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коравите жилести ръце на кремиковските комсомолци които г 
и градят зид до зид, сега ръкопляскат . . Т Остон

ТЯ1ПЯ ■ Тлпа в».. _ ________ ______ _Ветрове, пътища и хора...
Втурнали се от далечни крвншв, 

тръгнали от различни посоки, да
ли си среща тук — сред голото 
поле. Познавам много от тия хора. 
Сварвала съм ги на разсъмване 
край димналите бразди на равна 
Добруджа, в знойно пладне из без
водните полета на Лудогорието. 
по залез слънце из друмищата на 
бяла Тракия, в звездни нощи под 
небето на Пирин. Работни, сърцати 
и корави ;ора...

Сега мълчат, притихнали от пе
сента. Къде ги води тя? Какво им 
спомня?... Не знам, но като зре
ли гроздове са надвиснали от та
вана на бараката утайките, памук- 
лийките, казашките калпаци .., 
Такова пъстро множество! Комсо
молският културен клуб неведнаж 
ги е побирал между стените си. ио 
сега е някак друго — интимно, топ
ло. Може би артистите са винов
ни за това. Може би те създадо
ха първи тази атмосфера, защото 
сс почувствуваха нзведнаж като у 
дома сн. Пътечката между сцена
та и първите редове постепенно се 
стопи, изпълниха я любопитни — н 
публика, и изпълнители станаха 
едно.

Димитър Трайков — бригадирът 
нз нзкопчинте, едва намели мъни
чко местенце за себе си ... на 
дървения подиум. Оперният артист 
Владимир Желязов пя арията им 
Фигаро за него сякъл само. Мо
мъкът затваря очи, притиска гн с 
пръсти. Така е по-добре. Така мо
жеш да си представиш великолеп
на зала, гравирани тапзии, плю
шени пътеки ... Всичко, което ше

има в културния дом, който Кре
миковци ше строят сега Тдкд мо
жеш де видиш нг ум хиляди нсма.

После на хшиата идват други... 
Артистът Коста Гецов от Народната 
опера пее ария от „Продадена не
веста" на Сметана. Колко смях съ
бужда нещастният Вашек със свои
те ергенски тревоги!

— Бис-с-с!... вика публиката н 
тропа с крака.

Нима може да й се откаже?...
Арията на мадам Бътерфлай, 

изпълнявана от оперната артист
ка Росица Емануилова, ги води в 
други светове. Вески има ......___
свой близък, всеки живее с пирата 
и надеждата за нещо... В също
то-това време един оперен перчт-м- 
лня хлопа настойчиво на вратата, 
зад която се преобличат артистите, 
и иска да- говорн с певицата Мита 
Стойчева. Диалогът е кратък:

— Зашо ти. другарко- Стойчева, 
не ми отговори на писмото, дето 
ти го писах от Кубрат и не ми 
изпя песните?

Не се сърди, северняко. Сега ще 
ти гн изпее.

Нагиздена в нашенска носия, е 
алена китка на главата Мита 
Стойчева иде сякаш направо от 
селото, дето довчера 
живеели. Нейните песни 
топли.

— Шабан, Шабан. 
шапката и сядай долу 
някой задъхано, шепнешком. От 
вън, зад прозорците, надничат лю
бопитни очи, десетки носове се 
сплескват в стъклата. Мъничко да 
видят поне ... Къде ще се намери

някъде

мнозина са 
са близки.

махни си
— кара се

ся”ВСЙЧКИ - ™

Пръстите йа Стефан 
пробягват чевръсто по- --------- --
на акордеона и над главите се раз
нася свирня — типична свирня на 
радомирска гайда. Ех. кой не я е 
слушал!-... Та има ли по-наше, 
оългарско нещо от гайдата, 
селско сърце остава равнодушно 
пред нея? Слушат прехласнато и 
петте девойки, там. от средните ре
дове. Завчера дойдоха на обекта ге 
и мъката по своите още е в гърди
те. Нали и там. в Разградско, сега 
е зима. Нали и там в такива нощи 
има момини седенки н плачат нлн 
се смеят ручилата иа шарени гайди.
- Искаме за Мнтре... - ВНка 

публиката и вълна от смях залива 
салона оше с появата на артиста 
1 ераснм Младенов от театър „Тру
дов фронт". Разбираш — той тук 
е познат човек. Виждали са го. 
слушали са го н другаде. Ц на- 
хълтва тоя веселяк, смехът — ис- 
креннят дълбок смях, роден от здра 
вия чист хумор, превзема сърца
та, прогонва умората, кара очите 
радостно да светнат

Демирев 
клавишите

радостно
Колко 

зелени, 
огледала 
ли тази 
мия град, 
женски хвтърджия. г-— 
ката Бакърджиева пя за 
от първия ред и го смути: маке
донската песен на Иван Спасов за 
Таки ласкало, която извика тол
кова възторг в душите на момците 
от Пиринския край ...

