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Vous estimez-vous tolérant?

La tolérance assure l’unité de la société, les conditions indis-
pensables pour que nous puissions vivre ensemble et en paix. Elle 
est synonyme de respect, patience et amour. Chaque être humain 
veut que les autres le tolèrent, mais est-il, lui toujours tolérant?

Moi, je me considère tolérante à l’égard des autres. Je tiens 
à m’entendre bien avec mes amis, mes connaissances et même 
avec ceux qui me sont totalement inconnus. Je sais comme c’est 
désagréable quand les autres ne vous écoutent pas; voilà pourquoi 
j’essaie d’écouter attentivement l’avis de mon interlocuteur, sans 
l’interrompre. Les gens ont tendance à dire un grand nombre de 
choses, mais nous n’avons pas toujours le temps et la patience de 
les laisser parler. Je respecte donc ceux qui savent écouter.

Je sais que chaque être humain commet des fautes dans sa 
vie. Moi aussi, j’en commets souvent. J’estime alors tout à fait 
normal de tolérer ce «défaut» chez les autres. Comme des êtres 
imparfaits, il faut que nous soyons habitués et tolérants à l’égard 
des erreurs d’autrui. Mais ceci ne veut pas dire que je peux tout 
accepter: je m’efforce de maintenir l’équilibre entre la tolérance et 
la dignité.

Pour moi, il est très important de ne pas modeler les autres 
quant à leur manière de vivre: chaque homme est libre de choisir 
comment ranger sa vie, et c’est intolérable de déranger son confort 
intérieur. J’essaie donc de vivre ma vie sans gêner celle des autres. 
Il m’est vraiment difficile de renoncer à l’idée que tous les gens 
sont obligés de me ressembler et de m’imiter, mais si je m’estime 
tolérante, je dois pouvoir le faire..

Ce qui unit les hommes, c’est la religion; ce qui les divise c’est 
aussi la religion. Je ne suis pas athée, mais je tolère la liberté des 
cultes. Croire ou ne pas croire en Dieu - quel que soit son nom 
- est un choix personnel. L’histoire connaît un grand nombre de 
guerres de religion, et nous devons en tirer des leçons si nous ne 
voulons pas continuer de nous entre-tuer.

Si tolérante nue je sois cependant, je sais que la tolérance 
a ses limites. Je n’accepte pas tout, je ne suis pas naïve, j’ai mon 
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opinion et. je n’aime pas être manipulée. Parfois les gens essai-
ent de profiter de ma tolérance, mais je m’efforce de défendre fer-
mement mes idées. J’estime que c’est mon devoir de garder mes 
principes et ma dignité.

Bien que cela puisse paraître comme un recul de la tolérance, 
je pense qu’il est indispensable d’avoir le sens de la mesare. Je 
tiens à cette mesure; voilà poarqaoi j’ai beaacoap d’amis qui me 
respectent et qui m’estiment tolérante. J’essaie d’être tolérante 
chaqae jour, avec chaque personne, à propos de chaque problème 
surgi, et j’en suis vraiment heureuse.

Miléna Stephanova Michaïlova, X “v”

LA GUERRA

La guerra forma parte de la historia mundial y siempre ha 
sido un modo de solucionar los problemas politicos y sociales. 
Siempre que hay contradicciones y disgustos, ellos terminan con 
una guerra civil o, por lo menos, con un golpe de Estado. Pero yo 
no creo que de esta forma los problemas podran solucionarse, por 
eso estoy en contra de la guerra. 

Primeramente, la guerra trae muchas perdidas en un plan 
social y economico. Muere una gran parte de la poblacion de dicho 
pais, participando en la guerra o simplemente muriendo a causa 
de bombardeos y atentados. Por lo tanto, la economia sufre una 
decadencia, puesto que nadie se ocupa de ella y asi el pais se va 
retrasando en comparacion con los otros paises en estado de paz. 

Ademas, por otra parte, la guerra destruye la naturaleza. Las 
normas ecologicas no se respetan y las bombas, los gases contami-
nantes y todos los elementos de una guerra resultan perjudiciales 
para la gente y la naturaleza, tambien. 

Para concluir, puedo anadir que no siempre la guerra es el 
modo de lograr la paz y de satisfacer las demandas problematicas. 
Segun yo, la paz se puede conseguir por medio de negociaciones, 
por ejemplo. No casualmente, se apela hacia la humanidad con el 
lema:”Haz el amor y no la guerra”. 

Mariela Valkova, 11* “d”
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Pourrait-on affirmer que les enfants et les vieillards sont faits 
pour s’entendre?

Les vieillards sont l’histoire, le passé, et les enfants sont 
l’avenir. Or, l’avenir ne peut pas exister sans l’histoire. Il en est 
de même pour ces deux générations: si les enfants ne s’entendent 
pas avec les vieux, la vie de ces derniers perdra son sens. De plus, 
les enfants commettront une grave erreur s’ils ne profitent pas de 
l’expérience des vieux qui rendra leur vie beaucoup plus facile.

Quand j’étais petite, mon père m’a raconté une histoire, car 
je n’avais pas de respect à l’égard des personnes âgées. C’était 
un conte charmant. Il s’agissait d’un roi qui avait ordonné à ses 
bourreaux de tuer tous les vieux, parce qu’il les considérait inu-
tiles. Mais un de ces bourreaux eut pitié d’un vieillard et lui trouva 
une cachette. Quelques mois après, quand un désastre frappa le 
royaume, le vieux donna des conseils sages qui sauvèrent les hab-
itants.

Ce conte plein de moralité m’a beaucoup impressionnée et 
j’ai commencé à respecter tous les vieux. J’ai compris que je n’étais 
qu’une petite fille qui n’avait pas encore trouvé le sens de la vie et 
qui devait beaucoup étudier pour atteindre les connaissances de 
ses aïeuls. C’est stupide que les enfants commettent les mêmes er-
reurs que les vieillards ont commises dans leur jeunesse; ils devrai-
ent s’entendre avec eux et leur prêter une oreille plus attentive.

Il faut en effet que les générations coopèrent. Mais la coopéra-
tion peut-elle exister t’habiller pour ne pas prendre froid. Des 
quiproquos pareils arrivent souvent et déclenchent l’hilarité géné-
rale des jeunes.

Le monde est pourtant unique; il ne faut pas que les gens se 
divisent en vieux et jeunes, en ceux qui ont fait l’histoire et ceux 
qui feront l’avenir. Les vieux et les jeunes se complètent, c’est la loi 
de l’éternité. «Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait», le monde 
serai-ameilleur. S’il est vrai que les vieux constituent la moitié 
d’un cercle, les jeunes en forment l’autre moitié. Or, le cercle n’a ni 
commencement ni fin.

Sylva Mardik Sahagova, X “v”
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La felicidad que se les prohibe a los ninos

La felicidad es lo que nos hace sentirnos por lo menos bien. 
La felicidad es algo que todos anhelamos y queremos lograr du-
rante nuestra vida terrestre /claro, despues tambien/. 

Los felices entienden su felicidad de manera diferente. 
Algunos estan felices por sus relaciones con los demas, les 

alegran sus relaciones amorosas, las relaciones que mantienen con 
sus vecinos.

Otros se sienten felices cuando practican algun deporte-el 
futbol, el tenis, la natacion. . . 

Hay gente que se alegra por un pastel con nata, chocolate y 
crema.

Otros se alegran si pueden leer un libro interesante, ver al-
guna pelicula. 

Hay un tipo de felicidad que se les prohibe a los ninos porque 
no tienen la posibilidad fisica de practicarla por completo-el de 
hacer el amor. El hacer amor amando es un previlegio. Los felices 
hacen el amor en sus casas , en los hoteles, en los bosques, en la 
playa. . . Los felices lo hacen a escondidas o delante de los demas. 
Despues de haber hecho el amor con mucho amor o con gran pa-
sion uno se siente como si estuviese en el paraiso. Sus ojos bril-
lan, se siente muy emocionado y amado, suave como una rafaga 
de aire. . . 

Existen otros tipos de felicidad que ponen el letrero ‘’alerta’’ 
como etiqueta para los ninos. 

Stamenka Jristova, 11* “å”
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Réflexions sur la triche

La vie est dore, dit-on, et l’on doit être brave pour réussir. Ceux qui 
ne le sont pas recourent à la triche.

Le tricheur c’est quelqu’un qui n’a pas de morale. Il ne peut pas 
compter sur lui-même ou bien il veut recevoir des biens sans fournir des 
efforts.

On s’habitue à la triche à l’école où l’on convoite de bonnes notes 
et, pour atteindre ce but, on louche sur la copie du voisin. On triche parce 
qu’on est paresseux, parce qu’on a des lacunes et, parfois, parce qu’on a 
peur de ses parents.

Il est notoire que personne n’aime étudier. On préfère aller en 
promenade avec les amis ou tout simplement regarder un film intéres-
sant à la télé. Or quand on n’a pas appris ses leçons, on a des lacunes. Au 
lieux d’essayer de les combler et de se rattraper, on triche.

Mais un grand nombre d’élèves trichent parce que leurs parents, 
comme tous les parents, veulent que leurs enfants aient seulement de 
bonnes notes. Si les petits apportent de mauvaises notes à la maison, 
ils les grondent pensant que ceux-ci n’ont pas suffisamment étudié. Ob-
sédés par l’échec scolaire, les enfants vivent dans l’anxiété et commen-
cent à tricher. En résultat, ils reçoivent de bonnes notes sans les avoir 
méritées.

On doit savoir cependant que tricher c’est risqué: il y a des sanc-
tions. Si tu triches et que le professeur te voit, tu  peux changer de place 
et refaire l’exercice. Mais si cette action est répétée, tu peux recevoir une 
mauvaise note et redoubler la classe. Et si la triche est une chose habitu-
elle pour toi, cela va être noté dans ton dossier scolaire. Si tu as décidé de 
tricher, tu dois donc bien réfléchir sur les conséquences.

