
Първо искам да уточня, че 
е  станала някаква малка 
грешка. България не е  раз-

положена на Черно море, така че аз 
няма как да говоря за черноморски-
те мотиви в българската литература, 
нито в моето творчество.

Шегувам се.
Но в  шегата ми, като във всяка 

шега, има и капка истина.
България е страна, която географ-

ски е  разположена на брега на Чер-
но море, но винаги е  била обърната 
навътре – към планините си и  към 
малките си, планински села. Много 
малки, загадъчни и магични села.

Може да е  смешно, но аз свърз-
вам това откъсване от морето с про-
изхода на българите. Прабългарите 
идват от степите, а  преди това – от 
страховитите ледници на Хиндукуш. 
И поради тази причина за тях морето 
е само някаква легенда. Морето при-
надлежи на гръцките моряци и риба-
ри. Докато българите от древността 
са планински пастири, земеделци 
от долините, занаятчии от малките 
градчета и  магьосници от горските 
дебри.

Но и  по-късни причини правят 
морето далечно за българите и  за 
българската литература. По време на 
петстотингодишната османска власт 
българите са намирали своята свобо-
да не покрай морето, където са били 
уязвими, а именно в дивите, трудно-
достъпни планини.

Така че българският поглед не 
е  бил насочен към морето. И  ако 
се споменава морето в българската 
литература от по-стари времена – 
то е за да се опише морето като път 
към заточение. Заточение в  през-
морски страни. Както е  в  стихо-
творението на великия български 
поет Яворов, което се казва „Зато-
ченици“.

И  все пак – в  по-нови времена 
българската литература има своите 
чудесни примери за истински „мор-
ски“ творби. Един от най-великите 
поети на България е бил моряк. Той 
се казва Никола Вапцаров и  е  раз-
стрелян заради своята активна анти-
фашистка дейност през 1943-та. Но 
странно – в едно от най-добрите му 
неща се говори не за Черно море, а за 
Фамагуста в Кипър и за Филипините. 
Може би това е някакъв заложен в ге-
ните на българите космополитизъм... 
или по-скоро чисто българската чер-
та да не се радваме на своето, а да гле-
даме с  благоговение към далечните 
и чужди земи. И морета.

В  по-късни времена – от шейсе-
тте до деветдесетте – се появи цяла 
поетическа школа, произлизаща от 
морския град Бургас – с  такива по-
ети като Христо Фотев и  Недялко 
Йорданов. В  тези, по-нови времена, 
морето в  българската литература се 
превърна от мрачна стихия в нежен 
източник на лирично вдъхновение. 
В  по-новата българска литература 
стихията Море най-често се римува 
и свързва с една друга стихия. Любов.

Но нека кажа нещо и  за себе си. 
За да посея и на чешка земя славата 
си на ексхибиционистичен писател. 
Единственият разказ в  моето твор-
чество, директно свързан с  морето, 
е разказът, наречен „Пешо Морския“. 

И в него се разказва за едно типично 
българско момче, живяло цял живот 
в  малко, вътрешноконтинентално, 
сухо село. За Пешо морето е  било 
символ на непознато и недостижимо 
щастие. Символ на най-чудните и не-
достижими наслади на света. И Пешо 
– трогнат и разтърсен от вида на мо-
рето, което вижда на двайсет и  пет 
годишна възраст за първи път – ре-
шава да се хвърли в  това море и  да 
остане завинаги в него. Защото Пешо 
открива, че щастието и  сладостта 
в живота са недостижими, а без тях 
животът е безсмислен.

Но това е само един тъжен разказ. 
Нищо повече.

Написах го, за да излея тъгата 
си, идваща от мисълта за хилядите 
момчета и  момичета. Които живеят 
като нощни пеперуди – устремени 
отчаяно към светлината и  щастието 
и умиращи на пламъка на свещта.

Но както казах, това е  само един 
разказ.

Всъщност, за да завърша – нека 
кажа: За мен – като творец и като чо-
век – Черно море не е Черно, а е всъщ-
ност Сапфирено море, Изумрудено 
море, Кехлибарено море и  Златно 
море! На неговия бряг за първи път 
усетих истинската любов. И  после 
– още много любови – не по-малко 
истински и  пленителни от първата. 
Честна дума. �

Морето за нас е легенда

КАТО ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „СВЕТЪТ НА КНИГАТА“, КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ, ЗА 
КОГОТО СТЕ ПРОЧЕЛИ В ПРЕДИШНИТЕ СТРАНИЦИ НА СПИСАНИЕТО, УЧАСТВАШЕ ЗАЕДНО С ДРУГИ ЧУЖ-
ДЕСТРАННИ И ЧЕШКИ АВТОРИ В ДИСКУСИИТЕ И ФОРУМИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО. СЛОВОТО МУ ЗА ФОРУМА 
„ЛИТЕРАТУРАТА НА ЧЕРНОМОРИЕТО“ КОРЕСПОНДИРА С РАЗКАЗА „ПЕШО МОРСКИЯ“, КОЙТО МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕ-
ТЕТЕ В НАСТОЯЩАТА РУБРИКА „БИБЛИОТЕКА“. ТЪЙ КАТО В ДУМИТЕ МУ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО „СВЕТЪТ НА КНИГАТА“ 
ИМА ПАСАЖ, КОЙТО СИНТЕЗИРА ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗКАЗА, СЪВЕТЪТ НА РЕДАКЦИЯТА Е ПЪРВО ДА ПРОЧЕТЕТЕ 
РАЗКАЗА.

Калин Терзийски на форума „Литературата на Черноморието“
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� ТЕКСТ: Калин Терзийски, изложението „Светът на книгата“