в тъмнината.
Черни, сини. 

Човешки очи. 
Ще забравите

много очи. 
кафяви... 
на душите.___
вечер? Гостите от" гЬле- 

песента за Щерю — 
която артист- 
.. -4 момъка

Н А РОДНА

Орган на Министерството на просветата а културата • Год. V, бр. 8. 25 февруари 1861 г. • йена 40 ст.

Яа /Л февруари т. е. в 
концертна зала -България' се 
състоя среща между строите
лите на Кремиковския мета
лургичен комбинат и предста
вители на културната общест
веност в София. На тази 
среща беше подписан договор 
за културно шефство над ком
бината от страна на Минис
терството на просветата и кул
турата. По силата на този до
говор министерството се за
дължава да помага на само
дейните колективи в завода, 
да обзаведе библиотека, да 
устройва концерти, литератур
ни четения и пр. е участието 
на артисти, музиканти, писате
ли.

Първата страница от дого
вора е вече разлистена. Само 
преди две вечери бригада от 
драматични артисти, оперни 
и народни певци и инструмен
талисти гостува на строители
те на комбината. В комсомол
ския културен клуб „Н. И. 
Вапцаров" повече от 400 души 
дойдоха, за да чуят изпълни
телите. За тази първа вечер 
разказва нашият репортаж.

А Гюргя Пеиджуровв? .,. Колко 
блйздд.,на всички ви е тя. Та -вие 
от'деца сте се срещали ошг с- чея 
Десетилетия минаха оттогава, а 
тя е все същата. Като тих планин
ски ветрец започва нейният: .Ех. 
балкан ти. роден наш ... засил
ва се, бучи и по кръвта прииждат 
тръпки. Песента спомня ония дни 
на герои", песента спомня вълчи 
времена ... Салонът плахо я по
дема, окуражава се. запява гръм
ко заедно с нея. Няма вече из
пълнители и публика, няма гости 
и домакини Има един дързък и 
бунтовен хор.

И мислите неусетно бягат навън 
към големия строеж, където бди 
на пост сега нощната смяна и все
ки знае — делото ше бъде! Врата
та плахо се отваря и нечий глас 
тревожно търси електротехника от 
трафопоста ... Устата все тъй ре
дят песента, но очите зорко ша
рят, очите тревожно- питат: „Зашо, 
беда някаква ли има?...“ И чув
ствуваш —■ готови са да полетят 
като един натам. Не, вън всичко 
е спокойно, пейте, твърди хооа. 
Сърцата се отпускат и с нова сила 
еква:

Песен за свобода пее днес народа. 
Ех. балкан ти. родей наш . . ■ 
Стрелките показват малко пре

ди полунощ ... Новата смяна ско
ро ше поеме в път, но с песен и 
с топлото ше са пълни тогава сър
цата.

Приятели, ше дойдете ли пак?...

ТАМАРА ДЖЕДЖЕВА

На (9 февруари се закри Юби
лейната обща изложба на прилож
ните изкуства—едно от най-значи
телните събития в нашия художест
вен живот през последния сезон. Тя 
беше посетена от голям брой зри
тели. за нея излязоха редица ста
тии; проведе се няколкодневно об
съждане. Единодушно е мнението, 
че българските художници-прйлож- 
ннци отговориха с чест на основна
та задача, която беше поставена 
пред тях — да създадат образци 
за внедряване в производството, 
да се покаже пътят, по който при
ложните изкуства 
ще навлязат ши
роко в бига на 
народа. Богатото 
жанрово рагнооб- 
разие, сериозност 
та на релицп от 
поставените и в 
много случаи ус
пешно решени 
проблеми — всич
ко товп са не са
мо отличителни черти па юбилей
ната изложба, ио и ярко свидетел
ство за стремежа на художниците 
да отговорят на жизнената потреб
ност на времето. За пръв път та
ка широко и толкова резултатно 
беше направен опит да се скъса с 
досегашната странна практика, ко
гато по изложбите преобладаваха 
само уникалните предмети, а реди- • 
ца други изключително важни за 
естетическото възпитание на наро
да проблеми оставаха недокоснати.