Mais on ne triche pas seulement à l’école; on triche aussi dans la 
vie. Le plus souvent, on le fait pour de l’argent ou pour des biens matéri-
els que l’on n’a pas. L’argent nous pousse parfois à tromper les amis et 
les proches parents. Le jeu en vaut-il cependant la chandelle? Tu auras 
de l’argent, mais tu n’auras pas d’amis, tu seras seul dans ce monde! De 
plus, dans la vie comme à l’école, il y a des sanctions. On peut même 
être traduit en justice, évidemment, les plus malins s’en sortent souvent, 
mais les autres en souffrent toute la vie.

On aime à répéter que l’école prépare l’homme à la. vie réelle. Au 
lieux de fermer les yeux et de tolérer la triche, nos professeurs devraient 
plutôt nous en dissuader et nous aider à rayer ce mot dans notre vocabu-
laire.

Vessélina Guéorguiéva Athanassova, X “v”
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Искреност

Във мене още парят думите,
създадени за теб безмълвно във просъница.
Прошепнах ги и тръгнах -
ала не бяха само думи те,
изплували от тъмната безумица…

Погледнах те, но теб те нямаше,
макар че спящото ти тяло дишаше до мен…
След себе си оставих да викат думите,
които често те преследват във съня ти -
думите на нашето безвремие.

***
Да бях небе, обгърнала те бих
в прегръдката си синя.

Да бях трева, за стъпките ти леки
сторила бих място върху мен.

Да бях листо, предало се смирено под дъжда,
бих тихичко се спуснала до теб
да се докосна до дъха ти за последен път.

В мълчание да можех аз да се превърна,
погубила бих всички звуци на света.
По силите ми даже ще е времето да върна,
за да се слея с твойта самота.

И нищо да не бях, макар че и сега съм нищо,
ще бъда нищото във твойта празнота.

Илиана Атанасова, ХI “в” клас
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Има ли смисъл човешкият живот?

Човек е уникален във всяко едно отношение. Той не 
подлежи на имитация, защото е създаден, за да се отличава 
от себеподобните си, за да внесе със себе си нещо ново, нещо 
различно в света. 

Затова може да се твърди, че всеки човешки живот е едно 
ново начало. 

Ничий човешки живот не е лишен от смисъл, стига човек да 
го осъзнае и да го открие. Защото всеки един има свое място, свое 
предназначение, своя мисия в света. И само той единствен може 
да открие онова, което ще осмисли собствената му ситуация. 

Така, както всеки един въпрос има един единствен отговор, 
верният, така и всяка конкретна ситуация на всеки определен 
човек има един единствен смисъл. Той не може да бъде даден, 
а само потърсен. Търсейки конкретния смисъл, човек стига 
до някакво по-общо заключение, градира по важност цели, 
идеали, ценности. Именно в тази ключова подредба се съдържа 
личностната нагласа на всеки един, това, с което се измерва 
смисълът на собствения му живот. Защото смисълът има твърде 
много измерения, за да бъде дефиниран един общ за всички 
смисъл. Хората са индивидуалисти, всеки има свой живот и той 
трябва да бъде изживян “по своему”. По начин, който съответства 
с неговия мироглед и възгледи за света. 

Една от гледните точки определя щастието като крайна 
цел на човешкия живот. Само то може да бъде цел сама по себе 
си. Всичко останало човек желае като средство за неговото 
постигане. 

Друго схващане сочи удоволствието като крайно благо. Но 
удоволствието е само път към щастието, средство за премахване 
на страданието, породено от липсата на удоволствие. 

Всеки сам избира пътя към щастието. Защото щастието има 
безкрайно много измерения. Дали това ще е извършеното добро 
деяние, дадената на ближния обич - човек ненадейно открива 
правилния път към него, към своето лично щастие, което от 
своя страна се превръща в крайна цел на човешкия живот. И 
именно тази цел е това, като съществуването трябва да стане 
негов хоризонт. Смисълът - като всеки хоризонт - бяга напред 
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и се променя. Напреженията между реалност и идеал, между 
битие и сили се съхранява в самата вечност. А за да става това, 
смисълът трябва да бъде “опазен” от съвпадение с битието. Би 
могло да се каже, че “смисълът на смисъла” е да направлява 
хода на битието. 

Магдалена Стоянова, ХI “г” клас

Необходимо ли е злото?

Във високомерието си човек си представя, че е господар на 
Вселената, но той не може да познае дори една малка частица 
от нея, а още по-малко да я управлява. А и изучаването на 
човешките постъпки е много трудно, защото те така удивително 
си противоречат, че изглежда невероятно да имат един и същ 
източник. След като човешката природа може винаги да ни 
изненада, а и тя самата да изненада себе си, най-естественото за 
човека състояние е съмнението. Съмнение в доброто и съмнение 
в злото, съмнение в истината и съмнение в лъжата. Познанието 
не може да открие тайните на вселената, но то не може да 
разреши и моралните проблеми. Не винаги почтеното е полезно 
и полезното е почтено. Ползата не е мерило на добродетелта. 
Нашата беда е, че това, което ни се струва като най-голяма 
истина, не е най-полезно за нашия живот.

Още от началото на своето съществуване в човешкото 
съзнание се е зародила една опозиция, която е незаличима, 
това е опозицията добро - зло. Не може да съществува добро без 
зло, защото те са взаимно свързани, но всъщност те са плод на 
човешкото въображение. Сами по себе си нещата са безлични. 
Човекът е този, който ги определя като добри и лоши, и това 
определяне е индивидуално за всеки. Злото за един е добро за 
друг. Но ако бъде премахнато това зло, ще се разрушат основите 
на нашия живот.

По различни пътища може да се предизвика една и съща 
реакция - сърцето на отмъстителя се смекчава или с покорство, или 
с твърдост. Но и от едни и същи намерения могат да произлязат 
различни следствия - злото се преодолява с отмъщение, но и 
със снизхождение. С добри средства могат да се получат лоши 
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Мария Попова, X “а” клас
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резултати, както и с лоши средства - добри, благородни цели. 
Във всяко нещо, дори и в най-достойното, могат да се намерят 
някакви недостатъци и няма добро без мъка. Човешката природа 
е така устроена, че и нашата върховна наслада заприличва на 
стенание и жалба, блаженството ни яде отвътре, във всяка 
наслада има няколко капки зло и неудържимият смях поражда 
сълзи. Но сами по себе си нещата не са добри или лоши, нито 
мъчителни и трудни, нито облекчителни и лесни - ние, хората, ги 
правим такива. Нещата не измъчват хората. Хората се измъчват 
от своите представи за нещата. Нещата добиват един или друг 
вкус, една или друга окраска в зависимост от нашето вътрешно 
чувство. Учението е мъка за лентяя, въздържанието е наказание 
за пияницата, умереността е страдание за свикналия на разкош, 
физическите упражнения тежат на изнежения и безделника. 
Както е казал Теренций: “Нещата са такива, какъвто е духът на 
този, който ги притежава; за който знае да ги използва, те са 
добри, за който не знае да ги използва правилно, те са лоши”. 
Дори смъртта, болката и нищетата не са абсолютно зло, защото 
и те зависят от нашите представи за тях. Съдбата не носи добро 
и зло, а само техния материал, от който душата изработва своето 
доволство и недоволство, своето щастие и нещастие, своето добро 
и зло. Ползата за едни е вреда за други. И животът, тъй както се 
показва на хората, не е нито добро, нито зло - той е и едното, и 
другото в зависимост от това в какво го е превърнал човекът.

Не може да съществува абсолютно добро. Винаги има 
зло, защото то е заложено дълбоко в човешкото съзнание и е в 
основата на човешкия живот. Както е казал Монтен: “Нашето 
устройство, и обществено, и лично, е пълно с недостатъци… 
Нашето същество е изградено от недъзи; честолюбието, 
ревността, завистта, отмъщението, суеверието и отчаянието 
обитават и властват у нас… Който премахне тези недъзи у човека, 
ще се разруши основата на нашия живот.”

Драгомир Красимиров Димитров
ХІ “д” клас
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“Това, което не ни убива, ни прави по-силни”
Ницше

(есе)
Ето поредният безплоден опит да се обхване безкрайното. Както 

почти всички подобни твърдения, това тук не прави нищо повече, 
освен да поставя нови рамки и разделения. То може да бъде доказано 
или отхвърлено еднакво убедително в зависимост от познавателните 
ограничения на конкретната личност. Може да се твърди дори, 
че отхвърлянето му се изменя според моментните ни интереси и 
предразсъдъци, които влизат в противоречие сами със себе си. В крайна 
сметка резултатът е, че обектите и личностите имат различни смисли, а 
конкретното им значение се определя от различните ситуации, в които 
попадат. Тогава какво остава за думите, в частност за философиите, 
често абстрактните понятия? Какво можем да кажем относно нещата, 
които ни убиват бавно, но носят удоволствие, или за тези, които са по 
принцип безобидни, но при злоупотреба носят смърт?

А какво да кажем за оръжията: те ни правят по силни, но убиват 
ДРУГИТЕ. По принцип същото може да се твърди за всеки източник на 
сила или власт: от генераторите на грубата физическа енергия до най-
високите информационни постижения, пазени в тайна. Всяко едно от 
тези неща е нож с две остриета…

Всичко казано дотук, доказва безсъдържателността на 
твърдението: “Това, което не ни убива, ни прави по-силни”. То сякаш 
се опитва да покрие целия спектър на идеи и събития в човешкия 
живот, но всъщност не успява да каже нищо. Всеки, който се опитва да 
следва логическата нишка, за да стигне същността на идеята, рискува 
да постигне неочаквани резултати.

Все пак, някои разположения на мисълта ни могат да проникнат 
и осъзнаят идеята в нейната цялост, защото тя е плод на въображението 
и не може да бъде обяснена на практика.

От гледна точка на философията, свързана с оцеляването на 
личностното развитие например, всяко предизвикателство, което е 
преминато успешно (тоест смъртта е избегната), обогатява индивида, 
разширява границите на личността.

