЛИО 
КЮРИ” във вашите спомени навярно има запазено кътче и 
за сборника с ученическо творчество “УСТРЕМ”. За същия 
този мъничък сборник,  в който ваши съученици направиха 
своите първи краски в овладяване на художественото 
слово,  заявиха за своите вълнения,  изповядаха душите 
си,  подириха пред вашите критични очи отговор на 
вечните човешки въпроси и на първо място — на любовта 
и младостта,  на надеждата и раздялата,  на отлитащия 
миг и очакваното бъдеще...

През нашата гимназия са преминали много и много 
умни и талантливи младежи и девойки,  които отдавна 
са разкриви своите възможности като хора на труда,  
науката,  изкуството... И днес в училището има достойна,  
ученолюбива и талантлива смяна... Е,  не всякога се 
раждат талантливи поети и писатели,  но съвестни граждани 
и патриоти — винаги! Защото всеки учител се е стремял 
към едно — да възпита у своите ученици добри хора!

Сегашният — ТРИДЕСЕТГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ — е само повод 
отново да се съберем,  да премерим пътя на доброто,  
изминат от НАС да си стиснем ръцете,  да помълчим за 
малко сред искрени приятели,  да подирим красотата в 
себе са.

Честит юбилей!

“Устрем” ‘88
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НАШИ ВЪЗПИТАНИЦИ
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ПАНКО АНЧЕВ  — Директор на
Книгоиздателство “ГЕОРГИ

БАКАЛОВ” — Варна

ПАМЕТ ЗА ВСЕКИДНЕВИЕТО

За да съществува,  нацията се нуждае от памет. 
Паметта е съхраненият опит,  но тя е и съхранения морал,  
справедливото подреждане на ценностите,  установените 
представи за добро и зло,  навиците и пр... Това не е 
застинала система,  не е музейна сбирка. Паметта е живо 
същество,  което диша като човек и ни кара да бъдем 
будни. Когато един глас идва от миналото,  той носи със 
себе си мъдростта на годините. И като такъв той е вече 
нов глас,  какъвто днес нямаме и не можем да имаме,  но 
от който се нуждаем до болка...

Толкова ли е беден и равен животът ни,  че ще се 
утешаваме с онова,  което е било вчера? А може би просто 
любопитството ни е голямо,  та надзъртаме в миналото? 
Въпросите не са от ден-два и на тях е отговаряно 
многократно. С тях се занимава и науката история — те 
са нейната същност. Но ние трябва да си отговори и на 
още един въпрос,  малко като че ли абсурден и нелеп,  
но много важен: какво точно ни интересува от миналото? 
Фактът е неговата абсолютна достоверност,  събитието,  
документът,  общата картина или духът на времето,  бита 
и пр.

... Човек посяга към перото,  когато чувствата 
изпълнят думите. Словото е другото име на живота. Сам 
по себе си богатият живот е вече литература. Но тук 
изниква въпросът: кое е истинското. Защото отдалечеността 
от времето неизбежно слага отпечатък и разказвачът 
не е вече непосредственият свидетел. Житейският опит 
и възрастта са променили съзнанието на наблюдателя 
или участника. Сега той е “писател”,  който се стреми 
непременно точно да опише случката,  да разкрие цялата 
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картина на времето и комуто се иска да пише малко 
“по така”. Това “по така” е най-голямата опасност за 
мемоариста...

... Очевидно е,  че новото личностно съзнание не 
може да не тегне върху спомена. Именно от гледна точка 
на разстоянието на времето едно събитие придобива 
важност,  а друго избледнява и се размива в паметта. 
Но нали тук е разликата между истинската литература и 
литературността.

... В  центъра на животоописанието стои отделната 
личност. Авторът е сам герой. Всеки живот може да бъде 
обект на такова описание,  на преценка,  на възпяване,  
“Всеки човек е вселена — казва Хайне,  — която с него 
се е родила и с него умира,  под всеки надгробен камък 
е погребана цяла всемирна история”.

