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Инна Стоева П в

J’étais une petite fille turbulante
Au visage radieux et souriant
Aux cheveux emmêlés de rêves
Aux yeux flamboyants
Regrdant vers un monde merveilleux.
Maintenant j’ai grandi insensiblement
Mon visage est voilé de soucis
Mes yeux se sont éteints dans un monde oublié
A la recherche du rêve de mon enfance.
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Кремена НИКОЛОВА — X в

СТАЯ

Перде закрива хубавата гледка.
Аз в стаята затворена стоя —
една невероятно малка клетка,
да спя в която нощем се боя.

Излизам, но отново там се връщам
и смея се над своята тъга.
Да можех черното във бяло да превръщам
и с бялото да облека света!

Ще има в моя свят и жълто —
едно голямо топло сльнце,
които ще събуди всичко мъртво,
дори цвета в заровеното зрънце.

Е, стаята не стана по-различна.
Но някак си сега е по-щастлива.
Квадратна, триизмерна, но — двулична,
дали във нея аз съм още жива…

* * *
Кой гледа във саксия слънчоглед?
Кой го полива сутрин със роса?
Може би е просто мой съсед,
който още вярва в чудеса
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Кремена Николова X в
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Мая Цветкова XI д

РИСКЪТ ДА СИ РАЗЛИЧЕН

Понякога боли, без да обираш или харесваш някого 
или нещо. Ако чувствата прозират в човека, гпой често 
е подложен на смешни нападки от окръжаващите го. 
Оказва се, че, колкото си по-студен, толкова по — лесно 
и безпристрастно те възприемат околните. Защото да 
си различен и напълно чужд за света, в които живееш, 
е риск да останеш сам в своя си свят на мечти, а те, 
превръщайки се в блянове и после в химери, напълно 
те погубват и те водят към абсолютната истина — тази 
истинска реалност, към която тайно се стреми всеки 
от нас — когато остане сам, в сънищата си, когато 
сме оптимисти. А всъщност действителността, тази 
— земната, се живее от песимистично настроените, 
въпреки, че е създадена от другите — стремящите се 
към абсолюта.

Всеки човек възприема възгледите, които в най-
голяма степен хармонират на светоусещането му. На 
повърхността те са аморфни, неопределени, неясни 
— могат да бъдат валидни за множество хора, но 
в дълбоката си същност схващането е стойностно 
и съвършено само за един единствен духовен мир. 
То се проявява в моментите на търсене, скитане в 
лабиринтите от сънища, в това пространство от сенки, 
след преминаването на което ставаме по-разумни. 
Различието, тъждествено на отделянето, изолацията, 
боли. Сами сме! Но след всяка понесена болка ставаме 
морално по-съвършени, т.е. доближаваме се до абсолюта. 
Постулирането на действителността е ирационапната 
необходимост на всеки да се защити, да постигне маската 
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на актьора, свързваща го с чертите на персонажа. То 
е необходимост и се изгражуа, сякаш моделирано в 
програмата за съхранение на вътрешното ни различие. 
Дали то съществува, как, къде и кога се демонстрира 
във външния свят, с въпросите, определяши времето 
(ако го пожелаем) на разкриването и поемането на риска 
да останем сами. Човек трябва да търси собствен път, 
по който да докосне или постигне желаното. Но далеч 
не всички хора са склонни да следват и отстояват сбоя 
абсолют, защото това означава да поемеш риска да 
изтъкнеш различието си и да имаш силата да понесеш 
това, че нещата, които вършиш, ще изглеждат странни 
за хората. Сенека твърди, че нищо не ни причинява 
по-големи беди, отколкото когато се съобразяваме с 
мнението на хората и когатсприемаме за най-правилни 
онези възгледи, които срещат най-голямо съчувствие и 
намират много последователи. Може би действително 
такова поведение бива съпътствано от множество беди, 
но онзи, който търси и следва своето светоусещане, 
различно от това на другите, рискува да остане неразбран. 
Посредствените, придържащите се към възгледите с 
най-много последователи, не биха допуснали проямата 
на една такава свобода и биха я наказали, дарявайки 
й студенина и липса на съпричастност, които тласкат 
човека да се опре на тъмнината. Така абсолютната истина 
ще ти се покаже непостижима илюзия, защото човек не 
може да хване блясъка, а само да му се възхищава. Не 
абстрахирането от околните и затварянето на живота 
ни в отделна действителност ни прави по-различни, а 
отношението ни към реалността, към нейните проблеми. 
Търсенето на абсолюта е опит, прелюдия към откриването 
на същността ни, а от там и опознаването и преценката 
на другото, дори с риска да останем сами, но не завинаги.
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Катерина Георгиева X в

