
t

Ю Л И Я  К Р Ъ С Т Е В А
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Чувала съм да казват, че Блага Димитрова е недоразумение — 
жена, при това поет и толкова разсъдлива! Критиците, които често я 
обвиняват в „умозрителност“, я корят, че „измисля“. Тоза напомня 
упрека на френските литератори към френските писателки, че когато 
творели, те „се гримирали като мъже“. Наистина Блага Димитрова не 
пише само за жените .— творчеството й е адресирано към всички. Но
струва ми се, че подобни критици би трябвало поне да се гримират
като жени — и то като жени от 60-те години на века — може би това 
ще ги улесни да почувствуват „измислените“ трептения на света. 
Защото лирическата героиня на поетесата е, колкото и високопарно 
да звучи това, съвременната жена, скоро пробудена, неспокойна и 
търсеща, която l ..ьрзите се втурва по белите полета на науката, по 
./елите места на картата, по белите пътища на сърцето. Оттук и тази 
смесица на разум и чувство; на трепетен порив да бъдеш „в унисон 
със света“ и трескаво ровене в себе си; на строга премереност и 
култура, одухотворени с нежност; на неукротима обич, която превръ
ща сърцето в радар, и рязко оттегляне в момент на размисъл, което
респектира, но не руши магията. Оттук и голямата амплитуда: емоцио-
налност — рационалност. Тя се обуславя от особеностите на темпера
мента на поетесата и от насоките, които нашето съвремие диктува в 
развитието на жената. Срещаме я във всички книги на Бл. Димитрова 
независимо от разнообразните превъплъщения, които животът е нала
гал на лирическата и героиня.

Тази сватба на разума с емоцията, на интелекта с женствеността 
внася особена нежност, крехкост и благородство в света на поете
сата. Те се отразяват и в образната й палитра. Обърнете внимание 
ка нишките, с които е изплела своя свят. Още с първите крачки ни 
ослепява много светлина. Ефирна и неуморна, свободна и бистроока, 
тя не е горещата до задух омара на лятото, а хладно сияние ьа 
пролетта, на изгрева или заника. Посреща ни и ведрина — нежен по
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лъх, планински повей. Поетесата не е майстор на звуковото описание н 
стиховете и куцат фонетично. Но ние дочуваме раждане на шумове — 
плясък на крнле, стаен шепот. Виждаме и слушаме вода. Авторката 
сякаш е хипнотизирана от играта на водната струя Но тази трептяща, 
течаща, отразяваща и преливаща се в светлини водна плът, която 
намираме в много от стиховете й, не е самоцелна, умозрителна плете
ница. С »всичката си блеснала подвижност тя резюмира прохладния тем
перамент и неспокойния дух на поетесата, нейния копнеж — в който тя 
вижда и един дълг — да тича, да плиска и освежава И само който се 
остави да бъде магьосан от феерията, няма да долови зад нея онази 
„желана“ и „скъпа“ тревога-вълна, коя го „мий бреговете на света“ и 
пред която един Антохолски драматично се прекланя.

Всеки има предпочитани думи — те не свидетелствуват за бедност 
на езика, а разказват за психиката на автора. В словесния низ на 
Блага Димитрова често ни срещат „стъпки“ — за да напомнят за из
острената чувствителност и боязън на героинята. В „Шепа“ се е събрала 
любовта й към прикътаността, тихото щастие и уюта. В много „глът
ки“ се мъчи тя да насити жаждата си за простор я дело. И цйлата 
тази асоциация на вода, светлина, свеж полъх и самотни стъпки пре 
дава ефирност на поезията на Блага Димитрова. Придава й премере- 
ност и умереност. Тук липсват ярките бои и крещящите усещания. 
Всичко е малко хладно, но на човек не му става студено, защото то 
е одухотворено като пролет. От всеки кът ни гледат ненаситни очи, 
уголемени от удивлението пред света, търсещи съзвучие с него. В раз
умната, грам по грам претеглена и деликатно подбрана наредба на 
този свят намираме себе си. И усещаме присъствието на твореца му, 
който се е докоснал до най-големи неща, до най-бесни стихии, но не 
ги е развихрил, нито разгорил, а облагородил. Защото устремът на 
поетесата към висота се смесва с вопъл за съчувствие, приятелство и 
обич. Тук се крие обаянието на авторката. Това обяснява и парадокса 
на Блага Димитрова — поетеса на гражданския устрем, но не и на 
героизма (героичните нотки звучат фалшиво в нейния глас); на инте
лектуалната постройка, но не и на дълбоката мисловност (у нея липсват 
големите обобщения); на любовния порив, но не и на изгарящата 
страст (тя винаги успява да респектира и другите, и себе си).