От друга страна, ако допуснем, че ресурсите в това надбягване 
със смъртта са ограничени, то всяко преодоляно препятствие 
ни приближава, а не ни отдалечава от нея. Пък и не всеки търси 
предизвикателствата… Но, както казва един познат, философията е 
пълен…

Анелия Дичева Ангелова, ХІ “а” клас
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Rêves

Pour ne pas m’endormir ce soir,
Je veux que tu me racontes des histoires.
J’aurais aimé sentir ton souffle,
Tant près de ma bouche
Pour réchauffer mon visage,
Pour briser ma cage.
Mets en œuvre mes rêves !
Je ne veux ni repos ni trêves
Car si tu romps le fil des propos,
Je m’endormirai aussitôt.
Je veux que tu me transformes en fée
Pour frôler le matin les feuilles argentées,
Je veux être le chemin poussiéreux,
Sur lequel courent les enfants heureux.
Je serai les aliments
Dans les mains du mendiant,
La pluie fraîche qui tombe sur la terre,
Les petites moules au fond de la mer,
La conscience, éveillée chez le menteur,
Puis l’inspiration pour l’auteur.
J’enflammerai des sentiments oubliés,
Pour ne voir jamais se séparer,
Les gens qui se sont tant aimés.
Attends, cette histoire va finir-
Les rayons du soleil vont déjà jaillir.
Donc tu dois t’en aller,
Demain soir on doit continuer.
Moi, je plonge dans le sommeil,
Moi, je sombre dans les merveilles.

Diana Filipova, 9 “а” клас
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Залез

Вълните морски полюляват
перо от лебед бял и див
и песента си пак запяват
за някой морски бряг красив. 

Те галят с ласки бреговете
със бели, пенести вълни, 
А слънцето блести в небето
и топли морските води. 

Но идва мрак и залез става
и ето до брега дори
в морето пак се отразяват 
на залеза последните искри.

Лилия Вълчева, ХI “б” клас

Люба Софрониева, X “г” клас
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Нощта

Вратата е затворена сега.
Ключът е скрит дълбоко в моята душа.
Луната скромно се подава през ключалката.

Красотата на нощта!
Невидима звезда блещука там сама.
Тишината се разнася в безкрайността.

Размити сенки на изстрадали лица
се разхождат във нощта.
Всичко тъне в зла тъма.

Час след час викът на тишината завладява небесата,
докато не дойде пак зора!
Красотата на нощта!

Сирма Георгиева, ХI “в” клас

Люба Софрониева, X “г” клас
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Фрагменти

***
Поглеждам в шепите си и виждам самотата. Стиснала съм 

я толкова здраво, че от нея се посипват капки печал. Протягам 
се и я пускам в морето пред себе си. Тя вече не ми е нужна.

Сега съм нищо. Аз бях самотна, но я изхвърлих от себе 
си. Загина всичко, което е било част от мен. Малкото място в 
душата ми, което не беше запълнено от самота, се изпълваше 
от дребни мисли, мечти, копнежи, желания, пориви… За тях 
ми е жал. Те не трябваше да умират. Но нямаше как. Заедно 
с човека си отиват всичките му качества - и добри, и лоши, 
всичко. Пък и на кого биха послужили моите мечти? Те са 
толкова жалки, мръсни и опърпани, може би само някой 
просяк би ги харесал, за да ги използва понякога в сънищата 
си. На никого не би му било излишно да сънува понякога 
някой красив сън.

О, да, забравих - с мен умряха и сънищата. Някои от тях 
бяха толкова красиви, сътворени с толкова обич, желани, 
очаквани с неистов копнеж.

За какво са ми сега, в отвъдното или където и да отида? 
По-добре да ги оставя на бездомника вместо неговите, 
похабените.

Една душа се рее в безкрая, в небето безоблачно, чисто, 
търси утеха и мир.

Но какъв мир може да има в този свят, изграден от 
анархия.

Една безцелно лутаща се дума, отказала се да търси дори 
истината.

Пробитото от несправедливост небе се смее и я пъди!
Но къде да иде? След като за нея няма мяста дори в Рая!
Къде да се спаси и пречисти, след като беше изгонена от 

чистилището?
Гняв. И аз.
В едно.
И болката.
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Незаменима.
Това е нещото, което съпроводи целия й живот. С което 

свикна, но никога не се примири.
Борбата й (борба ли?) се бе превърнала в отчаян опит за 

оцеляване.

***
Облак диви сенки се втурва в натежалото от мисли 

съзнание. Разсипва го. Опустошава всичко по пътя си. Руши. 
Потъпква. Удавя мислите в море от безнадеждност. И после се 
отдръпва. Само мислите ги няма. 

Колко е лесно само да излезеш навън, да поздравиш 
слънцето и да изпиташ обич към целия свят, към всяко 
същество, към всяко камъче, всяка капка дъжд. Когато обичаш 
толкова силно, любовта струи от теб и те обгръща като ореол, 
предпазвайки те от всичко лошо.

***
Сякаш хиляди ангели се спускат от небето. Сякаш светът 

заспива само за секунда, а после отново оживява с онзи 
забързан ритъм, който не пощадява никого. Никого, освен 
теб… Сърцето ти е спряло в далечината, а съзнанието ти просто 
отказва да възприеме нещо толкова величествено, което дори 
не можеш да опишеш с думи. Започваш да се съмняваш в очите 
си и се чудиш дали всичко това всъщност наистина е там, дали 
наистина съществува или е просто поредната заблуда. Но това 
ти дава поне частичка надежда… или ти отнема последната 
такава? Зависи...

Мария Парушева, ХI “в” клас
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Дон Кихот - това съм аз

Донкихотовците са толкова, колкото са хората. Дон Кихот 
е станал нарицателно име в нашето всекидневие, но никой не 
осъзнава, че във всеки от нас живее по един много луд рицар. 
Разбира се лудостта ни може и да е различна, но винаги търсеща 
истината.

Дон Кихот е една от скритите ни мечти, едно идеално 
аз, без задръжки. Човек неподправен, чист, вярващ, който 
не живее в чуждия за него, опасен свят и не се пригажда към 
него, а сам съгражда свят. В нашето общество само децата и 
лудите го правят. Но във всеки възрастен живее по едно дете 
и може би всеки тайно мечтае за тази лудост отново. Дори и 
най-ограничените, най-точните хора са странни по неповторим 
начин, защото вярват, че трябва да бъдат като другите. Дори 
най-трезвомислещите, самодоволни и разумни хора са луди, 
защото са сигурни, че са здрави. Няма обаче човек, който да 
не се стреми към свободата и любовта в живота си, който да е 
нямал мечти, надежди и вяра. Дон Кихот просто ни посочва своя 
начин да бъде щастлив. Според мен този начин тайно страшно 
ни харесва.

Погледнато от друга страна, освен че ми прилича на всеки 
човек, Дон Кихот ми прилича и на моя народ - смешен в очите 
на другите, но гениален, винаги с някакъв плам в очите, загубен, 
уморен от трудности, гладен, но винаги с надежда, той не се 
предава. Казват за човека, който броди по кофите за боклук до 
нас, че бил учител навремето. Не зная как е станал събирач на 
картон, но когато минава покрай познат, го поздравява високо 
и гордо. Сприятелил се е най-вече с уличните кучета, измислил 
е на всяко по едно име. Наскоро го видях с жена му - танцуваха 
блус на музиката на едно заведение, без да могат да си позволят 
да бъдат негови клиенти. Не бяха пияни, а просто щастливи.

Всеки от нас е скрил по един Дон Кихот, частичката истина, 
която пораства в нас, докато четем книгата, търсим себе си, 
правим пясъчен замък или видим дете!

Милена Стоянова, Х “а” клас
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Бай Ганю в полето на политическото

 “Бай Ганю” на Алеко Константинов отразява нахлуването 
в обществения живот на едно ново явление, олицетворявано 
от главния герой на книгата: типичният съмнителен от гледна 
точка на западната култура балкански субект, поредният “луд”, 
“въсточен човек”. Съпоставката на родното, представяно от 
Бай Ганю, с чуждото отстъпва във втората част на книгата - 
осъществяването на явлението байганьовщина у нас. Изявата на 
героя във всички области на обществения живот е представена 
от автора като комична, заслужаваща сарказъм, но и като 
варварски акт, кощунствена, нещо повече - тя е ужасяваща и 
граничи с погнусата: от подмяната на едни ценности с техните 
противоположни, от гаврата с езика, от агресията към културно 
пространство, по правило запазено за интелектуалеца, от 
тоталното невникване в чуждото, от нелоялността на Бай Ганю 
към каквато и да е идея, от липсата му като духовно присъствие.

Най-напред може да се види, че бай Ганю е смешен: въпреки 
хитростта си, чете вестника, все едно, че чете етикета на бутилка. 
Бай Ганю изпитва затруднения, прави непривични движения, но 
вестникът му се изплъзва, в резултат на което той продължава, а 
ние му се смеем. Смеем се и когато виждаме пастите в джоба на 
бай Ганю да се размазват, когато чуваме наивните му признания, 
че е “срамежлив”. Пародирането на героя не е случаен акт, то 
изразява авторовото отношение, а оттам и отношението, което 
той ни кара да имаме. Авторът не само създава комичното, той 
държи ние да го видим и не просто да се смеем, а да се надсмеем 
над байганьовщината, следователно да не се идентифицираме с 
нея. 

Подмяната на прост етикет на бутилка с вестник, наречен 
“Свободно слово”, обаче е над елементарната перифраза, тя 
символизира подмяната на ценности (каквото без съмнение 
е словото). Невиждането на “свободно слово”, изкривеното 
гледане, неволното снишаване, неловките движения, страхът 
от “свободно слово” са ясен белег за перипетиите, през които 

“Избрано” от Диана Лазарова, ХI* “в” клас
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Люба Софрониева, X “г” клас
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преминава ценностната система на героя. Писмото, което бай 
Ганю и сподвижниците му пренаписват, изобилства от подмени 
на понятие с оксиморона му. Байганьовщината не се спира пред 
нищо, за да изопачи смисъла: ”не” превръща в “да”, “подкопавам” 
в “закрепям”,”пладнешки хайдути” в “патриоти”, “человек” 
в “свиреп звяр”. Изопачаването на истината продължава в 
изборите, там тя достига висшата си форма и ако преди сме били 
склонени от автора да гледаме със снизхождение героя, тук вече 
той е явен насилник.

