
ЗА САЙТА 10 КЛАС 

АТАНАС ДАЛЧЕВ 

НЕСЪСТОЯЛОТО СЕ БИТИЕ И ТЪРСЕНЕТО НА АЛТЕРНАТИВИ ЗА СМИСЛЕНО 

СЪЩЕСТВУВАНЕ. УПРАЖНЕНИЕ 

1. Несъстоялото се битие - „Стаята“, „Повест“, „Дяволско“ – съпоставка 

на образния свят.  

     2. „Пан“ – другият живот, преоткритата хармония със света. 

     ЗАДАЧА 3: ПРОЧЕТЕТЕ „ПАН“ И НАПРАВЕТЕ СЪПОСТАВКА С „ПОВЕСТ“. ПОПЪЛНЕТЕ 

ТАБЛИЦАТА: 

СТИХОТВО

РЕНИЕ 

ОТВОРЕНО - 

ЗАТВОРЕНО 

ПРОСТРАНСТВО 

ПРИРОДА - 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

ДОМ - ПЪТ ОГЛЕДАЛОТО И 

ОБРАЗЪТ В НЕГО 

ПОВЕСТ     

ПАН     

 

КЪЩАТА 

 

Сам дяволът я сякаш дал под наем, 

но неизвестно кой е наемателят. 

Затворена е всякога вратата 

а мракът спи и през деня във стаите. 

  

Дъждът гризе мазилката и бяга 

през счупените водостоци от олово 

и като пот по челото на болен 

по сивите стени избива влага. 

  

И снощи (ти видя ли от прозореца?), 

когато писна ненадеен вятър, 

разтвори се, затвори се вратата, 

завиха нощни кучета на двора 

  

и черна сянка, дълга като копие, 

разчупи се на каменните стълби 



и аз видях, и аз познах там мъртвия, 

когото преди девет дни заровиха. 

  

1925 г. 

 

СТАЯТА  

Би казал, че във тази стая 

        не е живял отдавна никой, 

че е заключена стояла 

        с години нейната врата. 

Тук има миризма на вехто 

        и прах по всичките неща, 

тук бавно времето превръща 

        във прах безжизнен сякаш всичко. 

  

В ъглите расне неусетно 

        вечерната дрезгавина 

и вехне есенното слънце 

        върху килимите на пода, 

а светят жълти зимни дюли, 

        наредени върху комода 

като голяма броеница 

        от кехлибарени зърна. 

  

Какви лица ли отразило 

        ревниво пази огледалото? 

То сякаш е един прозорец, 

        отворен в друг предишен свят. 

Часовникът е вече млъкнал 

        и в неговия чер ковчег 

лежат умрели часовете 

        и неподвижно спи махалото. 

  

Портрети на жени, които 

        са си отишли от света, 

висят, от слънце пожълтели, 



        окачени върху стената, 

заспала тежко върху пода, 

        сънува в здрача тишината 

и цялата печална стая 

        залязва бавно с вечерта. 

  

1925 г. 

 

ПАН 

Спал между цъфналите гранки 

на най-високото дърво, 

от него с неговата сянка 

аз слизам призори ведно. 

  

Зората нейде се разпъпва, 

възпламва нощната роса 

и тъмнината се отдръпва 

в дълбочината на леса. 

  

Потръпват дървесата леко. 

Аз тръгвам радостен. Къде? 

Където бялата пътека 

поиска да ме изведе. 

  

И бродя: пея песен стара 

или подсвирквам със уста, 

а птиците ми отговарят 

и ронят върху мен листа. 

  

Денят полека се изнизва 

и уморен от дълъг път, 

аз спирам в сенчест кът, при извор, 

от който никой не е пил. 

  

И там, когато се надвеся 

един над извора дълбок, 



от дъното изплавва весел 

ликът на древен горски бог. 

  

1927 г. 
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