“Всичко дълбоко обича маските: най-дълбоките неша, 
таят ненавист към образа и подобието.” — Ницше

Светът е неспособен да живее без маски — би 
настъпил истински хаос сред хората, природата, 
съзнанието на всеки човешки индивид. Камуфлажът, 
който непрекъснато сменяме, скрива първичната ни 
същност. А защо не — ставаме по-добри, предизвикваме 
съчувствие или възхищение. Това е основната функция 
на маските — да заблудят останалите актьори в пиесата, 
наречена “живот”. Ако направим опит да покажем 
истинското си лице, ще станат явни животински чувства 
и страсти — онзи ужасен лик на първообраза ни, с които 
ни е дарил бог Отец в момента на сътворението на 
дишащите същества, подвластни на внушения и готови на 
сервилноот. Възниква въпрос — не в ли този първообраз на 
човечеството поредната маска? Не, не е, защото маските 
са родени от фобията на човека да покаже ужасното си 
първобитно начало. Непоносимостта към истината тласка 
хората да нахлузват пореаната маска под предлога, че 
и другите правят това. А това оголва човешкия страх от 
еднообразието и сивотата, ужаса на хомоложната маса 
от същества, устремени към индивидуалността. Но каква 
ирония! Скриването зад поредната порция зрим стключва 
противоположната реакция — всеки се слива по образ и 
материя с другото същество до него. Хората, които носят 
в себе си първичното еднакво, в сремежа си да се отличат 
добиват още по-сходни белези до момента, когато се 
сливат изцяло. Като мравки в мравуняк или овце в стадо 
се лутат напред-назад и всеки индивид се мъчи да изтъкне 
предимствата си.
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* * *

— Защо носиш маска?
— Не те разбир…
— Защо носиш маска?
— Не, аз…
— Значи, носиш маска.
— Не съм казал, че нося маска.
— Всеки носи маска, особено ти. Маски, които ти 

позволяват да правиш неща, които по принцип не би 
направил. Но… всъщност ти си страшно самотен и гаден 
по природа.

— Аз не съм гаден! Само искам да съм щастлив.
— И затова носиш маска!
— Не, аз само понякога, когато например…
— Важен е фактът, а той разкрива действителността, 

която е отвратителна. Затова се криеш постоянно, даже 
от себе си.

— Не е вярно! Аз действам като самия себе си. Аз 
съм си АЗ!

— Как би реагирал, ако се появиш изведнъж пред 
целия свят? Какво би направил? Какво би казал на 
милиардите хора?

— Не знам… Сигурно да запазят световния мир и да 
спрат войните.

— Защо ще им кажеш това?
— За да им помогна.
— С няколко празни приказки!? Мисля, че ще направиш 

друго ще се опиташ да се скриеш, да намериш сянката на 
някой предмет, да се слееш с тълпата… Защото е удобно 
да си безличен!

— Не, аз искам да съм различен!
— И как ще го постигнеш? Като носиш маски?
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— Не, аз, аз…
— Искаш да си ТИ, но не успяваш да го постигнеш, 

защото се страхуваш от другите, искаш да те уважават и 
да ценят способностите ти, придобити по време на игра, в 
течение на жалкия живот, който водиш!

