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Едно от възможните опреде-
ления за литературата е „худо-
жествена философия”. Защото и 
философията, и литературата са 
подвластни на красотата. Те са 
като сиамски близнаци, защото 
без философия няма литера-
тура, както и обратно. По този 
повод Костадин Пампов пише: 
„Съществува определено раз-
биране за отношението мужду 
поезия и философия. В поезията 
доминира красотата на образа, а 
във философията, красотата на 
мисълта.”

Очевидно е, че Пампов спо-
деля това разбиране, защото 
изглеждащите ни като ежеднев-
ни обикновени случки, които 
ни разказва той, излъчват една 
високоинтелигентна чувствител-
ност, която неусетно ни завладя-
ва и ни прави съмишленици на 
автора.

Тези притчи, граничещи с 
философската импресия, сътво-
рени във впечатляващ есеисти-
чен стил, ни принуждават да 
мислим главно в духовни кате-
гории от висок разряд. Незави-
симо дали персонажи в случките 
са обикновени хора като Милчо 
или пък размислите се отнасят 
до Вазов и Захари Стоянов и ста-
ва дума за техните най-високи 
класически творби, на световни 
мислители и мъдреци, на хората 
на изкуството, нивото е еднакво 
впечатляващо. Защото философ-
ският промисъл на текстовете 
протича през целите случки, 
а заключителните изречения 
са своеобразни поанти, които 
окончателно осмислят разказа-
ното.

“Пътища и идоли” разчита 
на читатели от по-висок разряд, 
защото е проза различна от все-
кидневното четиво и няма нищо 
общо с публицистиката и пре-
ките внушения. Това не е книга 

за всеки, защото ще впечатли 
преди всичко просветените чи-
татели, които притежават тънък 
усет и фини сетива. Двадесет и 
осемте епизода не са за масовия 
читател с по-елементарни и при-
митивн чувства, защото Коста-
дин Пампов отправя посланията 
си към хора, които ценят инте-
лигентната проза, интелектуал-
ните внушения.

Пампов смята, че поезията 
на Атанас Далчев съдържа в 
еднаква степен и двете начала. 
И убедително го доказва в про-
никновените си размисли по 
повод стихотворения на забеле-
жителния поет. Поводи на авто-
ровите размисли са Далчевите 
стихотворения „Художникът 
и вятърът”, „Нейде в Русия”, 
„Кукувица”, „Камък”, „Нищий 
духом”, „Метафизически сонет”, 
„Прозорец”, „Към родината”, 
„Ручей”, „Младост”, „Любов”, 
„Есенно завръщане”, „Avenue 
du manie”, „Сняг” и „Човекът бе 
сътворен от кал”. Зрящите и ве-
щите в литературата ще открият 
сред неназованите поети Нико-
ла Фурнаджиев, Иван Динков, 
Иван Цанев, литературоведите 

Стихотворенията на Стефан 
Димитров са откровения на чо-
века, преживял трагични и ро-
мантични житейски ситуации, в 
които се отстоява мотивът за чо-
вешката мечта. Несломим, този 
мотив не е пътеводна илюзия, а 
устойчива душевна константа на 
осъществимото и неосъществи-
мото за поета, на стъпките към 
честта, на надеждата. 

Писател с реалистичен ми-
роглед, с изключително земна 
чувствителност, с утвърдена жи-
тейска позиция на хуманизъм, 
на съпричастие към преживява-
нията на другите и към народна-
та съдбовност Стефан Димитров 
издига творческия си глас сред 
видимите детайли на делника, в 
нравствената атмосфера на еже-
дневието, в измеренията както 
на традицията, така и на лич-
ностното откриване на актуал-
ността. Отражението на битието 
се чувства в неговите стихове 
като образ, като символ, като ак-
цент, много често и като синтез 
и това им предава естественост, 

пълнота, привлекателност. Това 
са стихове на преживяното и до-
стигнатата оценка, на ситуатив-
ното измерение и прозрение, на 
новата вариантност, на внезапно 
видяното решение.

Усещането за една тънка, 
особена чувствителност с из-
поведен характер, морално 
вълнуваща се от трептенията 
на живота е ключът към тази 
поезия. Погледът на автора е 
насочен нагоре – към звездите, 
но той нито за миг не забравя 
трънливите пътеки, по които е 
минал или по които му предстои 
да върви. Част от земния свят, 
част от дъха на планината, по-
лето и реката, част от здравата 
връзка на българина с родния 
край, с всяка извивка на пейза-
жа, с всяко трептене на тревата, 
с шепота на Камчия, самият поет 
се е слял с видимото, с пред-
метното. Така – специфично и 
характерно, Стефан Димитров 

ни разкрива и причините за 
своето вдъхновение – единство-
то на човек и природа, на земна 
красота и духовни рефлексии, на 
дадености и състояния. Поривът 
и очакването, любовта и не-
щастието, драмата и копнежът, 
безграничната насоченост и 
конкретната близост, жаждата за 
живот и страданието, тръпката 
към съзидание и добро, към 
преценка на измеримото и не-
измеримото са своеобразните 
знаци както в драматизма, така 
и в самата поетична участ на 
автора. Неповторимото усеща-
не (натрапливо на места), че не 
само е част от земната природа, 
от завладяващата магия на жи-
вота, от непреодолимите закони 
на действителността, от голямо-
то предизвикателство да бъдеш 
художник и да носиш в себе си 
талантливия импулс на духа е 
водещо в измеренията на пое-
тичното светоусещане и в тази 

Тончо Жечев и Светлозар Игов. 
Древните философи Сократ, 
Платон, Емпедокъл, Аристокъл, 
Френсис Бейкън също са повод 
за авторовите размисли. Епизо-
дите са далеч от опростените ни-
скохудожествени разсъждения. 
Това е една стилна книга, ха-
рактеризираща се с едностилие. 
Езикът е въздействащ, защото е 
пластичен и нюансиран.