Който и да било раздел да сн 
спомним, в нас изпъкват множес
тво ярки примери Иа стремеж да 
бъдат решени именно тия пробле
ми. Високо и справедливо бяха 
оценени опитите на керамиците да 
разкрият качествата на керамика
та като облицовъчен материал за 
нашата архитектура с много преи
мущества от естетическо 
практическо 
успех бяха 
показани като образци за масово 
производство. Доста големият брой 
експонати от монументално-деко
ративен характер разкриха сериоз
ните възможности не само на из
вестни вече майстори, но и на ре
дица съвсем млади 
пръв път бяха показани 
много опити да се 
красива и евтина 
менното жилище, 
нашите приложни 
вата 
като опити образци 
индустриални форми. Рядко богато 
И с много високи 
работата на отделни 
представена приложната графика. 
Произведенията на художниците, 
работещи в областта на различни
те видове тъкани, разкриха богатите 
възможности но нашите творчески 
кадри, които асе още така не
разумно бнват държани встрани от 
производството.

Ако трябва да се направи ня
какъв основен извод от юбилейна
та изложба на приложните изкуст
ва, то несъмнено той трябва да се 
търси в безспорния факт, че тя 
ясно н определено набеляга пътя 
за тясно свързване на художни
ците с живота на народа — глав
ното високо патриотично задълже
ние на всеки социалистически тво
рец.

Но изложбата със своите успехи 
и неуспехи постави и редица други 
проблеми, без правилното решение 
нв които е немислимо по-нататъшно 
го развитие на нашите приложни 
изкуства. Един основен въпрос, 
на който обърнаха внимание мно

зина и който в много отношения 
чака своето истинско решение, то
ва е въпросът за 
лик на нашите 
ложнн изкуства, 
бъде погрешно да се забравя из
ключителната сложност иа тоя въ-

прос или да се мисли, че той мо
же да бъде решеи с една или две 
изложби. Ио има неща, за които 
съвсем не е трудно да се даде яс- 
иа и категорична оценка. Да взе
мем аа пример разделът иа тъка
ните. В тази област нашата наци
онална традиция е може би най- 
богата и с иай-голямя определе
ност може да се говори за необ
ходимостта от нейното продължа
ване. Редица майсторя, като Кила 
Маркова, Йордан Барон. Руска 
Попяасилеаа, Димитър Станков ■ 
други, показаха какъв неизчерпаем

извиши

естество, 
сервизите

и чисто 
.Истински 
за храна.

творци. За 
толкова 

създаде удобна, 
мебел за- съвре- 
Съвсем ново за 
изложби е поя- 

макар на малкото, но ценни 
за различните

постижения а 
автори беше

националния об- 
съвременни при- 
Разбира се, ше

Сега когато всеки V нас — н в 
завода, и в предприятието, и на 
пилето — <е лрнечва да пести все
ки грам, всяка стотинка, всеки сан 
тнментър. всяка минута, нашите 
театрални работници не могат и 
не бива да останат назад ст то
зи почин. Съществуват редица въз 
можиости за сериозни икономии 
в творческата и особено в сцеиич- 
но-оформитслската работа на теат
рите. а също така и иа оперите, 
без с това ни ввй-мвлко да се оше 
тявв художествената продукция 
на тези институти.

Една ли има режисьор и теа
трален художник, конто да не се 
вълнуват от проблемите нд съвре
менното декоративно и 'костюмно 
оформление нв постановките. Все- 

• кн от тях напълно оправдано 
стреми новата 
де по-интересна и 
оформена 
желанието 
резултати 
те вземат

се 
постановка да бъ- 

по-оригииалио 
от предишната. Но в 
си да постигнат добри 

в тази насока нерядко 
грешен прицел и хвър

лят огромни средства, които са в 
пълен разрез с борбата за иконо
мии. Ако всеки режисьор, ако 
всеки художник-проектант при из
готвяне иа идейните скици за бъ
дещата постановка мисли не само 
за 
но 
се
ка .._......___
спестяват хиляди левове Да 
говорим зв случаите, когато мно
го средства се пилеят поради не
марливост и нестабилни художнн- 
чески решения. Така неотдавна 
при една постановка на Нар. театър 
— София, чнито декорации са би
ли пгнетн от художествения съвет 
и приготвени в ателиетата, впоедед

художественото си намерение, 
и ч икономиите, които могат ш 
постигнат в ателиетата, при вся 
постановка биха могли да се 

не

стане поради нови хрумвання или 
други причини близо 30—40% от 
декорациите са били изхвърле
ни. Всъщност са били изхвърлени 
стотици левове, похарчени за дър
вен материал, зв боядисване, труд, 
транспорт и т. н.