— Харесвам живота си! Харесвам себе си!
— Харесваш подобието на истинският ТИ, защото и 

сега се опитван да ме заблудиш, да с скриеш. Свали тази 
проклета маска! Искам да те видя!

— Но ти ме виждаш. Аз съм аз.
— Не, ти се страхуваш, сякаш си на ръба на висока 

скала и ако рискуваш да свалиш грима и актьорския 
костюм, можеш а паднеш в бездната на общезвеното 
недоволс во и ненавист.

* * *

Човек не може да живее без маски. Най-добре е 
да намери le juste milien на различията между реалните 
образи и да съумее да използва ролите по най-
подходящия начин за своето благоденствие. На човек му 
се ще да крещи от болка при поставянето на поредната 
физиономия, но съзнава, че това е животоспасяващо за 
съществуването му в обществото. Единствено в мигове 
на самоизолация човек се престрашава да свали маската 
на всекидневието и да се погледне в огледалото. Образът 
там не му харесва, той толкова е свикнал да се крие, че е 
забравил истинското си лице. И… поредната спасителна 
маска се нахлузва с облекчение! След тази процедура 
човек е щастлив — успял е да заблуди и самия себе си.
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Павла Радева IX г
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Елена ВЛАДОВА — випуск 1991 г.

* * *
вече всичко е на парчета,
животът се дразни за
хляб и вино,
а рибата не стига за никого…
Някой трябва да подреди пъзела,
полека да събере България —
хората се насънуваха
и от днеска само ще спят.
И никой не ме пита — и аз дори не се питам
виждам ли дей зората
дето бурята скърши с усмивка
толкова много мечти
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В ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУБЕНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

(XI клас — стихотворението на А. Далчев “РУЧЕЙ”)

Ралица КОСТОВА — XI а: “Единствено в “Ручей” 
като че ли лирическият герой е освободен от 
присъствието на вечния предметен свят, изваден от 
затвореното пространство, чийто покой е взривен. 
Границите му са нарушени, за да нахлуе там Другото, 
чието име е Смърт. В безкрайната си самота Азът търси 
образа, които водата би требвало да сподели и да му 
върне. Нуждата да се вгледа в себе си не са поражда 
само от изгрева на “оня жарък и задушен ден”. Това е 
и желание да се докосне до нещо, което съществува 
вечно — “бързата вода” — време, което поглъща всичко 
и всички ни по своя път. Човешкият лик е откраднат, 
първообразът е унищожен и това оголва драмата на 
човешкото отсъствие. Действителността, обозначена 
с маркера на неопределеността (“кой го знай къде”), 
погубва субекта.”

Станислава КЪНЕВА — XI е: “В “Ручей” земният 
живот е видян като ад, където човекът страда — 
внушението е подсказано от думи, чиято семантика 
поражда асоциации за горящите огньове на 
преизподнята — “жарък”, “задушен”, “изгорен”, “зноен”. 
Началото звучи като проклятие над живота: “Да не беше 
никога изгрявал…” То изговаря безсилието на човека 
да проникне в същностите, да разгадае мистерията на 
битието, да насити живота със смисъл. (…) Мотивът за 
“изгорения” от жажда човек, навеждащ се към хладните 
води на ручея, отвежда към идеята за необходимостта 
от самопознание и личностна идентификация.”
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Добрин МИЛЕВ — XI б: “Ручеят отнася лика 
“надолу”, а това е против естествената човешка 
природа, която се стреми нагоре. Далчевият герой е 
стъписан пред тази мистерия. Питането-възклик “кой 
го знай къде” не търси отговор, а по-скоро поддържа 
метафизичната тръпка на търсенето в едни отвъдни и 
идеални предели.”