Впрочем ролята на насилник никак не му е чужда, той я 
изпълнява през цялото време, повече или по-малко агресивен 
към заобикалящия го свят. Той е настъпателен, не му липсва 
енергия. Бай Ганю пародира и вулгаризира интелектуалното 
начало с намесата си в специфични професионални области, той 
застава на пътя на “учените говеда” и “подобрява” това, което те 
правят. Те стават излишни, защото той ги замества, грубо нахлува 
в тяхната запазена територия, осъществявайки така задачата 
си на инвазионен титан - фигура, която липсва на българското 
съзнание, за да бъде заместена впоследствие от един пародиен 
образ. В цялата книга бай Ганю се появява, нахлува, покорява, 
води една почти едностранна битка за територии. Другите са 
слаби, покоряващи се, отстъпващи пред байганьовщината, 
“зяпнали” от учудване, което бай Ганю, разбира се, тълкува, 
както на него му се харесва, и дори се хвали в родината си 
/”Ти знаеш ли .., че мене зяпнали са ме слушали, на ум ли ще 
ме учиш?”/. Присъствието на бай Ганю във всички възможни 
сфери на обществения и политическия живот /бай Ганю прави 
избори, бай Ганю журналист, бай Ганю депутат, бай Ганю в 
двореца.../ е варварщина, то е проява на антикултурното, което 
не се ограничава във времето и пространството, а е повсемесно, 
абсолютно. Насилието, което той упражнява над свободния 
избор на гражданите, е престъпление

Бай Ганю извършва престъпление и към словото, за него 
то му принадлежи и е обект на всевъзможни гаври, напълно 
произволни на пръв поглед, но всъщност показващи съществени 

“Избрано” от Диана Лазарова, ХI* “в” клас
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дефекти, липси, несъвършенства. Така конституцията става 
“констентуция” и нищо чудно, че бай Ганю я потъпква така грубо. 
Вестникът пък е средство, с което да се “омаскари” някой, който 
е “опозиция”... В цялата книга виждаме моментите, където той 
изпитва явни затруднения в изказа си, в комуникацията (”като 
таквоз... като нищо”, “и тези не ме разбират”). И докато в Европа 
това е малко или много разбираемо, то в родината затрудненията 
се превръщат от безпомощност в патология. Тук вече разбираме, 
че стремежът към завладяване е не само към чуждото /като 
опозиция на родното/, а буквално към всичко, което може да 
бъде завладяно - включително родния език. Кореспонденцията 
на героя изобилства от ти-форми, турцизми, дори грубости, 
той е един книжовен инвалид, който не се спира да нахлуе и в 
областта на словото и да измести отново “учените говеда”, да 
“сътворява”. Като списващ вестник, той твори битието на един 
език /а в случая неговия роден!/ и изпълвайки го с турцизми, 
постига идентификация на българското с ориенталското и 
така подменя високото, интелектуалното с неграмотността, 
профанира националните ценности.

Когато бай Ганю обявява, че “вестник ще издаваме”, 
авторът казва, че дори едно чудовище би предизвикало 
по-малко “поражающо впечатление”, по-малка погнуса. 
Погнусата е предизвикана от неговите опити да се намеси в 
непринадлежащото нему пространство, от нечистотата, която 
той привнася в него - турцизмите, многократното повторение 
на “нейсе”, “таквоз”, “бошлаф” . В началото се смеем, но на този 
етап от повествованието смешното отстъпва на отрицанието, 
на отвращението. Бай Ганю не е вече смешен, напротив, Алеко 
Константинов се стреми да предизвиква съчувствието ни: още 
едно усилие на автора да ни разидентифицира с героя.

Присъствието на явно авторово отношение, дистанцирането 
от героя говори за също явното осъждане на байганьовщината. 
Заклеймяването й като ориенталщина и регресивност са 
основните смисли в този текст. Императивността на авторовото 
присъствие е синтез между надеждата, че бай Ганю е “изчезващ 
вид”, и желанието за сравнение на чуждото със своето, за 
функционалност на родното.
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Глобализацията и чуждите езици

Един от най-впечатляващите ти-шърти /чуждица, 
навлязла в българския език през последните години, резултат 
от глобализацията?/, които съм виждала, е с надпис “всичко е 
комуникация между хората, останалото са машини”. Може би 
именно 90-те и процесът на глобализацията направиха възможна 
тази хуманистично-красива фраза.

Но началото е било поставено няколко хиляди години по-
рано, когато, според библейския мит хората решили да направят 
кула, която да стигне до Бог. Наказанието за този дързък проект 
е появата на различните езици и като резултат културната 
дивергенция на човечеството въобще. 2000 /или почти/ години 
“след като жена на име Мария родила Христос”, събитие, оставило 
своя отпечатък върху Европа и оттам върху целия останал свят, 
хората се опитват да променят съдбата си, да се сближат отново. 
Навярно следващата стъпка е нова кула на безумието, която да 
достигне до божиите покои?

Следователно, глобализацията трябва да се мисли като 
неизбежен проблем, чиято причина е най-вероятно напредъкът 
на съвременните технология и познанията изобщо.

Смятам, че Вавилонската кула значи много за проблемите на 
комуникацията в наши дни. Според научните изследвания само 
около 1/3 от посланието на даден индивид достига до адресата 
чрез вербaлни знaкови системи, останалите 2/3 се предават 
посредством други комуникационни канали: тембър на гласа, 
език на тялото и т.н. Тогава защо след като бог накарал хората да 
говорят различни езици, те не могли да довършат строежа си?

Защото езикът, освен че е стандарт, който има значение 
за детайлно и по-пълно разбиране на отправеното послание, е 
и носител на определена култура. Владеенето на език, различен 
от матерния, не е просто правилното боравене с граматически, 
лексикални, пунктуационни и фонетични правила, то е /или 
поне би трябвало да бъде/ вникване в съответната култура.
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Проблемът е следният: защо чрез “чуждите” езици 
глобализацията ще проповядва толкова тясно сближаване? 
Ако етно-културното диференциране е резултат от местни 
физико-географски особености, не е ли глобализацията онова 
антиприродно движение, което ще унищожи Земята?

Струва си да се замислим над това, защото човешките 
действия стават все по-мащабни благодарение на прекалено 
тясното културно сътрудничество между народите. А никой 
никога не би могъл да бъде сигурен дали тези действия няма да се 
окажат пагубни за цялото човечество. За силата на една система 
се съди по най-слабия й елемент и в случая с глобализацията това 
важи с пълна сила. Проблемът за невъзможната комуникация се 
изяснява напълно чрез понятието “чужди” езици. Опозицията 
родно-чуждо води до разделение и обединение. 

Ето защо се появява и слоганът “всичко е комуникация 
между хората, останалото са машини”. Проблемите на 
комуникацията са всеобщи и в превод той звучи така: нека всеки 
направи, каквото може.

Сега всички правим, каквото можем, и резултатът е 
претопяване на местните култури за сметка на доминиращата 
обща, безлична маса, произлязла от рециклирането на “малките” 
култури.

В този контекст разглеждам “чуждите” езици като 
последната спирачка на експресното приобщаване, равнозначно 
на тотална разруха.

Ако езиците на хората не се различаваха толкова много, 
тогава със сигурност щяхме да сме построили вече нашата кула 
и да ядосаме още повече боговете си. Езиците са инструмент на 
глобализацията и като такива са несъвършени. Човечеството 
постоянно се опитва да намери универсалните символи, които 
изведнъж ще ускоря сближаването му, но това е, можем само да 
се надяваме, трудна задача.

Есето спечели награда в конкурса
“Глобализацията и чуждите езици”, организиран от МОН и 

Съюза на българските учители.
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“Всичко дълбоко обича маските; най-дълбоките неща 
таят ненавист към образа и подобието”

Фридрих Ницше

“Небесата са празни” заявява Ницше за ужас на цялото 
клерикално общество, за ужас и на обикновените хора, ако го бяха 
чули. Не демаскира ли Ницше цялата християнски вдъхновена 
политическа идилия на Стария свят? Но независимо от това по 
света има много вярващи хора. Какво е имал предвид Ницше?

Дори самият той да е бил атеист, със сигурност няма предвид 
думите си в буквален смисъл. Бог е абсолютно персонализирана 
величина в най-чистата си форма, християнската догматика е това, 
което не се понравило на Ницше.

За нуждите на познанието въпросната догматика е 
лесноизчерпаем набор от конкретни правила, които изчезват с 
изчезването на Господ от небесата. Затова пък маската, неявността, 
метафоричността остават вместо него. Именно маската има тази 
основателна причина за съществуване: по един ненатрапчив 
начин тя застава между нашето нефасетно-некубистично зрение 
и наблюдавания обект, за да ни каже какъв той не е, любезно 
предоставяйки останалото на нашето въображение. Следователно 
тя е антитезата на “Аз съм пътят, и истината, и Животът”, 
съобщавайки какво не е. Ето кое липсва на Ницше в християнската 
култура: жизнено пространство, свободно от западноевропейската 
логичност. В европейската традиция всеки етнос има свои 
карнавални /т.е. с маски/ празници, но... като наследство, “остатък” 
от древните езически култове на техните предци. Християнското 
се оказва едновременно функционално, но нефункциониращо: от 
една страна изключителните по своята простота връзки действие-
резултат /извършен грях – отиване в ада/ и да-не /християнин-
нехристиянин, съществува- не съществува/, от друга страна 
– тяхното безсилие и отпадане. В резултат се появяват ереси; 
обръщане към Изтока. Ян и Ин са извън връзките действие-
резултат и да-не, следователно те не съществуват за Запада. Това 
е същият този Запад, който само в продължение на десет години 
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издава два едикта: първият гласи, че “християните са свободни да 
практикуват култа си, без да бъдат гонени или унижавани по какъвто 
и да е начин в границите на [Великата римска] империя”, вторият 
заповядва на всички поданици на Империята задължително да 
изповядват християнската религия  и обявява владетеля за посочен 
от Господ да управлява, като така тушира блестящо всеки опит за 
преврат, бунт, мисъл. Религията се оказва мит в етически аспект и 
инструмент в политически. Без религията си същият този Запад е 
“природа вместо култура”, демистифицирана и десакрализирана 
същност в най-чист вид, без маска.