За нея важат думите, казани за една друга поетеса: „Тя държи 
в ръцете си слънцето като цвете“.

Поетичната кристалност, която Блага Димитрова носи със себе си, 
личи още е първите й стихове от цикъла „Студентски дни“ („На откри
то“). Първите бригадирски стихотворения също са пълни със светли
на от нейната поетична земя — в тях, вместо пресилени възторзи, има
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нежност („Бригадирска майка“). Понякога неукрепналият глас на пое
тесата се поддава на твърде гръмки за нея интонации („Стихове за 
вожда“, „Песен за Родопите“). Независимо обаче от кркволиченията 
в пътя й, навсякъде -ни среща лъчезарният свят на нейната 
героиня. Навсякъде откриваме голямата тема на нейното творчество, 
лолто най-общо може да се формулира като лирически копнеж за хар
мония. Вътре в човека и между човека и света. По-точно това значи: 
да подредиш богатството, което носиш в себе си, да го издигнеш до 
висоти и да го реализираш, като го втъчеш в нравствеността и красо
тата ьа нашия свят. И чрез съчетанието на етика с ' естетика да на
правиш по-добри хората. Този урок се чувствува в цялото творчество 
па Блага Димитрова — то е творчество на моралиетката. Независимо 
от това дали ще изнесе иа преден план етичното или естетическото 
отношение, следвайки принципите на социалистическия реализъм, тя 
дешифрира основния си мотив, търси хармонията: човекът — хората, 
личното — общото, щастието — дългът, прагът — светът, прикъта- 
ността в интимното — скокът към необятни ширини. Вярва във въз
можността на това сливане и утвърждава съществуването му. Липсата 
на гази хармония в каквито и разновидности да се проявява — са- 
мота, отчуждаване, грубост — я наранява и пълни стиховете й с осо
бената, лека като омара тъга на Блага Димитрова, която прави пое
зията й да прилича на графика иа слънчево утро. Творческата природа 
на поетесата също търси приобщаване, а не конфликтност. Даже ко
сато противопоставя, прави го, за да подчертае връзката. Чужда на 
разкъсванията и склонна към интимност, тя търпи несполуки, когато 
се мъчи в антитезна патетика да внуши нравствените си принципи 
(„Пратеник“, „Художник“, „Строител“). Успява, когато разкрива съ
щите принципи чрез описание на спойката, близостта и топлината 
(„Бригадирска майка“). И тъй като в това описание има много преми- 
сленост и разумна съзерцателност, при Блага Димитрова преобладава 
егшчността, а не драматизмът, не даже лиризмът.

С първите си стихотворения Блага Димитрова бяга от съзвучието 
вътре в човека и го търси предимно между него и изискванията, които 