... Ще дойде ден,  когато хората ще се обръщат към 
нас и ще поискат да разберат как сме живели. Единствено 
словото ще може да ми го разкаже. Всеки е свидетел и 
участник едновременно и всеки има право да опише себе 
си и другите около нас. Нищо чудно това описание да 
се превърне някога в най-вярната и най-точната дума за 
нас. Защото какво е историята,  ако не е сегашното в 
утрешния ден...

/Фрагменти от едноименна статия,  включена в книгата 
“Човекът и словото” Издателство ЕП — 1986 г./
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ВАЛЕРИ СТАНКОВ  — главен
редактор на алманах “Простори”

Варна,  член на СБП

СЕЧЕНО НА КАМЪК

С любов да почне тоя ден,  с любов да свърши.
Да дойде гладният при мен — изсъхнал къшей.
Цветецът хилав да отвори око за слабата пчела.
Тютюн да си поиска старец за прегорялата лула.

Да седне майка ми на припек,  на скута татко да заспи.
И най-подир математикът да обясни числото “пи”.
И бебето да се развика в едно среднощно кафене.
И да намери Евридика самотния певец Орфей.
Мръсникът камъка да хвърли и неулучил — да умре.
В  завистник да се вкопчи кърлеж от завистта е по-добре.
Страхливецът да се напие и изведнаж да стане зъл.
И глупавият да открие изгубения си акъл.

Самоубиецо мой,  мили,  ти няма да си по-велик!
Дай,  господи,  на всеки сили да чака сетния си миг.
А залезът да метне губер — проскубан,  прегорял и риж.
Поете,  в изгревите влюбен,  по залез накъде вървиш?

С жена ми да си легнем двама,  детето ни да се роди.
Това е.
Сечено на камък.
Дошло от майчини гърди.

/из стихосбирката “Нощен хляб”/
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УЧЕНИЧЕСКО

ТВОРЧЕСТВО
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ГАЛЯ КИРИЛОВА — X “ж” клас

ПО ПЪТЯ КЪМ ТЕБ

Много нощи те търсих в съня си,
после с лека ръка те отпъждах,
мое дяволски трудно щастие!
И сега еш отново тъжна...

Ти отлиташ с криле на птица,
с нежността на море се връщаш —
неуспяла да те докосна — тичам...
Как да разгадая
твоята същност!?

Пътят ми към теб се изгуби
сред безброй колебливи въпроси.
На живота юмруците груби
вече чувствувам върху гърба си.

Мое неизживяно щастие,
как в лутането си
  да те открия?
Толкова нощи
те преследвах в съня си,
а не срещнах твоята бяла магия...
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МЛАДОСТ

Аз идвам — силна и могъща,
разтворила в очите си морето.
Разбуждам с полъха си всяка къща
цветя раздавам за сърцето.

И като струна на китара
гласът ми — глас на птица — гали
звучи във релсите на всяка гара,
с лъчите си умива тротоарите.

Аз идвам — радостна и жива,
с младежки порив,  с магистрали,
дъхът ми с пролетта се слива,
стопява земните ми жалби...

И в паяжините въздушни
моминският ми смях люлее се.
Аз идвам — буйна,  непослушна,
създадена от светла песен...



 11

ТИ ЩЕ ДОЙДЕШ

Ти ще дойдеш,
ще отвориш вратата,
ще попиташ дали съм добре!
Аз ще ти благодаря за цветята.
Сигурно ще си уморен.

Ще те поканя. Ще седнем.
Ще заговорим за познати неща,
/както при всяка наша среща
   поредна/.
После ще ни обгърне нощта...

И шепнейки: “Всичко хубаво!”
ще си тръгнеш... ей така...
почти на пръсти... Нали си влюбен.
И след теб
ще приижда тъга...
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МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА — IX “а” клас

НАБЪРЗО ЗА СЕБЕ СИ

Както никога,  успях да уловя в скъсаните си джобове 
малко време преди съвсем да го разсипя.

Вървя. Съзерцавам пътя като човек,  който минава 
по него за пръв и последен път. Знам,  че съм малко 
особена и това е едно от многобройните му усещания за 
нещата наоколо.

Непостоянна съм... И не се сърдя на близките си,  
че понякога не ме разбират. Прощавам всичко,  защото 
много,  много ги обичам.