За съжаление у 
хора — и режи
сьори. и художни
ци, които са про
тивници иа реа
листичния, но лен 
условен и полуус
ловен декор. " 
продължават 
стоят на догматич
ното си мнение, 
че реализмът не е 
мишо друго ос
вен натурализъм. 
Те едва ли не 
съжаляват, че къ
щите нв 
не могат 
права? от стомана 
бетон и ТУХЛИ.

В това отношение 
трална и оперна практика нзобил- 
ствува от много, един от друг по- 
драстични примери. В немалко 
постановки костюмите на участву
ващите артисти —ив централни
те роли, и в носовките. са нзрпбот 
вани от най-скъпи платове, пилеят 
се народни средства без сянка от 
трезв, държавнически поглед. В 
една постановка на Софийската на 
родна опера, за която са билн'по
харчени няколкостотин хиляди ле
ва. между другото е направена 
пластична (като „истинска“) библн 
отекв. тежка „само“ 700 кг и чак 
когато тя ведиаж пада и ранява 
един от сценичните работници, от
говорните фактори сс сещат, че та-

нас се срешат

зи библиотека прекрасно може да 
бъде заменена с рисувана, която 
е несравнимо по-лека и по-евтина. 
Разбира се. от смяната на пла
стичната библиотека с рисувана 
художествената стойност на спек
такъла никак не е намаляла. Не 
малко режисьори считат, че ако

реалистично, красиво, леко и удоб 
но както за построяване и проме
ни. така и за изграждане на бо
гат и разнообразен мизансцен. За 
съжаление в малко театри се мис
ли системно и сериозно в тази на
сока. Повечето театри харчат де
сетки хиляди

Те 
да

сиената 
да се

. и театрите могат 
да пестят!

нашата теа-

В

костюмите на актьорите, които иг
раят в тяхната постановка, не са 
направени от габардин или ласти- 
котим, художественият замисъл ше 
пропадне абсолютно А в редица 
театри на Германската дсмокрятич 
па република най-изнекани костю
ми. фрг кове и т и. са направени от 
I ай-евтннн материали-заместители.- 

Съвременният културен зрител 
все по-мъчио понася отежнения, 
претрупан декор. Той харесва и е 
напълно задоволен от реалистич
ния условен и полуусловен декор, 
който съшо приковава вниманието 
п не смазва с -тжесттз си актьо
рите. Съвоемеит то декоративно и 
костюмно оформление на поедстав 
ленията може и трябва да бъде ев
тино и същевременно да бъде

левове за всяка по
становка, с обик
новеното. меко ка- 
ззно. неразумно 
оправдание. че 
„изкуство без па
ри не се прави“. 
Обаче реалните ре 
зултати от тези 
с лека ръка и сло 
койна съвест по
харчени народни 
пари в името па 
„голямото изкуст
во“ не винаги сп 
положителни.

Рисуваните прос
пекти. пътуващи- 
облй сп едни от 

за съ-
ите панорами 

най-използуваните средства 
временно декоративно оформление 
па сцената, с които може да се 
постигне много- голям сценичен 
ефект н да се спестят много сред
ства от дървен матеонал. Да гово
рим ли за хилядите стотинки, гра
мове н сантиметри, конто биха мо
гли да се спестят, ако се използу
ват оазумно декорите от ставите, 
изиграни вече пиеси, опери и по. 
Да говорим ли за задръстените гар 
деробн. в конто изпишат костюми 
от играни пиеси, докато през съ
щото време различни театри на но 
ва сметка шият подобни костюми 
за своите постановки? Не е ли 
възможно в това отношение теа
трите да се договарят помежду си

п неизползуваните костюми да бъ
дат предоставени там, където са не 
обходнмн. вместо да се хаочат но
ви н нови средства?

А какви огромни икономии мо 
гат да се правят, ако се използу
ват ШИРОКО 
ностите на 
на техника 
ният декор
действие върху 
че се пестят време и сили иа сие 
ннчните работници при промени 
те, за него не 
вен материал, 
туткал и по. 
поожектноани

и рационално възмож- 
съвоеменната театрал 
и оптика! Прожектира- 
има също голямо въз 

зрителя и освен

са нужни ннто 
нито платна. 
Използуването 
проспекти в .<

на ! 
.Спра- | 

но дьо Беожеоок“ в Народния теа 
тр „Кръстьо Сарафов“, „Иркутска [ 
история” в Театъра иа въоръже
ните сили, „Битка по пътя“ в Ста- ■ 
оозагооския народен театър и т. и | 
доказват това.

