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България и аз
Д-р Ирина
Владикова

Моята България и аз –
„От тука съм, чедо!“
Беше преди две години,
през лятото. Тъкмо се
бяхме прибрали в България от Виена и една вечер
баща ми каза: „Деца, ще
отидем на почивка в Родопите“. Мама пък ни обясни, че това е много, много
красива планина. Още на
другия ден се приготвихме
и потеглихме.
На мястото, където
отидохме, бях за първи
път. Много неща са се
изтрили от съзнанието
ми, но и досега си спомням
огромните зелени поляни,
из които аз и братята ми
тичахме по цял ден. На
мен най-много ми харесваха цветовете – синьото
на небето, зеленото на
дърветата и пъстрите
цветя, които сякаш бяха
нарисувани. Жорко – поголемият ми брат, бързо
си намери нови приятели и
не спираше да играе по цял
ден, а Браян – малкото ми
палаво братче, беше като
омагьосан – тичаше след
пеперудите, късаше горски
цветя и се премяташе на
воля.
Минаха няколко дни и
родителите ни решиха да
се поразходим с колата до
близкото село. Селото не
си го спомням, но помня
сладкарницата, в която
влязохме, за да ни купят
сладолед. На масата, където седнахме, имаше
една много възрастна
жена и момиче. Докато вкусвах от сладоледа,
не откъсвах поглед и от
двете. Момичето беше с
много бяла кожа и необикновени сини очи – като
небето в Родопите. Баба
му, както си помислих,
беше много по-възрастна
от моята баба. Момичето ми изглеждаше като
принцеса от приказките,
само че вместо корона на
главата си носеше красива
забрадка, която скриваше
косите му. Баба му беше
също със забрадка, а двете
бяха обути в панталони,
които не бях виждала да
носят в Пловдив.
Бабата усети, че ги гледам доста странно, и ми
се усмихна.
– Вие откъде сте? – запитах аз страхливо.
– От селото – каза
жената, премести стола
си по-близо до мен и ме
попита: – Искаш ли да ти
разкажа една много стара
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приказка?
И аз, като всички деца,
много обичах да слушам
приказки и кимнах с глава.
Тази приказка от Родопите я помня и до днес.
– Приказката, която
ще ти разкажа – започна
бабата, – съм я научила
от моята баба. Тя пък я
научила от баба си. Преди
много години дядото в нашето семейство решил да
си направи нова къща – на
мястото, което наследил
от баща си. Събрал бил
доста пари, искал къщата
да е голяма, като дойдат хора в селото, първо
нея да гледат. Започнали
майсторите да копаят
основите, а дядото все
повтарял „По-дълбоко,
по-дълбоко! Искам къщата да стои здраво на
земята. Да е най-личната
в това село“.
Не щеш ли, така както
си копаели майсторите,
по едно време нещо издрънчало. Оставили те
кирките и започнали да
ровят с ръце. Първо изровили едно голямо глинено
гърне. Скупчили се те над
него и трескаво започнали да ровят вътре, за да
намерят имането.
– Много жълтици трябва да е имало в гърнето...
– погледнах аз радостно
бабата.
– Жълтъци, моето момиче, майсторите не намерили. Но на дъното
на гърнето имало нещо,
което, разказваше ми
баба, било по-ценно от
жълтиците. Това нещо
ние и досега си го пазим
у дома.
Гледах я ококорено и не
можех да разбера какво
може да е това нещо, което било в гърнето – хем не
били жълтици, хем било
голямо имане.
Бабата стана, приближи се още по-близо, но
сега не гледаше мене, а
баща ми и майка ми.
– В гърнето – каза тя
съзаклятнически – имало
голям метален кръст.
После застана до мене,
помилва ме по главата и
тихо промълви:
– От тука съм, чедо. От
тука са майка ми, баща
ми и прапрадядо ми...
Славея Попова,
VI клас, 13 год.