Яролава АПСТОЛОВА — XI a: “В стихог юрението 
има своеобразно движение надолу “наведох”, “падна”, 
“надолу”, противс тоящо на движениет нагоре, коато 
още началото двойно отрича: “Да не боше никога 
изгрявал…” Истинското битие на Аза започва, когато 
се взре в смъртта. Безсмислен се оказва кръговратът 
на умирашия живот и раждащата смърт. Ликът на 
лирическия субект пада не “във” а “въз бързата вода” 
— не е осъществено преминаване отвъд огледалото, 
не е намерен търсеният смисъл. (…) Ручеят грабва 
лика, след като го омагьосва, отнася го, но не го 
поглъща — няма движение към дълбините, където е 
тайнственото, загадката остава неразгадана.”

Тереза ДОРЕВСКА — XI а: “Жаркият и задушен 
ден присъства като метафора на Страшния съд. Едно 
случайно навеждане разкрива ужасяваща истина за 
субекта — той е живял с маска, която сега течащата вода 
отнася. Останал без “лик”, той губи индивидуалната 
си идентификация. Липсващото отражение разкрива 
отдавнашно отсъствие, зад защитната привидност се 
открива плашеща пустота.”

Гергана ПЕТКОВА — XI б: “Творбата на Далчев 
създава една двупластова действителност — субектът 
едновременно е тук, но в следващия миг бързата вода 
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отнася омагьосания му лик, а щом липсва отражение, 
къде е човекът? Водата е натоварена с функцията да 
изрази безпощадността на времето. Човешкото битие 
е лишено от смисъл, защото е отнета възможността 
за познание.”

Свилена ДИМИТРОВА — XI е: “Цялата творба 
излъчва болка от невъзможността да бъде осъществено 
самопознание. Комбинацията от прилагателни 
жарък-задушен, изгорен-знойни носи непосилността, 
тежестта на “оня” ден, когато разхладата се е оказала 
невъзможна. В поетичния контекст “разхладата” е 
стремеж за надмогване, преодоляване на жаркостта, 
задухата, зноя т.е. желание за утоля8ане на каждата 
за себепознание чрез себеоглеждане. В “Ручей” 
общуването между образа и рефлексията не се 
осъществява. Мотивът за омагьосания лик изразява 
идеята за драмата на модерното съществуване в 
поезията на Далчев. Неустойчивостта и крайността 
на човешкото псисъствие в света поражда тревожно 
напрежение, което се усилва и от динамиката на 
бързотечащата вода.”

Милена ДАНАИЛОВА — XI б: “Защо хората не 
могат да се докоснат до вселенската истина? Далчев 
съзира резултата от човешкия опит за просветление: 
“…ликът ми падна омагесан…” Дали лирическият 
герой не заплаща прегрешението си да съзре, макар 
за миг, другия, чуждия, бленувания свят? И животът, 
и времето са своеобразна водна стихия, която в 
началото е спокойно отточно езеро, чиято лазурна 
повърхност се гали от топъл вятър, за да се превърне 
лека-полека в застояло, вонящо затлачено блато или в 
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бучаща шеметна река, втурнала се бясно по бързеите 
с невероятни меандри, по които незнайна сила лудо 
и отмъстително я блъска. Творбата съдържа темите 
за абсурдната нищожност на човешкото битие, за 
неумолимото време, определящо началото и края ни, 
за пространството на непостижимата хармония. От 
последните два стиха напира болезненото усещане 
за невъзможността да бъде уловена и подчинена 
стихията на битието.”