Втълпила съм си,  че където няма цветя е студено. 
Мисля,  че добрите хора приличат на цветя.

Имам големи цели и се страхувам да не затъна в 
блатото на близкото бъдеще.

Живей изключително по примера на хората,  които 
ми харесват. Идеалът ми за човек е един мъж,  но съм 
сигурна,  че никога няма да го достигна. А идеалът 
трябва ли да се достига?!

Ненавиждам егоистите и лицемерите. Самите те,  
рано или късно,  отива по дяволите и в крайна сметка 
започват да се ненавиждат...

Прекалено много разсъждавам,  /което не е много 
полезно за момиче като мен/. От първия момент подразбирам 
кой какво представлява. Но не отричам,  че понякога се 
оказвам и заблудена.

Впрочем,  често греша,  но нали казват,  че животът 
е да грешиш и да откриваш грешките си.

Ужасно съм твърдоглава. Ако не ми мине с времето 
— ще създавам до края на хората неприятности. /Сигурно 
всичко се връща,  защото често някой ме нервира!/
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Понякога страшно се харесвам. Радвам се,  че см се 
родила точно АЗ,  а не някой ДРУГ!

Понякога искам да чета мислите на човека,  с 
когото говоря. В  следващия момент вече се радвам,  
че човешкото съзнание има свойството да запазва някои 
мисли единствено за себе си.

Не,  не мразя училището! Някои учители са много 
добри и отлични специалисти. Пих искала да приличам и 
на тях.

Звънецът!
... Пак закъснях!
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ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА — IX “ж” клас

ЗА МЪДРОСТТА

Мъдрецът бил нещастен цял живот!
Така ли е? Отговори ми!
Нима нещастен бил е Дон Кихот,
когато толкова беди сразил е?

Нещастия ли е за тебе мъдростта,
или порой е,  който те изгаря,
съжителства ли тя и с радостта,
или забравена е в приказките стари?

По-силна ли е тя от любовта,
или я слагат само в стихове за рими?
По-смела ли е тя от лудостта?
Защо мълчиш? Отговори ми!
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НАТАЛИЯ ВУЧКОВА — X “з” клас

МОЯТА ЕСЕН
На Веселина

Някакви деца подвикват
думи мръсни,
ще повикат,  ще отвикнат,
скоро ще им втръсне.

Вятърът не е разпръснал
купчината тръни
и дъждец над тях припръсна,
облак се напъна...

И тревицата безгрижна
още зеленее.
По небето рядко виждам
птица да се рее.

А прането — попивателна,
пий небето сиво
и макар че има вятър,
сещам дъх на гнило...

ПОСЕЩЕНИЕ

Дъждът напира да влезе.
Влез! Влез — заповядай!
Мокър,  измръзнал и смешен
Зевс в стаята на Даная.

Прегърни ме! Приятелю,
толкова дълго те чаках...
Седни,  почини и разказвай —
сънена,  с обич ще те изпратя.
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ИРЕН ДИМИТРОВА — X клас

* * *

Мълчанието ме ухапа.
Донесе ми страх
  без победа.
Мълчанието ме целуна.
Опекох хубаво мидата,
за да се разтвори напълно.
Всичко си заслужава Перлата.
Кръв по пръстите —
опит за разтваряне на мълчанието.
Ти отпусна ръце.
И ме ухапа шум.
Но не ми донесе даже страх.
Лъвът сам се завърна в клетката.

* * *

ПЛАЖЪТ — протегнал жълта,  обезкървена ръка.
Чайките пускат въздух в дробовете на лятото.
А морето —
  рисува пътеки от миди.
Сгушени във вятърни яки,
съблекалните врати танцуват.
Някъде там,
  сред странно смешното гробище
от водорасли умрели и остарели медузи...
аз,  може би,  още те търся.
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* * *