Нестинарка в транс танцува
върху жаравата: ситни, ситни
стъпки с босите крака върху тлеещите въглени... Грациозно завъртане с високо издигане на ръцете,
прегърнали икона с ликовете на
светите Константин и Елена... И
пак в монотонния ритъм на тъпана трансът продължава, сякаш
трудно се различава границата
между разумното и изстъплението, между мистичното и реалистичното... Сякаш в друг някакъв
свят се пренасяш..
Когато мисля за моята родина
България, в съзнанието ми неизменно изниква образът на Нестинарката...
Има нещо мистично, трагично
и самопожертвователно, нещо
героично в този образ. Наистина,
до каква степен трябва да владееш
вътрешните си енергии, за да не
бъдеш прогорен, танцувайки върху жаравата. Загадъчният танц
има магическо въздействие върху
зрителя – поне за мене е така.
Изпълва ме с възхищение смелостта и безумието да се втурнеш с
пронизителен вик върху огъня, но
не просто да го прескочиш или да
претичаш набързо – не! А да избродираш цяла молитва с босите
си стъпала върху жаравата! Да
разкажеш за тежкия си живот, за
непосилния труд, да се преклониш
пред всевишните светии, да измолиш прошка, божия благословия и
подкрепа... И неслучайно през 2009

г. Организацията на обединените нации за образование, наука и
култура вписва нестинарството
в представителния си списък на
нематериалното наследство на
човечеството...
И чрез трагизма на нестинарския
танц стигам до същината – моята
родина не е само механичен сбор от
„високи сини планини“, плодородни
равнини, прекрасното Черноморие... Че не е тъй привлекателна
единствено заради невинността
на пролетта, разкоша на лятото,
кехлибара на есента, величествеността на зимата... Че небето от
коприна не е единственият небосвод, а хоризонтите са вътре в нас
самите... Защото какво е България
без своя народ, без прекрасните
трудолюбиви и духовно чисти хора,
измъчени и отдадени на битката
с битието, на битката за оцеляване в трудното ни съвремие? И
вярвам в духовния смисъл на нестинарския танц на българския мой
народ – ако можех, бих изключил
трагичния момент от магическия
нестинарски обред. Бих изградил
замък на мечтите – един прекрасен замък, където да се подслонят
всички бездомни и тъжни хора от
България. Бих приютил там безимотните, гладните, страдащите,
нещастните. Бих се опитал да им
създам условия за щастлив живот,
изпълнен с радости, смях, песни и
забавления! Ще кажете – утопия...
Дали някога ще успеем да постиг-

нем всеобщото щастие в моята
Родина?
Ала пак ме сепва магията на
нестинарството – след танца в
горящите въглени по босите ходила
няма рани, няма и следа от изгорено... Надеждата е жива...
Ако можех, лично бих разсякъл
гордиевия възел на социалните и
икономическите проблеми в родината, бих призовал младите хора
да преобразят лика на България.
Бих измолил благословение за родината. И бих призовал всички
българи да повтарят безсмъртните стихове, посветени на изстрадалата ни родина от велики наши
творци и писатели: Иван Вазов,
Любен Каравелов, Христо Ботев,
Цветан Радославов, Елисавета
Багряна, Младен Исаев, Алеко Константинов...
Обичам те, мое мило
Отечество!
Хубава си, моя горо, миришеш
на младост...
О, майко моя, родино мила...
Обичам те, родино моя...
Високи сини планини,
реки и златни равнини,
небето нежно от коприна –
това е моята родина...
Мила Родино, ти си земен рай,
твойта хубост,
твойта прелест,
ах, те нямат край...
Радиян Радев,
XI клас, 17 год.

Разучаването на българските ритми е любимо занимание за нашенчетата по света

Приказка за България

Как е възникнала България?

Децата на боговете поискали от
своите родители градина, в която
да играят и растат.
Поискали море, реки и езера, в които да плуват. Пожелали си планини за катерене. Гори, в които да се
разхождат, да събират боровинки

и гъбки, да берат дъхави цветя и да
плетат венци. Искали още да имат
зеленчукови и овощни градини, от
които да похапват пресни и вкусни
плодове и зеленчуци.
Боговете чули молбата им и
изпълнили желанието им. Създали

страна, която нарекли БЪЛГАРИЯ.
Така децата получили най-хубавия и желан подарък от родителите си.
Ева Хьогерл,
III клас, 9 год.