■’животът му налага. Последните две сбирки свидетелствуват, че в сър
нето й има място не само за екзалтация и тя, без да убива обществе
ната значимост на творчеството си, му дава πο-личен, по-присъщ ней 
:он: свободно, с пълен глас пее за красотата н нежността. Но и и 
двата случая в темата са втъкани ентусиазмът в освободената ни ро
дина, патосът на социалистическото изграждане и което е особено 
важно — стремежът на жената за самостоятелност и изява. Оттук 
патетичният тон на поезията й. Наред е това и в двата случая Благ* 
Димитрова остава вярна на психологическата си същност. — мисли* 
ност. Делото на Димитров, подвигът на Лиляна, родопското строител
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ство, любовта — всичко минава повече през ума й и по-малко през 
сърцето и, преценено е н тежи от разумност. Тя не се поддава на 
вдъхновението, без да го обсъди, не се влюбва в красотата, без да я 
категоризира. И в най-унесените си мечтания тя е будна. Въображението 
й никога не се впуска в разюздан бяг. И природата дори не е в съ
стояние да я накара да забрави, което знае. Оттук и силогизмите в 
композицията на стиховете й, оттук и впечатлението, че и яай-личните 
и куплети звучат като илюстрация на сентенции. Друг е въпросът, до
колко поетесата се е потопила в темата и успява наистина да я про
кара като своя участ, а не да приема наложени рамки и да се мъчи 
да ги запълни с повърхностни наблюдения и ефектни фрази. В зави
симост от това успехите й се редуват с неуспехи. В задълбочаването 
на интелектуалността й, превръщането й от вродено качество в обобща
ване на значителни иден, а не в потискането й поради страха. от „ум> 
зрителност“ виждам развитието на поетесата. По този път, струва ми 
се, ще се преодолее впечатлението за повърхностност и хладина, което 
някои стихове на Блага Димитрова наистина оставят. Разбира ce, тозз 
няма да бъдат приказки за „зли духове в бутилки“, пито философски 
предвкусвания на „двехилядната година“. Новостите, които Блага Ди
митрова ще ни донесе, ще бъдат написани от жена, нейната поетична 
образност ще ги облича и те ще носят присъщата на , поетесата свет
линно-ведра чувствителност и благородство. Блага Димитрова е дока
зала вече, че може да направи това.

Кое обяснява тогава студените й, слаби стихове? Войната и пър
вите години след нея дадоха формата, в която се изля поетиката на 
едно момиче, дошло от старо Търново. Епохата на суровост, труд и 
дълг поощрява вродената му мисловност и превръща поезията му в пе
сен на трезвостта, която иска да бъде ентусиазирана. Движена or 
благородната амбиция да създава социална поезия, младата поетеса 
някъде се поддава неусетно на готови калъпи. Блага Димитрова има 
трудно за преодоляване наследство. То се проявява и днес и в избора 
на теми, и в недостатъчното задълбочаване, и в лековатото прелитане 
над проблемите. Те именно пораждат и двата големи врага на поете
сата — назидателността и несвойствената й изкуствена приповдигнатост.

Хората на дълга, коиго тя рисува, са синтез на преклонението й 
пред разумното отдаване на личността в името на другите. Тези 
образи са създадени от силен дух и буден ум. Но на поетесата липсва 
тънкото проникновение, което да я доведе до сложната човешка действи
телност, преди моралистката в нея да провъзгласи тезата си. Тя схематич
но е разбирала законите на социалистическия реализъм, от една страна, а 
от друга — се е поддала на добродетелните, но несъобразени с творческите 
си възможности намерения да бъде преди всичко агитационна и това често 
руши естетическите закони на поезията й. Нейният герой отговаря на
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предварително поставена цел —- да бъде във всичко обаятелен. Извън 
себе си той познава само пътя напред, в себе си не знае сенки и ко
лебания. Трудно е да създадеш такъв герой-компас, герой-кумир без 
условен патос или баналност. Човекът на дълга в стиховете на Блага 
Димитрова е персонаж от приказка. С магически жест той решава не
възможното. Насища атмосферата, в която се движи със стоицизъм и 
твърдост. Но я лишава от задушевност. Ние сме благодарни на автор
ката, че се е обърнала към мъжествените, за да види през очите им и 
предаде чрез подвига им героиката на нашето съвремие. Тази героика 
съществува и не случайно по бригадирски обекти и ученически събрания 
ние радушно приемахме стиховете на Блага Димитрова. Не чувахме де- 
кларатнвността им, вярвахме на ентусиазма им. Но когато от литерату
рата се иска да бъде не само идейна, а и впсохохудожеетвена, ние 
разбираме защо тези стихове не издържаха времето.