Ужасно сам увиснала.
Дърпам към земята,
а не знам от какво да се откача.
Момент!
Аз ще повися и ще полетя,
тоест — ще падна...
  Вися,  но си свивам краката.
  Разстоянието от мен до Земята,
  от мечта до скука,
  от любов до навик
  се смалява...
Току-що стъпих!
На земята имало също висене.
Само че висиш на краката си.
Но ако искаш да се издигнеш нагоре,
потъваш още повече в Земята.
Ужасно си увиснала.
Дърпам с глава към небето.
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АНА ВЕЛКОВА — X клас

ДА НАПРАВИМ НЕЩО РЕТРО

Тихо е.
Чува се чаткане на дамски токчета по болничния 

коридор. Кожа би идва тя! Не,  не е тя,  защото тя 
лети и не са й необходими обувки,  а още по-малко с 
деветсантиметров ток... Тихо е. Дяла сутрин се молех да 
не звънне телефона. И най-после той изпълни молбата ми. 
Сама съм. Задачите са купища. Непрекъснато никнат. Най-
важното е,  че двата вектора имат общо начало. Точно 
както всички части на портокаловата кора. /Между другото 
осните плодове плюс кафето те карат да изтръпваш./ Но 
стигат до различни спирки. Както хората. Всички кори 
в кофата за боклук,  само една изсмукана,  нащърбена и 
изгоряла подскача на печката. Дори не умираше. Просто 
ухаеше — и то на провал.

Почти три часа телефонът кълчи. Сигурно се срамува. 
Има защо!

Топката лети. Номерът е да уцелваш. Нужна е спортна 
злоба,  навсякъде и във всичко.

Последният черен пълнител свършва. Къса ми се 
сърцето. Да. За пълнителя... Ако настояваш,  ще дойда... 
Да,  навсякъде ще дойда с тебе. Дори на потъващ пустинен 
остров. Изтъркано е,  но ще дойда. Естествено,  ако ти 
ме поискаш. И понеже не го правиш...

Вярно бе! Ти не че не ме искаш,  тебе просто те 
няма. Телефонният ти номер дава свободно. Зад вратата 
не се чува шум. Може би си горе или долу? Вляво или 
вдясно? Там? Тук?

Някъде? Да! Но къде? Там?! Аха — в пространството,  
в моя малък свят. Значи аз съм имала смелостта да те 
взема при мен,  т.е. да те измисля.

И да говоря с тебе.
И да те искам.
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И да те имам.
И да ти се изповядвам... И какво ли още не... Не! 

Грешиш! В  мене има само еднообразие. Освен ако ти не си 
еднообразието. А може би си прав! Добре,  в такъв случай 
ще те оставя на мира. Няма да те търся,  защото за 
еднообразие си там в излишък. Аз си търся разнообразие. 
Всъщност,

еднообразие — разнообразие
скука — контраскука
досада — разнодосада...
Така! Необходима ми е контраскука или разнодосада. 

Точно “разнодосада” — двата вектора имат общо начало,  
но различна посока. Всяко начало е трудно. Зависи от 
началото. При мене всяко нещо “ретро” е трудно.

Всички почнаха много да мислят. Увеличи се 
конкуренцията.

Грее слънце. Сама съм. Пак. Отново.
Като че ли наистина искам да съм сама.
Защо не! Машината трака. Кафето кипи. Касетофонът 

бучи. Главата дъвче лентата на мислите. Някой звъни! 
На вратата — не отварям. По телефона — вдигам и 
отново затварям. С никого няма да говоря срещу три 
стотинки. Ако отиде до автомат и даде пет — маае да 
си помисля.

Водата шурти. Ледена. Гореща. Нещо средно... 
Златната среда във всичко. Там си,  ако си с тълпата. 
Но ако си сам?! Годината е на Дракона. Не се сърди 
човече!
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СЛЕД ДВАДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИНИ
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НИКОЛИНА КОЗАРЕВА випуск 1966 год.

ПАРИЖКИЯТ ДЪЖД,  ВЪЗПЯТ ОТ ЕДНА ШАРМАНКА
/анализ на непознато произведение/

Дълбоката човешка отзивчивост на Ханчев го кара 
да се докосне до най-съкровените кътчета от душата на 
един от неприласканите кители на големия и студен град 
“Един художник по тротоара рисуваше момиче с цветя”. 
Мисълта на поета се води от потока на асоциациите. 
Художникът създава във въображението си красивото,  
което ще нарисува. Пламък от чувства и мисли търсят 
изява в багрите. И красотата приема образа на момичето,  
което е обичал.