Пластмасите, конто все повече 
ппплизат в бита на съвременния 
човек, могат да намерят широко и 
най I азнробразно приложение и на ! 
сцената. В товп отношение редици I 
чуждестранни театри са постигна 
ли много успехи. В чехословашки- I 
те тватон полнетиленът, полиесте- 
повият ламенат и поливеннлхлори- 
дът и други пластмаси псе повече I 
н повече изместват дървото, плат- ' 
ната, платовете, кашьооските бу- | 
гифепекц материали, „стъклените I 
подове", екраните, колоните, опз- ! 
ннинтс и пр. А нима не могат дп 
се използуват пресованите плоско
сти от дървени стърготини, произ
водство на заноаа във Велинград? 
Колко дървен материал н шпер
плат биха могли да се спестят, ако 
театрите използуват тези плоско
сти!

(Продължава на 2-а стр.) —

източник е народното творчество 
и какви ценни резултати могат да 
се постигнат, когато от него се чер
пи с пълни шепи и чисти намере
ния. Но имаше в тоя развел и ня
кои експонати като килимите чп 
Вики Бениеш. които в юбилейната 
изложба на българските приложни 
изкуства се възприемаха като чуж
дестранни гости. Но най-странното 
е това, че се намериха автори, 
склоним да оправдаят подобни яв
ления с твърдението, че същест
вували два пътя — единият бил 
пътят на продължаване на тради
цията, а другият — на свободната 
творческа изява. Подобни твърде
ния не само водят до определено 
подценяване усилията на ония на
ши художници, конто вече години 
наред се борят за продължаване 
и съвременно творческо осмисля
не на богатата национална тради
ция и показват прекрасни резулта
ти, но дават възможност всяко по 
дражение на чужди образци да 
бъде обявено за „свободна твор
ческа изява“. А сляпо подража
ние. прераснало в отделни случаи 
в грубо плагиатство* имаше и в 
другите раздели. Мнозина напри
мер се питат защо в каталога фи
гурира опаковка за сапун от Лю
бен Ореше и плакат за студент
ски спортни- игри оу Димитър Цар 
талев. а а експозицията тия рабо
ти ртсъствуваха. А това се случи 
тика, защото когато вече катало
гът беше отпечатан, се откри без
спорното грубо подражание на чу
жди образци. Но яма и други екс 
понати, които останаха до края 
на изложбата, а тяхната оригинал
ност се поставя под много серио
зен въпрос. Трудно човек може 
да възприеме например плаката 
„ТАБСО" от А. Мечкуев. 
в паметта му стои много 
бавнят и решеи по същия 
плакат „Дойче Луфтханза“.

На обсъждането на изложбата 
беше поставен въпросът за твор
ческите влияния, конто не винаги

косато 
по-ху- 
начин

т

са вредни и които не винаги тряб 
ва да отричаме. Но едно е влия
ние на по-напредналите в една 
или друга област, ползуваме на 
техния опит, а друго е сляпо по
дражание. Срещу явления 01 тоя 
род трябва да се води остра и не
примирима борба.

Някои от разделите иа изложба
та въпреки положителните резул
тати поставиха твърде остро въп
росът за необходимостта от по-бли
зък контакт със самото производст
во, от по-ясна целенасоченост в 
създаването на художественото про

изведение. Със гъв 
сем малки изклю
чения например 
почти ватите ек 
спонатн от раздела 
на монументал
но - декоративните 
изкуства бяха съз
давани без отно
шение към това къ 
де ше бъдат по- 
ставени. без да са 

придружени със съответна разра
ботка на съществуващата или про
ектирана архитектурна среда, кое
то всъщност ги лишаваше от тях
ното основно качество. Много, да 
не кажем всички, произведения на 
текстила бяха повече или по-малко 
хубави образци, без да бъде ясно 
кон от тях вече са намерили при
ложение. А това е твърде красноре
чив показател колко малко е из
ползуван трудът и опитът иа наши
те художници в самото производ
ство. Така стои въпросът и със сер
визите, и е килимите, в с мебели
те. .. От това състояние на нещата 
сериозен извод следва да направят 
и съответните ведомства в произ
водствени предприятия. Повикът за 
внедряването на най-добрите об
разци от изложбата бе всеобщ в е 
нужно той да бъде осъществен 
пълно и последователно.

