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Ясно е. че ние ще ИЗВJIечем пол
за (л Юiтересните . разисквания тук. 

Аз саНИltт исках да стигиа до ня
какво заКJIючен:не. св'Ьрзано с на 

шe:ro съвещание. 

ПЪРlЮто нещо, коото си казах, е, 
че тазн среща бе и е действително 
еднн успех, защото гласът на писа

телите се чу !I еднн свят, в 80ЙТО 
има толкова )lНОГО сдожии пробле 
ИМ, в ед!!н свят, 11 който поддръж
НИЦ1lте иа войната са СИЛlfll. Беше 
крайно време писателите • качест-
1101'0 ин иа писатели. а ие като чле 
иове иа сдружен.иита. за мнра да 

се събеp.3lf и да обменят ODIIT. 
СIIИТ,К, .че :хубосtт8 11 ~KpЦCO,1:.a:T.a 

на 1101 VIi: '8'&OiIIyDJUJlвaT 11 ",,0"811 

въодушевjние се разпр:О<.:траНRВЗ 
нашироко, Ние деЙствитe.Iuю навли 
зиме много наДЪJIбоко в смисъла 

на всичко онова. кое1'О е [{азано, 

зашото с нашето перо искаме дз 

влияем върху съвестта иа хората 

навред. Считак, че е много важно 
сега , JI този момеят, гласът нз пи

caTMR, и то силиият глас на flHca
теля, да бъде ра:шространен, да 
стигие до широките маси на иаро 

ди те. . 
Тук се ч-уха ыиого иитересни ду

КИ. Считам. че тря6аа да се пуБЛRКУ 
ват тези изкаЗН8НИ!(. Може би в 
б'Ьдеще.Ще се ИУЖДВebl от едно 
списание, в което да се говори 9а 

приноса ва писателя за запазване 

1'0 на кира_ 
На това съвешакке има и друго, 

много съшествено .Моят приятел 
Любомир Левчев говори за нешо, 
което считам, "е е извънредно важ 

ио. Той говори за голямата важ
ност и значение за иero да почувст 

вува присъствието на приятелите 

си тогава, когато рабоТ1i. Те са в 
Аржентина, във Франаия, в Кана
да и в други страни на света. 

Трябва ~a ви кажа, че съшата 
тазн МИСЪJI бе изразен а и от Я нис 
Рицос в малката стаицка " в която 
живее, заобиколен от много книги. 
И той ми каза, че независимо 01 

факта, че той ие ходи на Te~TЪp, 
не посещава кина, не се забавлява 
по обикновения начин, по който се 
забавляаат хората, той чувствува 
присъсТ'ви~то иа милионите хора 8 

неговата стая. Той чувствува връз
ките сн със света в тази малка 

сТ'зя. Той чувствува, че . е в аенТ'Ь 
ра на този свят. И аз смятам, че 
това е най-красивото, което еДИп 
писаreл може да постигне, да по· 

чувствува света в своето сърце и 

да почувствува сърието си като цac~ 

от тази голяма общиост. 
Мисля, че този човеш{(и КОНТЗК1 

нне постигиахме тук. Тук има по 
сатели, идваши 01 РЭЗЛ!lЧНIf c"paНfI. 
в които проБJТемите са раЗЛИЧНII, 
страни, I! които има терор и нас,,

лие, и странн, 8 които има иветущn 
40бруваие. Важно е па се срешаме . 
но е важно 11 аа ПОЦУВСТ"У8аме 

ТОзи човешки контакт. Имею!О това 
~ ОС1>шествено на таэн Сj)еIШ\ 11 
може би tрябва ла помислим как 
53 е нашата за!lача 3'1 в БЪПЕ'mе . 
защото срешата R София ТDя(\ва ла 
11М;! ПРОДЪJIжение. 

Ето, това е ЗЗ.1lзчата . проблем ЬТ. 
по lюitто би трябвало па се эаМ1!С
лим. Естествено ние тук Нl!мзме ня 
каква организаUИlI, коят('I би мnглз 
да каже, че следващото съвешание 
ше бъде в таз!! или онази страна, 
!I едии иля ltPyr град. Аз с~fятам, 
че С'Ьюзът на българските писате.ТТН . 
Който е проявил прекрасната ИНИШ1Э 
ТlIва да свика това съвещаиие 11 е 

създал чудесните условия за осъ-. 

ществ"ваието И, ще може да ии 
~зде ня[{аква идея какво да напра 

пим 8 бъдеше, къде да се срешаме 
Д ние съшо бих~~е магm! да И3r!ра 
щзме иашите идеи, нашите IНlIЩИЗ

гизи на този f)ЪJIгарски съюз " ~ 
nисзre.rш'Ге, за да се организира и 

друг. ореша с or.Qell бъдешите ЮI 
rtо-rоле~!и инициативи. 
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