“Това е история стара,  стара,
стара като Париж е тя.”

Той започва мислен разговор с момичето,  което му 
е казало сбогом,  което си е отишло,  защото няма вече 
обич,  хляб и платна. Наченатото чувство си е отишло,  
защото не е намерило съчувствие,  отзвук. Какво е могъл 
да й предложи тогава,  когато си е тръгвала художника? 
Пак небето на Париж — вярата,  че ще дойдат и по-
хубави дни,  и тротоара — жилището и работното място на 
бездомниците артисти “дето падат — едри монети,  щедри 
монети”. Мислите на Ханчев приемат една философска 
обагреност. Вибрацията от чувства придобиват плътност 
от багри и тонове. Огънят в душата на художника може 
да се предаде само с три тона и то така контрастни. 
Топлият златно жълт и горещо червен от една страна и 
студения син от друга. Това като че ли са ласките на 
коварния като убиец и топло нежен като момиче Париж. 
Но този път художникът не желае на момичето да му е 
студено,  както не желае да го нарисува само с черна 



 23

боя,  и затова вика светлината на парижкото слънце,  
вика надеждата в душата си,  надеждата,  че творбата ще 
му донесе

“очи и ръце,
хвърлящи едри монети,
щедри монети”.

Едно непрекъснато повторение на рефрена:
“Това е история стара,  стара,
стара като Париж е тя:
един художник по тротоара
рисуваше момиче с цветя”,

придава особена озвученост на стиха,  доближава 
го до старинен романс,  превръща багрите в звукове,  
акцентува не само тонално,  но и логически. Тази история,  
която шарманката повтаря,  е сполетяла и други хора на 
изкуството,  затова е така стара.

Ханчев е уловил онази творческа възбуда,  която е 
обхванала художника не само в багри и звукове,  но и в 
движение. С благоговение художникът сваля шапката пред 
единственото платно,  което му е останало: тротоара 
и с много бавни и плавни движения,  като че моделира 
чувствата и мислите си,  нанася върху него надеждите и 
мечтите,  светлината и топлината,  мрака и студа. Какво 
не би бил дал той само да види тежките златни коси на 
своето момиче,  сините очи на вярата,  която му е казала 
сбогом. С големи усилия той се мъчи да я задържи и като 
че ли сам себе си убеждаваше,  че залезът на слънцето 
ще го намери богат с “много монети,  едри монети,  
щедри монети”. Една прекрасна картина на делничния 
парижки,  уличен живот. Ханчев я вижда под друг ъгъл,  
вижда я през очите на художника,  отдолу нагоре. Сенки 
на птици,  облаци и хора му отнемат временно слънцето 
и вместо едрите щедри монети на тротоара падат мъртви 
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листа и кори от банани. Надеждата се отдалечава. Остава 
мъката. И като да утеши с ласките си художника,  пада 
дъжд. Той е “черен и лъскав”. Една голяма надежда и една 
голяма творба вече не съществуват. Стене сърцето на 
художника,  плаче нарисуваното момиче. Това е история,  
стара история за човешката драма,  но видяна някак по-
оригинално,  по-интелектуално,  по-модерно. Свободният 
и класическият стих еднакво добре служат на мисълта,  
следват асоциациите и затова не се натрапват. Една 
богата образна форма и същевременно всичко е толкова 
ясно и кратко,  защото Ханчев не поучава,  а принуждава 
да се мисли,  защото обикновеното сам читателят стига 
до общочовешкото. Едно съкровения е приело формата 
на изповед,  едно проникновено човешко сърце е видяло 
живота през рентгеновите очи на своето светоусещане,  
открило е нови ценности,  защото изкуството на Ханчев е 
откровение на истините и тайните за живота на човека.

Отличен /6/.
Учител: Л. Гроздева
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ДУМИ НА РАЗДЯЛА
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МОЕТО УЧИЛИЩЕ — Румяна Лазарова,  
преподавател по френски език и 

литература.