Както в стапяте, така и в обсъж
дането беше изтъкната необходимо
стта керамиците да познават пове
че процесите на производството на 
порцелан и свързаните с тях тех
нологически нормативи, създателите 
на мебели и проектантите на инду
стриални форми да се съобразяват 
с редица конструктивни, техничес
ки и други изисквания, без конто 
масовото производство е немисли
мо. Но всичко това налага да бъ
дат създадени специални експери
ментални бази, да бъдат привлече
ни художниците към съществуващи
те вече, да се осъществи оная 
здрава връзка на творците с про
изводството, която ше осигури по
нататъшния растеж на вашите при
ложни изкуства.

Юбилейната обай изложба 
приложните изкуства се закри, 
минат е един важен етап в тоя 
лям дял на нашата съвременна 
дожествена култура. Изложбата 
де не само богат материал за ожи
вен разговор и задълбочени изводи, 
но и сериозна Гаранция за бъдещи 
успехи.

то-

ВЕСЕЛИН БОЯКОВ

лавни личности, централни фигури в борбата за повече 
мляно, месо, вълна, масло — така определи ролята и зна
чението на овчарите, овчарките и пастирите в ТКЗС пуб
ликуваното тези дни постановление на ЦК на БКП и Ми

нистерския съвет. С пълно основание постановлението заключава, че
на тях, на скоомните овчари и пастири, трябва да се отдава най- 
голяма почит, да се цени високо трудът им, да се обграждат те е 
внимание и грижи.

Нашият народ открай време обича и тачи овчарите и пастирите. 
Имат ли брой народните песни, изпети за тях, народните приказ
ки и предания, на които те са герои! .4 нима не са посветени на 
овчари и пастири едни от най-хубавите произведения на Елин Пе
лин, на Йовков, на толкова още изтъкнати творци на нашата нацио
нална култура!

Сега когато почитта и уважението към овчарите и пастирите 
трябва да намери нов, ярък израз, дълг на творците на нашата 
съвременна култура е да продължат хубавата традиция. Нека се 
изпеят нови, съвременни песни за овчарите и пастирите! Нека те 
станат герои на нови стихове, разкази, романи! Нека техните обра
зи украсят платната на нашите художници, нека скулпторите изва
ят фигурите им от мрамор и бронз! Нека и нашите кинематографи
сти не га забравят! Защото те — неуморните труженици, които в 
дъжд и сняг, в студ и пек безшумно вършат своето важно и по
лезно дело — заслужават това.

.Овчар*.4Г. ПАНЕВ



За детско-юношеската драматургия Читателите ни пишат

МИСЛИ НА АРТИСТА Моят
Зв характерните качества иа вртя 

ста, който играе • спектаклите за 
деца, и м това —. как трябва да 
се играе м тях, е писано и гово
рено много. Не мисля, че и аз 
трябва да повтарям това, но мога 
да кажа едно: да се играе в детски 
представления е много трудна и по
някога мъчително сложна задача 
ра актьора.

Децата са благодарна публика, 
мо за дл ги овладееш, се мпекмат 
доста творчески в физически уси
лия. Не о достатъчно Да наградиш 
само вътрешния пълнеж на обра
за, по трябва много арка външна 
изява по отношение на пластиката, 
говора и художествените изразни 
средства. Колкото п да е невръстен 
п на пръв поглед непретенциозен 
нашият детски зрител, толкова той 
е жаден за театър н тук пие — 
автор, режисьор и артисти, трябва 
да внимаваме какво му предлагаме.

Ние обичаме да играем в детски 
пиеси. Но често мнозина от нас не 
искат да участвуват в тях.

Защо?
Нека да бъдем откровени. Мъчно 

се правят представления н мъчно 
Се изграждат образа от непълноце
нен драмзтургпческн материал. 
Специално за детската пиеса са 
нужни увлекателна тема, сляно 
изострен конфликт и действен текст, 
а нне често се сблъскваме с ванил
ии сюжети я вели конфликти, при
дружени с много обяснителен и поу
чителен текст — нешо, което е 
скучно за публиката и мъчително 
за нас.

