
23брой 6/2018

ГО
РД

О
С

Т И
 П

А
М

ЕТ

Лъчезар Станчев 
110 години от рождението му. 
Писател, преводач, драматург, 
журналист, автор на литерату-
ра за деца и възрастни.

(1908–1992)

Роден е във Вършец в семей-
ството на учители. Завършва 
романска филология в Софий-

ския университет, специализира 
френски език и литература в Париж 
(1937–1939 г.), където е и лектор по 
български език в училището за живи 
източни езици. От 1942 до 1948 г. е 
лектор по френски език в Държавна-
та политехника.

За първи път печата през 1925 г. в 
сп. „Нови дни“, първото си стихотво-
рение за деца публикува в сп. „Детска 
радост“ през 1927 г. Сътрудничи на 
редица вестници („Ведрина“, „Лите-
ратурен глас“, „Лик“ „Вестник на же-
ната“ и др.) и на много детски перио-
дични издания. Заедно с брат си Емил 
Коралов издава седмичен вестник за 
деца и юноши и библиотека „Весела 
дружина“ (1933–1948). Основател и 
главен редактор е на сп. „Славейче“ 
(1956–1967), гл. редактор на сп. „Чав-
дарче“ (1946–1948) и „Дружинка“ 
(1948–1949), редактор във в. „Литера-
турен фронт“ (1953–1954), работи и в 

други културни институции.
Лъчезар Станчев е автор на мно-

жество произведения за деца от раз-
лични жанрове – стихове, приказ-
ки, разкази, поеми, романи, пиеси, 
гатанки, басни. С голям интерес се 
среща приключенската му белетри-
стика за деца – „Ще ида при партиза-
ните“ (1965), „Защо избягах от къщи“ 
(1979), „Погрешна стъпка“ (1984) 
и др. С чистотата на стиха си, с лю-
бовта и усмивката, които изпълват 
творчеството му, той оказва влияние 
върху много български поети. По 
негови стихове създават песни Па-
найот Пипков, Парашкев Хаджиев, 
Петър Ступел, Тодор Попов, Митко 
Щерев, Юри Ступел и др.

Превежда от френски, руски, 
чешки и други езици. ◆

я среща с Пенчо Славейков, с когото 
остават неразделни до края на живота 
му (1912). Тя популяризира неговото 
творчество и подрежда антология от 
негови творби – „Избрани съчинения“ 
(1923). Двамата с Пенчо Славейков са 
сред двойките, при които любовта и 
духът вървят ръка за ръка. Не случай-
но на българската 50-левова банкнота 
от едната страна е изобразен ликът на 
Пенчо Славейков, а от другата – фигу-
рата на поетесата Мара Белчева.  ◆

На прага стъпки
„Защо в великденска премяна?“
- ми сякаш някой проговори. -
Обръщам се към прага взряна:
Вратата вихърът отвори.
И хладни ме побиха тръпки...

Откак му стъпките умряха -
по-светли и от думи стъпки -
на прага други не изгряха.

Родих се да живея в бури
Родих се да живея в бури –
но ей живота ясноок
ръка на устните ми тури:
„Чуй, тихий извор е дълбок!“ 
ми каза той – и ме погледна.
И в погледа му аз видях,
във бистрината му победна,
затихнали и плач и смях.

Когато бях...
Когато бях за погледа им празник,
весталка, неразбулена мечта
не се докосваха до мен съблазни,
гнездото си аз свивах в песента.

Молитвата си къпех във зората.
Над розовите снежни висини
пред мене се усмихваше дъгата.
Дружах с орли, елени и сърни.
Морето си издигаше гърдите
и корабът ми с девствени платна
на свойта мачта нижеше 
звездите.
И озарена в бяла светлина,
в съня си бдях, сънувах се наяве
и във стихиите дома си бях.
Не хвърлях мрежата си 
в земна слава,
не чувах ехото на ничий грях.
Под ясний свод, 
в чаровната градина,
берях цветя за скръбните сърца.
От божий образ всякоя картина
прелиташе с невидими крилца.
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Кой как яде
Баба Меца от медеца 
лапа с лапа и се цапа. 
По-добро ни е детето, 
има кърпа на вратлето 
и с лъжица във ръчица 
сърба мляко от паница. 

Есен
Задуха северният вятър 
и тежко разлюля гората 
и ето над потока чист 
зарониха се лист след лист. 

И по небето на редици 
последни закъснели птици 
отлитат с писък пак на юг, 
че зимата се връща тук. 

Мецана из гората скита, 
за сън си търси дупка скрита. 
Работните пчели отвред 
за зимата си сбраха мед. 

Виж катеричката игрива, 
сега се труди мълчалива — 
шишарки, лешници в хралупа 
цял куп за зимата натрупа. 

И мравката, добър житар, 
напълни със зърна хамбар. 
При пълна къща — радост има 
дори в студена, дълга зима.