Като се изключат „Нашето име“, „Във влака“ и първата част на 
„Раждане“, в сбирката „Стихове за вожда“ остава значителен баласт 
от версификации по теми из историята на партията. За съжаление, тоз.. 
до известна степен важи и за поемата „Лиляна“. И в двете книги сухата 
назидателност идва от амбицията на авторката да не пропусне нещо о: 
партийните постановки на въпросите, като прплежна ученичка-отличиичк- 
да каже всичко, което знае за нелегалното движение или партизанска:.: 
борба. Тази лъжемнеловност е също тъй далеч от истинската миело »нос
на Блага Димитрова, както и романтичното разнежваме, е което : 
опитва да я балансира.

Разбира се, ке користни подбуди палят ентусиазма на поетесата 
Нейната светла същност на човек и поет тръгва от оптимизма, кой: 
животът у нас поражда. Но поддала се на инерцията, тя лесно се до
верява на повърхностните бляскави магистрали на патетиката и не с? 
опитва да види какво се крие зад тях. Друго е, когато възпява ж 
ща, минали през самата нея. Ако в „Нашето име“ и „Във влака“ Благо 
Димитрова се издига над обикновената фотография и внушава идеи, т 
е, защото те са плод на сърцето и ума. Същото е и с онези места :: 
„Лиляна“, в които личната изповед на поетесата се преплита с разк_ 
за за героинята. „Съдбовен м иг... за да не изхвърчи/ ми тряГг.г 
две очи, в мен устремени./ Но где да ги намеря две очи,/ повярва, 
във мене?“

Героизма на нашите дни намираме в „Песни за Родопите“. Е:-.: 
сиазмът, който първите дни на свободата са влели в сърцето на п:. 
тесата, не се е превърнал в сгурия. Но в родопските стихове на Б.ъ 
га Димитрова той е примесен с повече интимност, мекота и съчуветъ,, 
конто се усещат и в най-патетичните творби. Това идва от стреме..*.; 
й да направи център .на поезията си психологическият анализ на 
века, ие външното му преборваме с трудностите, а отражението
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тази борба в психиката му. В този смисъл „Песни за Родопите”4 под
готвят „До утре“ и „Светът в шепа“. Но стъпките на авторката са 
все още плахи. Докосва се само до героиката на дните ни, без да я 

I' покаже отвътре. Оттук и впечатлението за романтпзирани репортажи и
■I I скици, което стихотворенията й често оставят. Оттук и сухата тези-
} : сност на стихотворения като „Невяста“ или „Онова, което не се вижда“.

ί Блага Димитрова е гостенка на обекта. Тя може сръчно да преразказва 
I : чужди съдби, но читателят чувствува, че не са нейни. Написани с 

i добра воля, носещи светлината и благородството на поетесата, поети- 
I I чески изваяни — въпреки това, чужди тела. Четем ги и. не можем да се
■\ освободим от чувството, че за поетесата те са бягство от нещо съкро-
| i  вепо и наистина нейно, което тя ревниво пази и което , извира само от 
1 ; време на време.

Литературните етикети и класификации са наистина условни и 
в много случаи механически. Очевидно е обаче, че „До утре“ и 
„Светът в шепа“1 — макар и появата им да е подготвена от цялостното 
развитие на* поетесата — бележат нов етап в творчеството на Блага 
Димитрова. Проблемите сега тя търси не вън, а вътре в себе си. Из
граждайки хармонията в себе си, се извисява до нравствено съвър
шенство и дарявайки това богатство на хората, изпълнява поетичния 
си дълг. Тази „нова“ Блага Димитрова не тръби за съдбовната реши
телност на героинята да промени света. Нейните подвизи са в чувства
та й, наситени с разум. Не очаквайте обаче да я видите спокойна и 
смирена, намерила най-сетне своето. Тя се вълнува и размишлява, 
страда и копнее. Винаги устремена към света. Винаги жадна за бли
зост. Винаги потопена в контрасти и драми. И винаги успязаща да ни 
измъкне от конфликта и да ни приближи до себе си, защото и в най* 
големпя конфликт тя не напуска себе си.