Петър ПЕНЧЕВ — XI а: “Стихотворението “Ручей” 
е реквием за свободата, доказващ неспособността 
на човека да живее без Маска. То изразява ужаса 
на лирическия субект от изгубването на този несвой 
образ, който е неговата крепост, отвъд която никой 
не може да проникне. Там субектът крие страха от 
истинската си същност и от собствената си свобода.”
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Константин Димов XI б
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Николай Герчев XI а

L’intérêt des jeunes d’aujourd’hui pour la politique

Nous vivons dans une époque où le terme de politique, 
largement employé et trop discuté, a déjà beaucoup per-
du de ses enchantement et éclat premiers, parce que dé-
mythifié, banalisé, voire même rejeté. Quoi qu’il en soit, la 
pensée de Pierre Joseph Proudhon “La politique est la sci-
encee de la liberté” se révèle même aujourd’hui d’une actu-
alité frappante et soutient indubitablement cette conception 
de l’organisation du monde moderne selon laquelle la vie 
dans toute société est enti-èrement basée sur la politique. 
Ainsi, son côté “fondamental”, l’empor-tant évidemment 
sur le négativisme, incite les jeunes à manifester un sur-
croît d’intérêt bien marqué pour les polémiques politiques, 
empiétant ainsi sur des domaines qui, à entendre le juge-
ment de quelques-uns, ne sont l’apanage que des adultes. 
Quelles sont donc les origines de ce comportement des ad-
olescents, est-il vraiment bien fondé, quelles sont ses per-
spectives d’évolution?

La sensibilisation des jeunes aux problèmes concer-
nant le pouvoir et ses répercussions dans la vie des hommes 
résulte sans doute de l’éducation, ouverte à la pluralité des 
cultures dont les particularités loin de s’entre-dévorer co-
existent dans le monde contemporain, que l’école nous 
procure. Ainsi, l’apprentissage de l’histoire et des sciences 
humaines non seulement excite notre curiosité à l’égard de 
l’organisation des civilisations, mais nous encourage aussi 
dans la recherche de la place que l’individu y tient. De plus, 
les méthodes analytiques sur lesquelles le système édu-
catif est fondé déterminent notre inclination à toujours pour-
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suivre le pourquoi des choses et, partant, à vouloir savoir 
ce que gouverner un Etat signifie effectivement. L’esprit 
critique étant donc l’objectif de notre formation, le désinté-
rêt de certains vis-à-vis des côtés positifs ou néfastes des 
régimes politiques auxquels nous sommes astreints ne se-
rait-il pas dès lors une preuve du manque de responsabilité 
civile d’autant plus qu’on a tant discuté en classe les tyran-
nies grecques, les dictatures romaines et, de nos jours, le 
fascisme et le communisme?

Si donc le désir persistant des jeunes de connaître 
l’univers autour d’eux est plutôt estimable que blâmable, 
qu’est-ce qui l’intensifie alors au point que les adolescents 
s’engagent souvent en des conversations véhémentes por-
tant sur l’orientation et les décisions de tel ou tel parti poli-
tique?

Or, dans ce sens les mass média, en exerçant une im-
mense in-fluence sur nos conceptions, focalisent toute no-
tre attention tantôt sur les questions brûlantes du jour, tantôt 
sur les côtés curieux de la vie des politiques. Certes, il est 
incontestable que les jeunes aiment s’engouer pour une ch-
evelure, un costume, une manière de se comporter qui, à 
force de singularité et d’extravagance, les conduisent enfin 
à se créer une image de l’homme politique qui serait celle 
du comédien dont chaque pas est observé. D’autre part, 
l’intérêt des adolescents à l’endroit des débats politiques 
trouve son explication logique dans le fait qu’au vingtième 
siècle on assimile toujours plus souvent l’exercice d’une ac-
tion politique au pouvoir, à l’argent, à la notoriété, enfin aux 
rêves d’une vie aisée et nonchalante. Et c’est d’ailleurs ce-
tte faiblesse d’admirer ce qui est attachant et scandaleux 
qui est parfois manipulée et mise au profit de gens mal-
honnêtes et incapables, mais qui aspirent à faire ascension 
dans la société.
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A examiner cependant de plus près les motifs de 
l’engagement politique des jeunes, on reconnaîtrait que 
c’est en fait la recherche de la vérité et de l’équité qui 
appparaît comme le mobile principal de leur intention 
d’intervenir dans des affaires qui semblent, à première 
estimation, bien au-dessus de leurs facultés. Aussi, mé-
contents et indignés de l’ordre établi dont ils souffrent les 
imperfections, veulent-ils savoir les raisons du statu quo 
et participer avec énergie à la construction de l’avenir qui 
leur appartient. Dans cet ordre d’idées, l’institution de par-
laments où les députés sont des adolescents de même 
que la pratique dans certaines villes de confier un jour de 
l’an l’administration aux enfants sont l’émanation de la vo-
lonté des jeunes d’exprimer leurs besoins et de déclarer 
publiquement leurs opinions à eux. Nul doute que sur ce 
point ils réclameront d’autres droits encore, persuadés 
qu’ils sont de leurs capacités de remédier aux infirmités du 
monde, inflexibles aussi dans la conviction qu’ils portent 
le bon sens et l’esprit des changements propices au bien-
être.