Като дете мечтаех да уча и завърша френски колеж. 
Родителите ми,  начални учители,  нямаха средства 
за такова училище. Но съдбата ме отведе в женската 
гимназия,  на която посветих 27 години от житейския си 
и творчески път като възпитателка и учителка.

Плахо пристъпих в училището на ул. “Караджа” N 32 
през септември 1961 година,  защото ми бяха казали,  че 
там се говорело само на френски език,  макар че вече бях 
завършиха френска филология в Софийския университет... 
А френската гимназия ми даде много — там се научих да 
говоря френски! Общувах с френските си колеги,  за което 
бях “лошо гледана” от градските власти и някои български 
колеги,  но моята цел беше да науча и говоримия език. 

За всеки ученическите години се 
свързват с учителите,  съучениците,  
училищната сграда... Може би много 
от възпитаниците на гимназията,  
пристигнали за 30-годишнината 
от основаването й,  ще потърсят 
своите бивши класни ръководители,  
бивши преподаватели... Едни ще 
се зарадват,  като ги открият все 
така остроумни и всеотдайни,  макар 
и малко поостарели,  други ще се 
наскърбят,  като узнаят,  че някои 
са се пенсионирали... Но — живот 
човешки! Не е по-леко и на учителите,  
които ще трябва да се разделят с 
училището и колегите си...
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Правех всички упражнения,  които мадам Беншейк даваше 
на моите ученици,  упражнения,  които навеждаха на 
размисъл. После дойдоха и стипендиите за Франция и аз 
най-после видях,  учих и живях в този град,  не,  в този 
свят,  наречен Париж! — център на световната култура от 
векове насам. Когато слязох на летище Бурже през 1967 
година,  бях отчаяна. При първия си досег с непознати 
французи,  а не моите колеги от Варна,  от вълнение не 
разбирах какво говорят и аз реших,  че не зная френски 
език. После всичко дойде на мястото си.

Много години преподавах екскурзоводство на България 
на френски език. За двегодишния срок на обучение 
съставих програма посветена на българската култура и 
цивилизация. Извлякох двойна полза — говорех много 
френски и заедно с учениците — обходих моята родина. 
И до днес получавам признание от моите възпитаници за 
тези часове по обич и преклонение пред България,  пред 
нейното минало и настояще.

Нашата гимназия ми даде чудесна работа,  в която 
с удоволствие се потапях. Един всекидневен контакт с 
учениците,  често бурен,  с моя непреклонен характер 
непременно да ме слушат,  когато говоря,  с моите гневни 
мълчания пред прозореца,  успокоена от съзерцанието на 
морето,  с настъпилата тишина,  в която чувствувам,  че 
учениците са разбрали вината си и вече съжаляват,  с моите 
пламенни слова и желанието да кажа повече,  да разкрия 
авторов замисъл,  да възбудя размисъл,  чувство...,  
Тези всекидневни контакти запълваха живота ми,  носеха 
ми удовлетворение от добре свършена работа.

Гимназията ми даде и незабравими празници. След 
общонародните чествувания и млените дни,  в моя дом 
най-светлите дни бяха 19 март — патронния празник на 
гимназията и 24 май! Ах,  този 19 май с предшествуваните 
го срещи с ученическата самодейност на сцената в Актовата 
зала,  където можех да викам и аплодирам учениците,  
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които ме гледаха изненадани,  а колегите ми възмутени. 
Този 19 март с безкрайните разговори с бивши ученици 
в училището,  в ресторанта след празника,  в дома ми. 
Спомени,  случки,  страх,  радост,  упрек,  вина,  обич... 
Всичко е споделено...

Или 24 май! — Този наш,  единствено български,  
толкова наш празник на братята Кирил и Методий,  с многото 
цветя и снимки,  с многото абитуриентски балове... ден,  
в който всички искаме да бъдем на манифестация и да 
пеем: “Върви,  народе,  възродени!”...

Ето така. Ден след ден,  година след година,  с 
Вас,  за Вас,  до Вас,  при Вас... на този 24 май,  скъпи 
мои ученици и колеги,  аз ще се сбогувам с тях.

март 1988 година
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