„Не закриляна да съм, а окрилена./ Не загърната, а с дух за
гърнат цял. / Не зад нечий гръб на завет приютена, / а до рамо срещу 
зятър завнлнял“ („Копнеж“ — До утре). За жена с  такъв копнеж 
любовта не само няма край, но не може да бъде край. Тя е много по
вече от стремеж към обичания — тя е средство за изживяване и изя
вяване, онази жадувана близост и всеобемаща връзка, за която и з 
«.оято тя живее. С идеята за близост между хората облъхва покорителя 
щ звездите, в когото вижда бъдещето и стремежа сн към нравствени 
щеоти. Най-голямото щастие, което любовта носи, е възможността да 
Гьдеш нужен на другите. Постигнала най-сетне себе си, тя изгаря от 
г.слание да се раздава и отново в нея да се обогатява. Но в не-

1 „Светът в шепа“ — стихове от Блага Димитрова, изд. „Български 
; сател“. 1962.
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спокойната, устремена нагоре и вглъбена в себе сн обич на тази жена, 
и двете теми — големият свят н мъничкият интимен праг — се препли
тат и намират взаимното си разрешение. Познаването на света се 
постига от прага иа обичта и обратно — голямата обич обагря всеки 
кът па света. Тъй че любовта у Блага Димитрова не е бягство към 
„малката тема”, а сполучлива позиция за един по-близък до поетиче
ската й природа ракурс на голямата тема. Поетесата явно е сменила 
позициите на поетичната си камера.

Редом с това очевидни са и търсенията и в областта на фор
мата. В една част от стиховете тя е пестелива, естествена, избягва 
хитрите трикове. Пределната кондензираност на поетичната идея, раз
будила неочаквани образи („разтворила слънце, и багри и време.. 
и асоциации, конто звучат като поанти- („Той глътка по глътка теб 
пиел, Родино!”), се излива понякога в начупен стих и дава сполуки 
като „Последно желание“. Подкупващата простота на „класическите*" 
„Край Сена*', „Нощ“, „Уличен музикант“, „Щурче“ и др. им придава 
изящност па стара миниатюра. Измъчеността идва, когато поетесата
започне да жонглира с образи („Пейзаж и профил“, „Концерт на ста 
риннп инструменти”, „Кръчма на поети“). Тук тя се губи в детайли, 
плод на оригинални асоциации, интересни като хрумвания, които Нс 
съумява да кондензира лирически. Съществуването им е оправдан 
доколкото те са експеримент за обогатяване изразните средства
Струва ми се. че те, наред със свободния стих, към който се ориен
тира напоследък авторката, сочат към „нови земи“, в творчеството 
й - те са потеицилен стремеж за освобождаване от условностите г 
поезията и за изнасяне творческата същност върху по-широките плат::* 
на прозата, за което мисловният и темперамент — акцентиран еъ„ 
„Светът в шепа” --  е особено пригоден. Блага Димитрова би била ная- 
стана интересна белетристка .. . Що се отнася до свободния стих 
„Свят и праг“, „Пред гроба на Кирил**, „Глас от небето” и др. — тд  
наистина дава повече, простор на ума и поетесата въплъщава в не:, 
някои сполучливи находки на мисълта сн. Но в сегашния си творче:^ 
етап тя е по-силна в „класическата форма*' и ми се струва, че п.:т. 
ресните съждения, поднесени в свободен стих, биха имали по-голя»;,, 
въздействие, ако бяха казани „класически“. Сега те оставят впечатли 
плето, че в освободената си форма оригиналната мисъл се г, .1 * 
Оттук и повеетвователният, по-скоро журналистически, отколкото :*.л 
тпчен цикъл „Глас от небето“, който независимо от доброто жела, ^ 
на поетесата да бъде „в такт с космическите кораби“ е значително са 
общото звучене па сбирката.