En fin de compte, cette sensibilité accrue aux prob-
lèmes de la politique, faussement considérée comme le 
seul privilège des adultes, témoigne de la maturité des 
jeunes et de la prise en conscience des devoirs qui leur in-
combent de contribuer à l’amélioration de l’état des choses, 
ce qui constitue déjà l’apprentissage de la citoyenneté. 
Mieux encore, la sollicitude des adolescents à l’égard de 
l’avenir non seulement fait preuve de leur souci de meil-
leure vie, mais représente aussi une critique vigilante et 
perspicace à laquelle aucune société démocratique ne 
devrait chercher à se dérober.
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Даниел Живков П в

ГОРАТА

Вече цял час се лутам из дебрите на вековната 
гора. Поемам с пълни гърди топлия въздух, пропит с 
аромата на хиляди листа. Под краката ми пропуква 
суха съчка или прошумолява сухо листо. Мога години 
да се разхождам из този рай. Неуморно!!! Далеч от 
онзи ад — викът на раплакано дете, протегнатата 
ръка на старец. Бялата мъгла на гората ме обгръща 
като магията на фея от приказките. Животни, птици, 
дървета — всичко е направено в една съвършена 
хармония, пренесена от ръката на неземно божество 
върху лист бяла хартия. До краката ми се приближава 
малко лъвче. В очите му гори огън — огънят на 
омразата. Това създание е изпитало мъката, 
причинена от човек. Пред погледа ми се изправя 
блато — мрачно, ужасяващо, с пробягващи червени 
пламъчета. Тръстиките ми нашепват: “Ела, ела 
при нас. Не се страхувай!” Боровете — гигантските 
исполини на гората — нашепват “Недей, Недей. Не 
отивай там!” Бавно се приближавам към черното 
тресавище. Краката ми затъват до колене. Аз знам, 
че никога повече няма да мога да се измъкна.
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POEMA 12
Mas a fumaga do cigarro
desenha teu corpo pequeño e aceso
como a brasa. Sob a céu aberto, teu corpo.
Teu lindo corpo. Vaga dos meus escombros.

E comeca a guerra. Angústia imperecfvel.

E sobe o verso como trepadeira
nos muros altos. O fuma contorna
teu corpo banhado de nevoa.

As heras sobem trangades como serpentes.
E o fumo desenha teu corpo de névoa
sobre o océano mudo de minha alma.

Tagore Biram

Поема 12
Димът от цигара рисува
твоето тяло — малко и огнено
като факла. Твоето прекрасно тяло.
Празнота в опустошената ми душа.

Започва войната. Вечна печал.

Думите изпълзяват като лиани
по високите стени. Димът обгръща
окъпаното ти в облаци тяло.

Ерите препускат, преплитат се като
змии. Димът рисува смътния спомен
за твоето тяло върху
безмълвния океан на душата ми.

превод
Милена Йорданова XI е