На този принцип се подчиняват редица явления от различни 
епохи. 

Изолирането на болните, недъгавите и прокажените 
е средновековна практика, тя обяснява сравнително точно 
нежеланието да се проникне отвъд зрителното, стряскащото, 
първосигналното. Една привидност се оказва непосилна за 
вникване отвъд. Няколко века по-късно фотографиите на Даян 
Арбъс, изобразяващи всевъзможни аутсайдери – луди, травестити, 
клошари, сакати, ще висят в галерия и ще карат зрителя да си 
представя какво има зад образа, какво е скрила от нас визията, с 
какво среброто от филма й е трябвало да направи аудиторията 
по-благородна. Въпреки всичко, маската си остава все така 
неразгадаема за средностатистическия американец, който е все 
така “дълбоко потресен” от работите на Арбъс, разчитайки маската 
вместо съдържанието, опаковката вместо продукта.

Самата опаковка е измислена от потребителското общество, 
за да създаде чрез нея изкуствена потербност от нещо. Нещо, което 
липсва и е най-недостижимо за потребителя, и което същевременно 
е най-утвърждаващо го като такъв, какъвто е.

Типичната двуизмерност на западните култури-природи 
предоставя възможността за подобна измама във връзка с чисто 
утилитарните проблеми и цели на психологията на потребителя и 
тясната й връзка с визуалната комуникация като най-неподправен 
инструмент за влияние. Средствата, употребени за производството 
на опаковката на даден продукт в западните общества – и най-
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вече в американското, значително превишават цената на самия 
продукт. Нуждата от нещо, което да е скрито, и като резултат 
- нуждата от някой, т.е. потребителят, който да разгадае какво се 
крие под опаковката, са обяснени чрез споменатата психология на 
потребителя и са сведени отново до действие-резултат. Потребителят 
е някакъв псевдооткривател, той се изживява като десакрализатор  
на някаква тайна и следователно е могъщ, разумен и мъдър. Което 
обяснява защо американците са написали именно на парите си, че 
вярват в Бог.

Друго явление, вписващо се в желанието за 
псевдооткривателство, е киното, или поне касовото/масовото такова. 
С неподправено удоволствие зрителят прозира през красивата 
външност на героинята нейното коварство, което, кой знае защо, 
остава скрито за главния герой. Но, разбира се, зрителят е твърде 
увлечен в действието, за да разбере, че коварството е внушено 
отново най-напред чрез външния вид – достатъчни са дори само 
веждите. Маската не е маска, а само ни се представя за такава.

Ето защо този тип комуникация не притежава нищо “дълбоко”, 
нищо ново. След като Христос вече се е родил, а Ницше вече е 
отрекъл съществуването му, то на тези след тях не им остава нищо 
друго, освен да се лутат между двете крайности като между Сцила и 
Харибда, но никога да не намерят път през тях – изхода от схемата 
да /има Бог/ - не /небесата са празни/. Защото той е маскиран.

(текстът е писан на Олимп(иадата) по философия).

Аз съм

Два ембриона си говорили в утробата:
-Дали има живот след раждането?
-Не знам, но никой не се е върнал оттам да разкаже.
 виц

7.01 a.m. 
Вода ме облива. Един от малкото мигове, когато се чувствам аз. 

Оттук нататък денят само ще намалява, слънцето ще слиза все по- 
надолу. Запад. Към запад. Раждаш се, за да знаеш предварително, 
че ще умреш. Едно начало, предварително обречено на своя край. 
Но ние нямаме нищо против.
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Вода ме облива, единственият момент, когато се чувствам 
наистина добре - топло и уютно. Все едно водя някакъв таен, 
вътреутробен живот. Може би само якето ми може да се мери с 
водата, защото ме обгръща плътно и приятно-нежно.

Ако е вярно, че запасите от вода и горива привършват в 
световен мащаб, тогава колко още се чувствам аз? Колко още ще 
изгрява  моето слънце? Но ние ще се научим да произвеждаме вода 
и енергия от нищото.

7.17 a.m.
Нося се плавно в бавен облак. Разглеждам черния силует на 

катедралата. После виждам къде след 12 часа ще се събират хора. 
Момиче и змия. Две струи на фонтан, които се събират в буквата m. 
Гипсови ангели бдят, почиват си върху сграда. На ангелите крилата 
им пърхат в унисон с музиката, която е в ушите ми. Само за мен, 
само там. Мускулите ми са в покой. Тялото ми още пази спомена за 
вода и топлина. Плувам.

7.34 a.m.
Фината моторика. Фината моторика. Удава ми се. Ръцете ми 

се движат без мен. Пишат. Аз бих се наслаждавала, но ми е трудно 
да се включа през тези пет минути. И без това не е кой знае какво, 
мога да се заема с нещо друго. Забавлявам се да гледам в една точка. 
Точката става център на нещо, което аз мислено завъртам около нея. 
Това е моят личен център на света, моята въображаема земна ос, 
наклонена под ъгъл алфа. Ако искам, мога да си направя и северен 
полюс. Мога и западен, мога всякакъв. Но по-добре да е западен, 
за да съм първият човек, покорил западния полюс. А дори не беше 
трудно. Дори пускането на грамофон е по-трудно, макар че е почти 
същото - триумф на центробежните/гравитационните сили.

10.56 a.m.
Тялото ми е във възторг от храната, която му давам. То не 

иска думи, не иска идеи, само малко храна и топлина. Това толкова 
много ли е? Тялото ми определено е туширало по малко желанието 
за сън.
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12.00 p.m.
Слънцето, поне научно, е в най-високата си точка. Лимонено 

жълта, ултрамарин, аквамарин. Кармин, сиена печена. Тукан, 
коралова змия, златна рибка. Портокалов сок, синьо агаве, нар. 
Жълта треска, червен вятър, синя пъпка. Жълтък, син период 
на Пикасо, Нощна стража на Рембрандт. Хуанхъ, Жълтата река, 
Червено море. blue collar workers in the blues, red hot chilli peppers, 
yellow submarine. Но от всичко най-много харесвам пеперудите на 
писалището на Набоков. Би трябвало сега цветовете им да са най-
истински, т.е. най-достоверни. Но в такъв случай далтонистите, 
кръстени така на името на Дж. П. Далтон, си нямат и представа кога 
е пладне и затова постоянно питат колко е часът. Животните пък 
- тези, които имат черно-бяло зрение – гледат далтонистите кога 
питат колко е часът и така знаят кога е обяд. Звучи логично, но се 
съмнявам да е така.

12.33 p.m.
Слънцето ми повлиява добре. Това означава топлина. За 

светлината е по-сложно, под специфичен ъгъл през определен 
сезон всичко е като че ли облято от уиски, друг път е окъпано от 
лимонада. Без миризмата, разбира се.

Има и други възможности - шампанско, чай горски плодове и 
т.н, но миризмата главно отсъства.

1.42 p.m.
Какво да направя, като знам, че ще ми бъде студено, нали и 

утре ще се радвам. Автоматът за топчета е способен почти напълно 
да премахне досадата, предизвикана от това.

2.30 p.m.
<there is no other like you, baby you make my dreams come true> 

Дрехи, носени от някой друг. Сега са по мен. Може да са били на 
този човек, с когото едновременно поглеждаме машинално нагоре, 
за да видим колко е часът. Може и да не са. Мога много да се чудя, 
мога дори да го попитам. Но каква полза, вече са мои. Макар че, от 
друга страна, те са толкова мои, колкото и негови.
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5.00 p.m.
Никотин, кофеин, холестерин. Всеки има правото да се 

самоунищожи, преди времето да го е сторило вместо него.* Отначало 
тялото ще протестира, после умът ще го свикне. Накрая умът ще 
протестира, а тялото ще го свикне.

*двете предходни изречения - цитат от съвременна 
скандинавска авторка

8.14 p.m.
Светлина и мрак, светлината побеждава: Бетовен. Толкова 

сме много, че чак се докосваме случайно. На някои се извинявам, 
на други - не. Аз съм пътят, и светлината, и пешеходната пътека. 
Много улични лампи, които ме водят към независимо каква цел. 
Линейна перспектива. Въздушна перспектива. Билбордове, на 
които липсва общ сюжет. Затова ли сме се събрали толкова много 
- за да го създадем?

10.45 p.m.
Много стаички-кутийки и същият брой изкуствени слънца. 

Тук се раждат деца, луминисцентни слънца им се усмихват. После - 
кварцови. И аз се родих тук, колко мило, че пътят към къщи минава 
през родното ми място, само дето то никак не ме вълнува - тук съм 
престояла само няколко дни. Аз обичам себе си, със себе си съм за 
колкото дни пожелая, а това може да значи наистина доста. Като 
онази секвоя, най-старата на света.

11.10 p.m.
Въобще има и други нечестни неща: няма летящи котки за 

летящите мишки. Все пак палачи могат да бъдат екзекутирани. 
Това донася едно успокоение, но временно. Нали не съм палач, не 
мога да се ползвам от тази привилегия. И обратното. Всъщност като 
не-палач ползвам много повече привилегии. Например харесва ми 
да имам телефонен номер с неповтарящи се цифри, вероятността 
да ме тормозят по телефона значително намалява.

“Избрано” от Диана Лазарова, ХI* “в” клас
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12.49 p.m.
Тялото, което не ме слуша. Тялото не може да направи 

едно последно усилие. То е изтощено до краен предел, застинало 
неподвижно. Невроните му вече спят, съзнанието по инерция 
продължава.