При цялата си разумност и претегленост поезията на Блага 
мптрова има нещо неспокойно, блуждаещо, неудовлетворено. Едно ьгч̂ ,,. 
ту отчайващо, ту плодоносно търсене в недрата на действителлллг:^
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И на себе си. То е същността на артистичния дух, конто живее в пое
тесата и „гони туй, което все хвърчи“. Ражда го н съдбата на жената - 
наша съвременница.

Виждаме го в портрета на героинята, която ни показва зад еди,: 
количка по бригадирските стр.оежи, под булото на пробудената бьлга- 
ро-мохамеданка („На открито“, „Песни за Родопите“). Неспокойна, ра 
зумна и разнолика. С високо самочувствие за ценността си. Само 
стоятелиа. Не очаквайте да я прозрете напълно — пъстрия си свят и 
тя самата едва ли познава. Често напуска почвата на трудовата си 
площадка и се слива е потока на природата. Но не за да се изгуби в 
кея, а да намери съзвучие и постигне съвършенство. Сграбчен от бур
ния »водовъртеж на съвременността, крехкият й светъл свят, който лес 
но се доверява на ветрове и пътни знаци, ражда и икаровски полети, 
и съзерцания на природата, и люлчини песни, и пориви за обич, и 
пламенни прокламации на героизма и романтиката. Понякога те са из
речени с детска наивност („Пролет“), друг път прозвучават в народни 
интонации („Песни“). Това лутане в широкия емоционален, тематичен 
и поетично-технически обхват на стиховете за днешната клена показва 
не само съвременницата неспокойна и търсеща. То разкрива и автор
ката — неудовлетворена от израза на мисълта и чувствата си, от нена- 
мереяата още способност да прозре докрай себе си и установи това, 
което търси.

Виждаме нейната тревожност в натрапчивото присъствие на тема 
ia за самотата, която преследва Блага Димитрова от първите й сти
кове („Вехтошар“ — 194!) и е особено упорита в „Светът в шепа“. Пое 
нееата би могла да каже с Делакроа: „Самотата — ето мъката на душа- 
га ми“. Тя тръпне от хладината н. Докосването п я плаши, защото 
жжда в нея не толкова лична съдба, колкото опасна за нашето време 
«ендекция. За Блага Димитрова проблемът е нравствен — самотата 
шоред нея опустошава човека. И естетически — руши красотата („Край 
Сена“). Спирайки се на него, тя иска да изчерпи докрай темата за 
реализиране на човека сред хората. Нейният етичен идеал за близост, 
цйният дар да облагородява всичко, да трепти в хармония с хората и 
ja събере целия свят в шепата си, за да го даде на този, който я 
озка — се бунтува от грубостта, студенината, заключените врати. Тя 
щпнее за нещо, което ще накара хората / в света огромен глухи, от
чуждени / през зидове да си подадат ръце и сърца. Затова отчуж
даването носи в сбирките й не само тъга, но и протест. Наистина 
средите й са придружени с меланхоличната усмивка и замисления 

дглед на благородните хора но от тях понякога боли повече, откол- 
о-го от разкъсващата злъч на сатирика. Спомнете си „коварния въпрос“, 
.*Лто си задава авторката в „Лиляна“: ако героинята беше жива, не 
4« ли „забравила за бедняците в квартала отстранен?“ Или „Реабнли-
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1сщня“ („Светьг в шепа“) с този гъжен финал за неполравимостта на 
човешката загуба — „Ами мъката в простреляната гръд?“ Или: „Търси 
нейде само да се мерне / отевет от прекрасните черти / и сред гласовете 
лицемерни / искреност без страх да прозвънти...