При подобни случаи обикновено 
централният образ е написан най- 
Грижливо и най-пълно, а за оста
налите грижата като че ли е много 
по-малка. И това с една от причи
ните артистите да не желаят да 
играят в тези пнесн. Не искам да 
бъда разбрана погрешно! Ние сме 
иедозолни не за това, че ролята ше 
бъде малка, с малко текст, но ис
каме тя да бъде пълнохръвна. яр
ка и с определено място в цялото 
произведение. Това е много важно 
за влиянието върху малкия зрител. 
Примерно нашият главен герой е 
почти винаги лош в началото, а в 
последно действие той се поправя. 
Много често децата го обикват и 
му подражават в лошите прояви, а 
хубавият финал приемат като нуж
на за всяко произведение поука. А 
неизбежните поуки не вдъхновяват 
много децата и дидактично изпра
веният показалец на автора или ак
тьора не винаги постига целта си.

Това според мене се получава ва* 
щото те, децата, не запомнят я не 
се възторгват от останалите обра
зи в пиесата, които са дадени бле
до н като че ли сложени, за да уае 
личат само броя на действуващите 
липа. Доста затруднения срещаме 
по отношение из образите, когато в

различни пиеси се сблъскваме с 
един п същ вид роли. Тогава Кол
кото и да се мъчим, резултатът е 
незадоволителен — н за Нас като 
творци, и за представлението, което 

' напомня за друга спектакли. И 
следствие на това да не говорим аа 
честото ни повтаряне на сцената, 
зз омръзналите щампи, аа отсъст
вието на богато и вълнуващо раз
нообразие.

Много важно нешо в детската 
пиеса са логичните постъпки на 
действуващите лица н логичното 
протичане на действието. Нне често 
мислим, че децата не винаги виж
дат н всичко разбират, но сме се 
уверили от многабройннте среши с 
тях при обсъждания на наши пие
си, че гоешим Много често с .въп
роса: „Ели какао си зпшо е така?* 
те Пи поставят в затруднено поло
жение да им отговорим убедително

Важен елемент, който много до
принася за свежестта на детската 
пиеса. е Хуморът Тук също трябва 
дя бъдем много вткмнтелнп — и 
автор, и артисти. Наи)ата детска 
публика много лесно се разсмива. 
Достатъчно е до се преметнем на 
сцената и дв кажем някоя смешна 
дума п реакцията в салона е гото
ви. Ние не гпябпа т* привих*»'» 
дената на плоски шега, а да гн 
прнучаваме на умел хумор, дори 
хумор като за възрастни, но разби
ра се. казан на техен език. Зпшото 
и без това пчесите за-дена трябва 
да бъдат писани с подходящ зв 
тях стил и език. И няма защо да 
се казва, това се подразбира, че 
езикът грябяа да бъде хубав

Нне искаме да играем детски и 
юношески съвременни пиеси, които 
да представляват истински худо
жествени драмптургически произве
дения. Аз мисля, че има най-разно- 
образни теми с обществена значи
мост из живота на нашите деца — 
вкъщи, в учялнше, в пионерската 
организация н в отношенията меж
ду самите тях. Теми, върху които 
писателите биха могли дя изградят 
нужните за детската публика пне
сн. В това отношение препетите от 
нашия театър никога не биха за
бравили онова въодушевление, кое
то съпровождаше представленията 
на „Червената връзка*. „Искам дв 
се върна у дома*. „Защо, мистър 
Бидл*. „Зрелостно свидетелство“ и 
др. Такива пнесн са нужни винаги, 
за да прозвучат като празници и 
за публиката, и за артистите.

Хубаво е, бих казала, че е нале
жащо, когато писателите пишат 
Своите пиеси, да бъдат повече свър- 
ванн с нас, защото с упоЗнавапето 
на работата в театъра идва и пъл- 
поцепното драматургическо произ
ведение.

ЛОРА КЕРАНОВА 
артистка от Народния театър 

за младежта

Ритъма а този Стих ив е спокоен.
Това не • стих ва някакъв град, 
вв някакъв град по широкия свят, 
■ за най-красивия град, за м о я.

В недоумение рамена 
ще вдигнат тез, що в Париж са родени.
Кой. подценява „града-светлина“
и кейовете му велени?

Аа! Аз зная какво е Париж!
Зная дори снега на Москва в януари!
Знам как в зелено Неапол гори.
Помня аеродруми и гари.

Но моят грвд е край една планина, 
той с името на мъдростта се нарича. 
Аз обичам неговата Светлина.
И неговите нощи обичам.

В него няма много знаменитости вековни, 
широка река през него не блести.
Но ял го помия — и той ме помни 
под едрите витошки звезди.