12.50 a.m. - 4.56 a.m.
Имало, казват, една фаза на съня, в която съзнанието нямало 

понятие за съществуване. Това е една пауза, [после пак] всичко 
отново се повтаря до безкрай. Аз, аз, аз. Съм, съм, съм. 

*playing never_tear_us_apart.mp3
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“Всичко дълбоко обича маските: най-дълбоките неща 
таят ненавист към образа и подобието”

Ницше
Разглеждайки цитат на Ницше, на първо място трябва 

да обърнем внимание на концепцията му като цяло, именно 
отричането на християнството: “Бог е мъртъв”. А понятие 
като “образ и подобие” предизвиква асоциация с Бог. Маската 
е неизменен спътник на образа и подобието, т.е човека‚ от 
дълбока древност. Тя е бягство и същевременно граница 
между два свята - медиатор. Няма значение дали е лице на 
демон или ангелски образ‚ тя е средство‚ докато дълбокото 
представлява смисловия носител - насоката и ориентира.

Дълбокото е крайност‚ образът и подобието - умереност‚ 
баланс‚ затова е логично несъответствието между двете. Ако 
допуснем паралел с античната философия, то би следвало‚ 
че след като човек е форма на материалното‚ природата и 
същевременно нещо повече‚ то той би бил истински в чистия си 
вид‚ с други думи - маските не са му необходими, за да изчерпи 
потенциала на възможностите си. При християнството човекът 
се стреми към образа и подобието - в случая те представляват 
реалното средство за достигане на ”дълбоките неща”. В 
религиозен план това достигане най-често се тълкува като 
познание‚ в смисъл на извисяване и съвършенство. 

Последната концепция е в пълен разрез с това‚ което 
Ницше изтъква в работата си. Произведението му ”Антихрист” 
е доказателство. Според него положителното е това‚ което 
предполага сила‚ власт‚ величие‚ непоклатимост‚ докато 
слабостта и смирението - категории на християнската религия‚ 
са негативни характеристики‚ те го дърпат надолу‚ водят към 
деградация и несъвършенство. Образът и подобието са по-
скоро форми на средното‚ непретенциозното‚ пасивното и 
посредствено състояние‚ те не предполагат развитие в дадена 
посока. Докато маските представляват едновременно щит 

“Избрано” от Мария Попова, ХI* “д” клас
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и оръжие‚ могъщество отвъд обикновеното‚ екстензивност 
и всеобхватни възможности. От друга страна‚ достигането 
до дълбоките неща‚ независимо дали са индивидуални или 
всеобхватни‚ изисква абстрахиране от чистата форма на 
съзнание. Изисква отрицание на слабостта и субективността. 
В този смисъл ненавистта към образа и подобието се тълкува 
като липса на такива. Присъства единствено празната маска. 
Ако разгледаме нещата в обратна перспектива‚ то тогава 
маската би предполагала достигане на някаква дълбочина. 
Тя се дефинира като не-човек‚ следователно не - Бог. Освен 
че дълбоките неща таят ненавист към образа и подобието‚ те 
практически не съществуват за тях.

Тази концепция намира аналог единствено във 
философията като такава. Човек е твърде слаб в своята 
същност. Неговият характер предполага безусловен стремеж 
към съвършенство или вникване в дълбините на Естеството. 
Преди всичко той е физиологично създание, дарено с не до 
там висши възприятия. За това неговият естествен стремеж 
е към сила‚ власт и увереност‚ а не към духовно пречистване. 
При изкачване на всяко следващо стъпало‚ човек все повече 
се отдалечава от своята същност и затова му е нужна маска‚ 
която да предотврати изгубването му.

Концептуалността на Ницше е твърде многопластова‚ 
затова тълкуването й е безпредметно. Термини като дълбочина‚ 
маска‚ образ и подобие са неразгадаеми от гледна точка на 
елементарния и непосредствен анализ. Затова се получава 
омагьосан кръг между тълкуването им‚ веднъж приети като 
истинни‚ и реалното поставяне на маската.

(текстът е написан на Олимп(иадата) по философия)

Л
ю

ба
 С

оф
ро

ни
ев

а,
 

X 
“г

” к
ла

с



IV Езикова гимназия “Фредерик Жолио - Кюри” - гр. Варна

36

Който не разбира мълчанието, не би разбрал и думите ви

Често разбирането се тълкува като директна интерпретация 
на изреченото от отсрещния човек. Но в смисъл на споделяне и 
достигане до нечии мисли, чувства или преживявания то притежава 
безброй много измерения. В случая става дума за абсолютно 
разбиране, във всяко отношение и всеки смисъл. Затова трябва да 
гледаме на него не като на отделни сигнали, а като състояние на 
отношенията между хората. 

Комуникацията също може да бъде разглеждана като 
разбиране, но на друго равнище. Тя може да бъде постигната чрез 
конкретни действия между комуникиращите, най-често чрез думи. 
Докато разбирането е широко понятие, което не търпи ограничения. 
В този смисъл мълчанието, присъствието, отношението, са не по-
маловажни от думите. За да съществува връзка между всички тези 
компоненти, трябва да е налице и разбирането. По същия начин 
то следва да е застъпено на всички равнища, за да е абсолютно, 
за да се идентифицира с близост. Известно е, че двама души са 
близки, ако могат да мълчат заедно. Мълчанието не означава 
липса, празнота или некомуникативност, а именно обратното. В 
контекста то е израз на по-високо равнище на разбиране. Въпреки 
това думите не са тези, които могат да се приемат едностранчиво, 
на тях гледаме като на средство, с което да изразим себе си по най-
прекия възможен начин. Човек говори така, както мълчи, въпреки 
липсата на гласен изговор, той не може да излезе извън себе си и 
да прекъсне комуникацията, зародила се между него и отсрещното 
лице. Затова мълчанието може да бъде изтълкувано толкова добре, 
колкото и думите. 

При продължаване хода на разсъжденията неизбежно ще 
стигнем до извода, че в краен стадий мълчанието и думите се 
препокриват, стават едно и също нещо и разбиращият не прави 
разлика между тях. Ако един от тези два елемента липсва, то не 
съществува и другият, следователно няма разбиране, няма близост, 
няма дори комуникация. 

“Избрано” от Мария Попова, ХI* “д” клас
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”Бай Ганьо прави избори” - от измамата към 
чудовищното

Докато в първата част на ”Бай Ганъо” Алеко Константинов 
представя героя като обърнат огледален образ на всичко 
европейско‚ културно‚ цивилизовано в лицето на един 
неориентиран‚ брутален‚ по селски лукав и попаднал не 
на място българин‚ на когото читателят е по-склонен да се 
присмее и съжали‚ то във втората част на творбата гледната 
точка спрямо героя е съвършено различна. 

Най-показателната глава в творбата‚ разкриваща го в 
пълния му блясък на своеобразен антихрист‚ олицетворение 
на политическа поквара‚ жестокост‚ антидемократизъм и 
пошлост е ”Бай Ганьо прави избори”‚ тъй като начинанието 
му не е изразено в участие в политическо “мероприятие”, 
а безцеремонна намеса в политическия живот и грубо 
опошляване на демокрацията като идеал. 

Свидетели сме на пародийна подготовка‚ където изборът 
за принадлежност към дадено политическо движение и 
елементарното достойнство са гротескно изкривени от Бай 
Ганьо в отвратителен конформизъм и измамност: ”дума 
дупка прави ли?”‚ ”с нашите‚ разбира се”. В последствие Алеко 
на етапи разкрива процеса на ”правене” на избори от страна 
на Бай Ганьо и неговото обкръжение‚ което свидетелства за 
бруталното вмешателство на героя‚ както в демократичното 
право на избирателите‚ така и за срива и преобръщането на 
понятието политик (а може би утвърждаването му?). Защото 
Ганьо Балкански вече не е само селски простак‚ който си 
гледа търговийката‚ неговият образ е прераснал в чудовищни 
размери на опорочаващ грабител както на свободата‚ така и 
на цивилизоваността‚ но този път в своята страна.

В подготовката за изборите Бай Ганьо е обрисуван 
като тиранин (”Свобода ли?! На-а свобода!)‚ поддръжник на 
насилието и бруталната саморазправа‚ (”…да иде онзи глиган 
Данко Харсъзина… па да извика само дръжте го!!”). 
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След упоменатия епизод, наситен с пиянски страсти 
и долни съзаклятия‚ авторът ни пренася във високото 
пространство - описанието на Иваница Граматиков (”мечтател 
с любов в сърцето и вяра в доброто”) и мястото, което е 
заел ( ”висока веранда”). Той е пълната противоположност 
на Бай Ганьо и чрез нея Алеко Константинов цели да 
допълни картината на трагична безпомощност на хора като 
гореописания пред чудовищната безцеремонност на главния 
герой‚ която за съжаление надделява.

Към края на главата настъпва и кулминацията‚ а именно 
изборният “спектакъл”. Картината е достойно олицетворение 
и съвкупност от всички компоненти на психологическия 
портрет на Бай Ганьо. Тя е наситена с ”груба арогантност”‚ ”тъпа 
свирепост”‚ кървава разправа‚ а после и измамата на Петреску 
- пошла инсценировка и преиначаване в името на победата с 
користна цел. Суматохата може да бъде разгледана като една 
пародия на идеята за високия смисъл на борбата‚ характерна 
за възрожденската литература. И въпреки всичко, Бай Ганьо 
печели. Въпреки или благодарение на своята същност? Той е 
въплъщение на всичко низко и подло‚ безскрупулен и брутален 
грабител и рушител. Неговите престъпни цели са изтъкани от 
алчност и жажда за власт. Той е егоист‚ лицемер‚ чудовище - 
отрицание на всичко добро, което цивилизацията постига. За 
него няма закони, морал, ред. 

В края на главата Алеко говори за народа като ”трезвен 
до безчувственост”‚ ”разсипана останка от стари времена”. 
И в същото време поставя скрития въпрос дали пълната 
деградивност на героя не е плод на този народ‚ тъй като той 
съществува‚ защотото му е позволено. А чувството‚ коета отава 
у читателя‚ е горчивина от разбити илюзии‚ усещане за тотална 
деградация‚ безнадежност‚ срам и отчаяние от българското.