Цялото творчество на Блага Димитрова е един стремеж да отиде 
сред хората. Да погледне света със свои очи, но зрителната й точка 
да не бъде в самата нея, а при тях. Въпреки цялата разумност на из
куството си тя не може напълно да го постигне. Излезе ли от себе 
сп, загубва искреността на погледа. Остане ли в себе си, чувствува 
се сама, копнее за широки простори, в които да осъществи богатствата 
си. Оттук се ражда най-разкъсванхата болка на поетесата, която o6si- 
снява и нейната драма, н парадоксите на творчеството й: „Открита ли 
е / бързина в света / кажете ми / поне за мигновение / да ме изтръгне 
от самотността, / да ме изскубне от самата мене?“ („Полет“). Това про
тиворечие внася неспокойния дух в стиховете й. То ни помага да раз
берем непрестанното й люшкане ту към граждански, ту към интимни 
мотиви, стремежа и да ги съчетае, опитите й за абстрактен анализ на 
чувствата. То обуславя съществуването на един извор на поетична 
тревога у Блага Димитрова, който вечно ще я гони към „незавладяни 
висоти“.

И тъй, на разсъдителпата Блага Димитрова не достига интелек
туална дълбочина, Светът й се поддава на външни влияния — 
тематически и формални. Независимо от акцентираните й заключения 
липсва й синтетичност на мисленето в цялостната постройка на стиха. 
Мисловността й я предразполага към суха декларативност, която нз 
места тя се мъчи да компенсира с романтизъм. Това са „капани“, в коиш 
гя често пада през досега извървения си път. Последните й стъпки 
доказват, че се стреми да превъзмогне ограниченията, да се вглъбява 
в ума и сърцето си, за да търси там нови неща. Че „Светът в шепа' 
повтарял настроения от „До утре“ —- това не е признак на творческа 
застой, а стремеж да се изпие до дъно намерената най-сетне тема 
Разликата между двете книги — в последната се търсят по-обобщен.* 
звучелшя, личното голи валидни за всички истини — сочи нови хор,, 
зонти, към които обръща очи поетесата. Ние можем да искаме от не а 
повече кондензираност на мисълта и още по-задълбочеио проникване * 
себе си, за да разгърне верния си подход към темата за правете, 
ността. Flo не можем да не признаем, че с неспокойното си гьрсе:.*- 
с мисловността си, със стремежа си да стигне до красотата на ц.;· 
пешката душа и взаимоотношения творчеството на Блага Димитре,,* 
създава представи п хвърля идеи, по чиито следи мислещите й чк:* 
тели намират път към дълбините в себе си. За тях едно съизживязз д 
с нейната поезия е радост.
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И В А Н  К О В А Ч Е В

Б И Т

И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н  В К У С

1

Спомням си една шега, подхвърлена от Бешков в онова време, ко- 
гато по обед той се заседяваше сред почитателите си в сладкарница 
„Алтай“. До него седеше майсторът-декоратор Иван Пенков и му раз
казваше някаква случка.

Той връзката си не може да върже, за естетика ще го в о р и ...— 
засмя се високо Илия Бешков. Пенков само се усмихваше в бялата 
си скандинавска брада —ι като че точно такъв ефект бе очаквал.

Колко хора познаваме, с претенции в изкуството, основателни или 
не, за които художественият вкус е нещо извън сферите па всекидне
вието.

Един млад учител по литература, откакто го помня, мъкне изтър
кана чанта, пълна с книги, а освен нея — и други под мишница. Знам 
любовта му към литературата и винаги ми е било криво, че на вид 
напомня стара писарушка. Още по-неприятно е да му дадеш книга и 
да ти я върне . . .  Трябва да се пипа с ръкавици. Когато някой се по
шегува с небрежността му, той снизходително поглежда „издребнява- 
щия“ и се усмихва. . .  Дали е само „еектаптщина“ презрението към 
земните човешки неща . ..?

Вкусът към изкуството и вкусът към красотата в бита са тясно 
преплетени. И подготовката само в една посока не стига! При всяка 
частна шивачка можете да намерите рояк от познавачки на модната 
линия, но когато заговорят за театър, къдего отиват да показват но
вите си рокли, става му тъжно на човек. , .

Интересно е, че лесно можеш да познаеш художника! И в делнич
ното му, работно облекло, все някъде, в дребните неща, ще проличи 
усет към цвета и формата, към практичното и изисканото. . .  А в ате-
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