В книгата няма случайни 
текстове. Очевидно е, че Коста-
дин Пампов дълго ги е носил 
и обмислял дълбоко в себе си, 
защото е достигнал до същината 
на нещата. Затова са автентични 
и сме убедени в тяхната съкрове-
ност. Макар че това е тип проза, 
която носи характеристиките 
на “тежка” литература, книгата 
се чете с интерес. Въпреки че 
текстът често ни спира за раз-
мисъл, въобще не ни досажда, а 
напротив – изпитваме силното 
желание да го прочетем отново. 
Защото с всеки следващ прочит 
откриваме нови акценти, пла-
стове и послания, които Коста-
дин Пампов ни е поднесъл, нови 
смисли и нюанси. А както казва 
Ницше, нюансът е най-всокото 
постижение на човека и човече-
ството.

Ще завърша с казаното от 
редактора на книгата – големият 
български писател Никола Ра-
дев: „Костадин Пампов препода-
ва философия, но е изкушен от 
импресивната проза. Това, което 
пише, е интелигентно, чувстви-
телно, умно и чисто. В него е 
човекът – със страстите и по-
громите. С висините на порива 
и бездната под тях. С оцедената 
тъга от живота.. С последната 
утеха, че си живял, че си оставил 
диря...”.

Костадин ПамПов, „Пъти-
ща и идоли”, проза, „Барич и 
Сие”, 2009 г.

ХОРИЗОНТ НА ЖЕЛАНОТО книга на Стефан Димитров. 
Диапазонът – в тематичен 

план, на стихотворенията, пред-
ставени тук, е голям. Той обхва-
ща съкровеното и обществено 
значимото за поета, превръща 
се в духовен вертикал, отразява 
съзряването и убедителността. 
Знанието за света се изпълва 
с хуманност, подчертаваща 
творческата индивидуалност на 
писателя.

„НАДЕЖДА” е поетична 
книга за голямото изпитание на 
ценностните устои на всеки един 
от нас, за нашата същност. Тя е 
не само едно споделяне на опре-
делено художествено виждане, 
но и брод, прилив, предизвика-
телство към самоизследване. А 
какво по-хубаво от такъв един 
художествен свят, изпълнен с 
извори на духа, мисълта и чув-
ствата?

СЛОВо

Стефан Димитров, „Ела 
в съня ми”, стихотворения, иК 
„Компас”, 2009 г.

НИКОЛА КОСТАДИНОВ

ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯ

В края на годината на Бълга-
рия в Русия – 2009-та, стихос-
бирката на Станислав Пенев – 
„Пристан” е преведена на руски 
език от Всеволод Михайлович 
Кузнецов, член на Съюза на ру-
ските писатели и на Съюза на 
руските журналисти и издадена 
в Москва. Тя е втората книга 
на българския поет издадена в 
руската столица през последни-
те две години. Съставена е от 
кратки стихотворения – осем-
стишия (октави, както ги нарича 
авторът) и основните теми в нея 
са морето, любовта, близостта, 
приятелството, позицията на 
съвременния мислещ човек към 
проблемите на ежедневието и 
вечността. В нравствен план в 
тази книга се обръща внимание 
на  благородството, добротата, 
извисеността, на желанието на 
човека да усъвършенства битие-
то си с философско  отношение 

към въпросите от живота. От-
делни подборки от тези стихове 
вече бяха публикувани в ме-
сечния литературен алманах на 
руската столица „Московский 
Парнас” през 2008-ма и 2009-
та години, а самият Станислав 
Пенев от една година е член на 
Творчески клуб „Московский 
Парнас”. 

„Пристан” е издадена в джо-
бен формат – удобен четенето й 
да се превърне в част от ежедне-
вието на любителите на поезия: 
„Така книгата стига по-лесно до 
читателя – чете се в метрото, 
по време на дългите преходи, 
придобива съкровен, сакрален 
характер.” – пояснява авторът. 
И „Пристан”, както и първата 
книга на Станислав Пенев на 
руски език – „Брегове”, е намери-
ла своя читател, вълнуващ се от 
морската образност и философ-
ската нагласа на варненеца. През 
2009-та година Станислав Пенев 
получи златен Есенински медал 
за поезията си от Съюза на писа-
телите на Русия и преведе и из-
даде на български език две кни-
ги на руски писатели от Москва: 
„България, ние отново сме в 
твоите обятия” на Всеволод Куз-
нецов и „Потрет” – на младия, 
впечатляващ с модернистичното 
си поетично виждане, но изцяло 
верен на руската поетична тра-
диция, Евгений Степанов. 

Станислав ПЕнЕв, „При-
стань”, стихи, „московский 
Парнас”, 2009 г.
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