“Избрано” от Мария Попова, ХI* “д” клас
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КОРЕНИ
(Теренно проучване на група СИП по БЕЛ - 11 клас)

ВТОРИ ФЕВРУАРИ В СЕЛО ГОЛИЦА
или

СМЪРТТА НА ЕДИН ПЕТЕЛ

На втори февруари българите празнуват Петльовден - 
денят на мъжете.

Традицията е много стара,но с времето представата е 
изменена,дори изкривена;

някои почитат,други пък пародират празника.
Съвременното ни общество, устремено към интеграция в 

Европа,все по-рядко обръща поглед назад-към своите корени.
Сигурно затова са останали прекалено малко се-лища,в които 
българските традиции и обичаи са запазени в чист вид.

Село Голица е едно от тези места,намиращо се само на 60 
км югозападно от град Варна. Казват, че голите хълмове наоколо 
са дали името на селото. Днес тук жертво-приношението 
на петел още пази своя вековен таен смисъл,съчетавайки 
езичество и християнство.

Голичани се смятат за потомци на Аспаруховите 
българи.”Някогашното название на селището Суджулу е 
от прабългарски и означава Вододелово,заради близостта 
на ре-ка Чефте дере,която пресича местността”-обяснява 
Златка Дойнова,директор на учи-лището в Голица повече от 
30 години.Поради разположението на римски път в лесно 
проходимата част на Стара планина,някога задължение на 
населението е било охра-няването на Айваджик,Дюлинския 
проход.Затова,дори в турско време,селото е сред малкото 
селища,освободени от безбройните данъци. Единственият 
налог, който бълга-рите е трябвало да плащат е девшерме - 
кръвният данък.
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Легендата, разказана от трима информатори на различна 
възраст,обогатява битува-щата представа за кръвния 
данък,който гордите голичани приемали като тегоба.

Когато дошли турци да събират девшерме на 2.02.,една 
жена,която имала само една мъжка рожба излязла с брадвата 
и извикала:Детето ще погубя,но на чужда вяра няма да го 
дам!

Мъжете от хайката не вярвали,че майка може да убие 
детето сии подигравателно отвърнали,че ще я оставят да стори 
намисленото,но те ще се върнат да проверят.

Без да губи време,жената заклала петел,заръчала на сина 
си да легне на дървотни-ка,обляла го в кръв и му заповядала 
да не мърда.

Когато се върнали в къщата,за да вземат момчето,турците 
останали смаяни.Поразени от гледката,те не посмели да 
приближат.

Кръвта на петела запазила живота на детето. Оттогава 
кръвен данък в с.Голица по-вече не е събиран - говорят 
потомците.Животът възвърнал обичайния си,спокоен ход.

     ***
Населението,спадащо към вайковската говорна 

група/заради характерните кон-струкции с ва/,отколе се е 
препитавало главно със скотовъдство.Мъжете са отглеж-
дали добитъка и без да жалят труд,са носили богатствата в 
дома.Грижа на мъжете е било добруването на семейството.
Причина,поради която мъжката рожба била особе-но тачена 
и пазена.Затова в езически още времена се е родил ритуал - 
жертвопри-ношение за защита на мъжката рожба.

Неслучайно в култовото действие участва петелът.Той 
е с функции на апотропей и пазител.В българските народни 
вярвания петелът се родее с орела и змея.Той брани от 
градушки,бие се с облак хала,пази плодородието на полята.
Той е връзката със слънцето,с подземните божества,с предците.
Жертвоприносителното действие трябва да поддържа 
хармонията между природата и човека и да произведе защитен 
ефект, като чрез магическата сила на жертвата отблъсква 
злото и стимулира плодовитостта.
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По-късно към езическия обред са се насложили и 
елементи на християнското мис-лене.Този интересен 
етнокултурен феномен,отбелязван в литературата като 
“битово християнство”, е резултат от приспособяването на 
църквата към духовния свят на народа.Столетията робство 
още повече демократизират църковната институция и налагат 
като приоритет съхраняването на народността. 

Голичани говорят за Петлововден като за празник 
и на Св.Евтим.Съвременният църковен календар чества 
св.Евтимий,патриарх Търновски на 20.01. Обичаят в с.Голи-ца 
обаче притегля празника на светеца,този ревностен защитник 
на род и вяра към своя ден за защита на мъжката рожба.Сякаш 
чудото на Лобната скала при падането на Търновград под 
турска власт,което вкочанило ръката на палача и запазило от 
по-сичане добрия пастир ,е разпръснало спасителната си сила 
чак дотук.

    ***
Във всяка голичанска къща на 2.02. ритуалът започва 

преди изгрев слънце.
Свекървата коли най-хубавия петел с пожелание 

момчетата да са здрави.Главата на петела се прехвърля през 
покрива с наричането да пребъде този род,да бъде плодо-
вита годината и здрав добитъка.Кръвта се разлива до прага на 
дома,за да пази оби-тателите.

Започват приготовления за посещение при бабата-
акушерка. Петелът се сварявя,

меси се пита,точи се специален за деня парен зелник/
баница/.Мъжките майки закич-ват на чумбера си колун/перо 
от петел/ и,заедно с мъжете си,отиват при жената,коя-

то е бабувала при раждането на децата.В знак на почит 
булката и полива вода,за да измие ръцете си и и поднася 
копан от петела,пита,пара,восък и къделя вълна с поже-
лание за здраве.Всичко дарено има апотропейна функция-да 
предпазва и да прогон-ва злите сили.

Бабата посреща всички,реди питите пред себе си и вика 
:”Виждам ли се,булки?
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”Ответът е: ”Виждаш се,бабо.” След трикратно питане и 
отговаряне тя благославя дого-дина купчината да е по-голяма,а 
то значи-раждане на повече момчета,здраве и берекет.

Присъстващите се отправят на хорото.Един от най-
обичаните от голичани танци е Пайдушката.Силните 
подвиквания”у-у-у”трябвало да дадат знак на хайдутите в 
гора-та,че наблизо няма турци и те могат да слязат в селото.

Празникът продължава с обща трапеза в кръчмата.
Закачките и по-волното държа-ние са допустими на 
Петльовден.

И тази година голичани не изневериха на традицията 
и възстановиха пред любозна-телните гости от страната 
автентичния ритуал.Жалко,че сред старовремската атмос-
фера звучаха и неподходящите подмятания на отразяващите 
“зрелището” репортери.

Като че ли най-интересното за тях се оказа отрязаната 
петльова глава…

2.02.2002 г.
с. Голица

Елена Георгиева, Александра Кукенска, Юлиан Минчев
група СИП по БЕЛ - 11 клас
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Образът на спасителя в поезията на Христо Ботев
(литературно-интерпретативен текст)

Страшно, грозно, себично време. Това е времето, което 
ражда изключителните. Изключителните, призвани да 
спасят и осъдени на самота в пространството между човека и 
божеството.

Ето този ХІХ век пробужда лирическият герой на Христо 
Ботев. Роден, за да възкреси прошката и изкуплението и да 
принесе себе си в жертва на непрогледността, този герой е 
изключителен в съзнанието си на спасител. Лирическият герой 
на Ботев отдава себе си в името на свободата. Изключителната 
личност води борба със света за света. Спасителят от поезията 
на Христо Ботев довършва делото, започнато от Сина Божи - 
изведени от незнанието, хората попадат в греха на забравата, 
греха на робството. И не политическа зависимост, а робство на 
духа и не е виновен никой друг освен те самите. В условия на 
грях се появява спасителят.

Спасител в поезията на Христо Ботев е всеки, осъзнал 
собствената си самозабрава, всеки, разбрал своето време и 
одързостил се срещу него. Левски, увисал на въжето, Чавдар, 
потеглящ с усмивка кък участта си, са спасителите, които 
отреждат специално място на ХІХ век сред всички други векове. 
Спасителят в поезията на Христо Ботев се е появил там, където 
срамът е безмерен, а грехът - смъртен. Лирическият “аз” на Христо 
Ботев не се предава пред “страдания, бедност в чужбина”, не се 
поколебава нито за миг пред “присмех глупешки”. Спасителят в 
поезията на Ботев е Христос, поставен в различна историческа 
ситуация. “Един” е този, който ще достигне до самопознанието, 
ще достигне до истината и който ще спаси света. Могъществото 
на този спасител е онази божественост, породила огъня, 
показала любовта и истината. Спасителят от поезията възвръща 
всичко от изначалното добро. Смъртта, свободата, честта, 
волята - всичко това са атрибутите на юнака, призван да избави 
заслепените от унизителния грях. Въздигането на този месия 
маркира героичността на забележителния ХІХ век - време на 
грях и спасители, едно почти библейско време.
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Във време на потъпкани ценности се появява 
изключителната личност, за да ги възкреси. Въстава срещу греха, 
срещу унижението, срещу срама и себичността. Лирическият 
герой на Христо Ботев пише едно ново евангелие. Свещената 
книга, която ще освети бъдещето, ще роди от хаоса ред, ще измие 
срама - книга на въжделенията на всички изключителни.

Юлиан Минчев
ХІ “в” клас

“По въпроса за съвършенството”
Из записките на една самотна откачалка

Когато бях подготве във Френската, дълго време живях 
с една наивна, но доста красива илюзия.Мислех си, че цялото 
съвършенство на този свят се крие в перфектното владеене на 
езика на Фредерик Жолио-Кюри...

Сега не ми се говори или по-точно пише за това, но просто 
исках да спомена тези тъмни векове на заблуда и блаженство, 
представляващи важна част от моя живот. А всъщност само 
година по-късно аз трябваше да разбера, т.е. наложи ми се да 
осъзная, че тук, на Земята, няма прости неща като съвършенство 
и никога няма да има. Защото..., защото...

Оппа-а, спрях да пиша и се замислих, а това, хе, е добре. 
Такива паразитни отрязъци от време стават първопричина да 
се загуби нишката, същността на проблема; а тя беше: “Какво 
представлява съвършенството всъщност и има ли то почва у 
нас?” - Ха, ха, ха...дрънканици. Колко е лесно човек да си играе 
с думите и какво удоволствие ми доставя това!...

Но сега да оставим това, защото няма никакво значение. 
Връщайки се назад във времето, исках да направя сравнение 
с ценностната си система днес. Обаче това няма смисъл 
сега и аз просто ще напиша това, което мисля по въпроса 
за съвършенството. Та значи според мен то не е някакъв 
непостижим блян или идеал, защото всеки може да го види, да 
го докосне, да го почувства, само трябва да го пожелае.

Валя Петкова, IХ “в” клас
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***
Сънувах те в угасналите спомени на есенната вечер - 
нахално млад със вятъра в косите си.
Решил бе днес да прелъстиш нощта
и нито времето, ни болката в очите й не ще те спре.
Бе влюбен във живота. И той бе влюбен в теб, дете на слънцето.
И ето цяла вечност протягам все към теб ръце
  и моля глътка топлина,
а ти тъй безрезервно я раздаваше,
че подари сърцето ми.

На следващия ден вълните ми разказаха за теб.
Как всяка нощ припадал си на пясъка
и в тъмното си чакал Тя да дойде.
Как сълзите в мъглата са се стапяли -
превръщали те в статуя от морска сол.
А утрото, нечакано и младо, пристъпвало на пръсти
  покрай теб,
във шепите от скрито късче радост,
да съживи студеното лице.

Сега стихия вместо кръв във вените кипи.
Косите ти - разбудена магия!
Но ледено сърцето ти мълчи - 
кога ли този студ ще те убие... 

Александрина Николова, ХI* “б” клас
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Истинското лице зад огледалото

Днес се огледах в огледалото. И там естествено, според 
оптичните закони на физиката, видях образа си. Постоях малко 
и го разгледах внимателно. И той ме гледаше. Склоних глава на 
ляво и той склони своята, изплезих му се - и той ми се изплези. 
Докато правех мимики на огледалото, някой мина, бутна ме и 
аз залитнах. И браза се поклатушка на същата страна. Тогава 
изведнъж ме осени една идея. Тя се пречупи през призмата на 
съзнанието ми, подобно на прорязващ облаците слънчев лъч. 
В огледалото съзирах своето движещо се отражение, но дали 
то беше живо? Копираше ли това отражение моето съзнание, 
изпълнено с хиляди мисли? Имаше ли то душа, разкъсвана 
от различни чувства? Всъщност какно беше лицето от другата 
страна на огледалото? Съвършена игра на светлината, някяква 
илюзия, движещи се цветове върху стъкло? Прииска ми се да 
контактувам с този образ. Реших да се опитам да го запечатам 
в съзнанието си. Затваряйки очи, насрещното лице навлезе в 
картинната галерия на ума ми. Виждах го забулено от бледа 
лунна светлина. Но скоро образът се заличи. А аз толкова 
силно исках да го съхраня, да го опозная, да го почувствам. 
Съзнанието ми беше безсилно да улови някаква следа. В 
този момент разбрах, че само душата ми можеше да разкрие 
истината за огледалното лице. А и лисицата казва на Малкия 
принц - “Най-същественото е невидимо за очите.”

По улиците ежедневно виждам хиляди лица - весели, 
угрижени, безразлични. Но какво се случва във вътрешния 
свят на съзнанието и душите им? Всички непознати хора са 
просто безброй образи в огледала. И тези огледала, в които 
сме се скрили, ни заслепяват и ни пречат да се огледаме 
един в друг. Трябва да счупим огледалата, защото стъклото е 
изолатор на топлината, която ни е нужна, за да се спасим от 
белия студ на мъртвата материя.

Нека внезапно да спрем да гоним бягащото време. От 
рязкото спиране ще се чуе пронизителен шум на безброй 
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Люба Софрониева, X “г” клас

счупени огледала. Оглушителният звук ще ни отнеме слуха, 
а парчетата разпръснато стъкло ще ни ослепят. Ще изгубим 
сетивата, които често ни лъжат. Ще настъпи мрак и тишина. 
Човекът ще стане по-възвишен, той ще изкачи още едно 
стъпало по пътя си към съвършенство. Хората ще се потърсят, 
ще се сближат в тъмнината, водени от светлините на душите. 
Телата за първи път ще бъдат толкова близко, те ще се открияят 
по един нов начин. Свидетел на неразрушимата връзка ще 
бъде самата Вселена.

“Душата е благородна, тя знае как да се грижи за тялото.”
Учителят Петър Дънов

Диляна Филипова, IХ “а” клас
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БЕЗ ЗАГЛАВИЕ
/есе/

Може би много от вас, които след векове ще вземат тези 
вече овехтели листи в ръцете си, ще се запитат: “Какво, по 
дяволите, се пише в едно есе, озаглавено “Без заглавие”. Е! 
Ще ви кажа. Нямам си и представа. Ще напиша това, което 
ми дойде наум. Да! Например ей сега, в момента. Джабббба. 
Джабок. Жабче. Жабурана. Жабище. Ж-жжжинжибар. 
Всъщност такова животно май няма. Както и да е. Да се върнем 
на думата за заглавието, заглавието...

Кой казва, че в едно писание заглавието е най-важното? 
(Никой не се обажда!) Ами не е вярно. Най-важно няма. Просто 
трябва написаното да е сравнително смислено. Например, 
ако имаш заглавие: “Хората не са сами”, а пишеш за това как 
птичките на площада бомбардират минувачите от височина 
десет метра и опишеш ежедневните им объркани навици. То 
какво значение има това, че заглавието гласи: ХОРАТА НЕ СА 
САМИ? Че на кого му пука, като отгоре му се изсипват купища 
екскременти. Та стигнахме до главното: заглавието трябва 
да отпадне. То може да те насочи съвсем погрешно. Ти си 
мислиш, че писанийце със заглавие: “Любов в училище” ще ти 
разкаже една пикантна историйка за двама-трима -четирима 
младежи, изпълнени с енергия. Но вместо това представете 
си моето учудване, като прочетох историята на един ученик, 
който силно обичал учителките се. Е НЕ! БЛАГОДАРЯ! 
ЗАГЛАВИЕТО МИ ПРЕЧИ. То ме кара да мисля, че това става 
за четене.

Все пак трябва да отбележим, че има и много точни 
попадения. Примерно: “Светът на чудесата в съвременната 
форма на поетиката” . Това заглавие ти говори, че от текста 
няма да разбереш нищо. То ти крещи: НЕ ЧЕТИ ТАЗИ БОЗА! 
Чудесно! Одобрявам. За какво ми е да чета двадесет страници 
текст, в който “... поетическият талант играе важна роля в 
пиесата по едноименната творба на  Х. Г. Ихтиманов “Цар 
или царица” и гореспоменатото (може би става въпрос за 
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поетическия талант) спомага за разбирането на великолепната 
му творба.” или това, че: “… чудесният начин на изразяване 
помага за пълното разбиране на текста” Ами, МЕРСИ! Какъв 
смисъл има като нищо не разбирам? Затова тук трябва да има 
заглавие. То ти крещи: НЕ ЧЕТИ ТОВА!!! 

Сега вече съм изправена пред дилема: за или против 
заглавието? Не знам. Най-добре заедно със заглавието да 
махнем и това, което е отдолу - сиреч текста. Но нали все нещо 
трябва да остане - за бъдещите поколения - като доказателство. 
Нали разбирате. Не, не разбирате. 

Оставете, ще направя друго. Както е казал А. Стругацки: 
“...сигурно има и трето решение, аз съм за него”. Така ще кажа 
и аз: “Сигурно има и трети начин за написването на едно есе 
без заглавие, аз съм за него”. Ето дори вече го измислих. Няма 
да има заглавие, но ще се пише: Заглавието липсва, защото 
авторът реши да го махне. За да не затормозява съзнанието 
на невинния читател. Други причини няма да назове, понеже 
реши да ги остави само за себе си. Само едно ме смущава 
- не се знае след сто години, когато велики умове решат да 
тълкуват произведението ми, до какъв извод ще стигнат. Това 
е едничката ми тревога. Както някой ми беше казал: “Бедна ти 
е фантазията.” Та дотогава. Довиждане!

Искрено ваш: Авторът

Името му не се споменава  поради съображения, касаещи  
собствената му безопасност.  Но тъй като не е оформен по  
философия,  ще се наложи да даде личните си координати: 
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Que es la soledad?

La soledad es cuando vuelves a una casa oscura y silenciosa 
en la noche de Navidad.

La soledad es cuando vas al cine solo.
La soledad es la parte contraria de la suerte.
Que es la soledad?
La soledad es cuando vives entre una multitud de personas 

con las que hablas. Personas a las que sonries, que no te respetan 
y muestran su indiferencia. Personas con las que no puedes com-
partir tus problemas, porque se van a aprovechar de ellos.

La soledad es una lucha implacable entre egoistas, en la que 
– el que juega falsamente – gana y despues desdena a la vez a los 
que han fracasado, simplemente por causa de su debilidad.

La soledad reina en ti cuando estas caminando por las calles 
y ves las caras de la gente, dandote cuenta de que nadie se interesa 
de ti, tambien dandote cuenta que tras sus caras lucientes se es-
conde una indiferencia sin limites.

La soledad te invade cuando prendes el televisor cada noche, 
cuando vuelves a casa y empiezas a comulicar con el.

La soledad es una flor grande muy bien cultivada – una flor 
desbordante de caricias, ternura y cuidados que le han sido ofre-
cidas por otro.

Pero ?cuanto tiempo necesita uno para darse cuenta de que 
se siente solitario??Que tiempo necesitan los demas para darse 
cuenta de que les esta reservado un sitio verde en su alma? 

?Quien es el primero en percibir la soledad? ?Como se siente 
ella misma la soledad?

?Esta de verdad solitaria?
Вяра Ламбова, XI “д” клас
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