2.

Ще се роди някой ден нашия Балаак, 
нашия Зола ще те вземе за фон.
В романите ще блесне мекия злак 
на витошкия небосклон.

И това, край което сега ний вървиме 
без да му обръщаме внимание даже, 
ше получи значение, слава и име 
от пърха на покрива до бордюри и паважа.

град
а.

Където в теб и да ида, ■ какъвто ■ час, 
псе ше срещна лице, което ми кима. 
В близостта, мой грпд, тържествена власт 
п спокойствие огромно има.
Сутринта вестникарят ми квзва: „Здравей!“ 
отдалеч пощальонът писмата ми сочи. 
Върли, че в друг град пиши и живей, 
а не сред тези каменни плочи,
които гадаят по твоите стъпки 
дали си весел, дали си щастлив. 
На кестените черпените пъпки 
всеки март се радват! „Той оше е жив! 
Той пак ще напише за иас два реда..." 
Да! Ще напиша. Цъфтете сега!
Всяка пролет е моя и ваша победа, 
наша обща смърт е в декември снега...

<1.

Тук всеки втори човек ме познава! 
Здравейте, познати!

Забравих сред вас за тъгите си мигом. 
Ето защо пред градовете богати, 
този град на познати ми стига.

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

България
И тази вечер ново адаим 
отмахна скелите иа фон 
от морно, алено сияние 
и на заводския район 
издишват черен дим комините, 
далече вятърът от юг 
отнася облаци... Машините 
изпращат равен, тежък звук.

Тъмнеят корпуси... Край нивите, 
където се топи снегът, 
изкаляните, мълчаливите 
мъгли задъхано пълзят, 
а релсите като светкавици 
се хвърлят в падналия мрак 
срещу очите — дълги пламъци — 
иа дългия товарен влак.

Това е моята България! 
Като видение в дима! 
Дори луната, ту размерена, 
ту с дим изцапана сама, 
разенча мрака, не навъсена 
от сива някаква печал, 
а като знаме разпокъсана 
над кораб в битка полетял

ИВАН ТРЕНЕВ

И ТЕАТРИТЕ МОГАТ ДА ПЕСТЯТ
(Продължение от 1-а стр.)

Но ихоиомии могат Д1 се пра
вят не само от материалите. В 
Пловапв. Варна. Русе и Стара За
гора темояте и оперите използу
ват една и еъпга сцена, яо това 
не спечи те да имат съвсем от
делни производствени ателиета със 
собствен щатен персонал и дубли
ращи се машини. чийто капацитет 
не се използува напълно: Народ
ният театър .Кръстьо Сарафов*. 
Театърът на въоръжените силя. На 
родната опера и Музикалният теа
тър в София имат собствени боя
джийски ателиета и т. и. Тук се
че идваме до един друг, важен въ
прос. който е намерил поавалппто 
разрешение в много страни я от 
чяйтз голожптелея опит можем да 
се поучим. Става дума за така 
наречените театрални комбинати, 
които Да произвеждат почти всич
ко необходимо за театрите: деко-

ПОПРАВКА

В статията на Д. Райков .По
вече и по-хубави кинги“. поместе
на в миналия брой на вестника, по 
вина вв коректооката е допусната 
гоешкл. Изречението .А след Яну
арския пленум на ЦК на БКП. през 
годините 1959 и 1960 годишният 
приръст е 27000000 лв * да се 
чете: .А слез Януарския пленум 
на ЦК на БКП, аа годините 1959 
и 1960 ориръспл е вече 27 000 0001 
лева.*
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Тези улици с кестени, тези светли градини 
ще станат нашия „Во1з бе Вои1одпе“, 
когато преминават от небосклоните сини 
в литературния небосклон.

И може би момичето, което сега 
пресича пред мен грациозно паважа, 
ше кърти стотици години така 
през десетки издания и милиони тиражи.

Вид
Пошта удавя плахите сияния 
на гаснещия февруарски деи 
и с някакво невнятно обаяние 
вълнува здрача и кръжи край мен.

Какво ми шепне с нежно откровение, 
къде Ме мами в тишината тя?
И ти — самотно, приказно видение — 
яви ли се, далеч ли отлетя?

Със ласкав звън ме срещат булевардите, 
с неонов чар витрините зоват, 
но аз блуждая ням под милиардите 
звезди и диря тайнствения път

е н и е
към твоите трептения неведоми
и вслушвам се в заспиващия град 
и сякаш чувам сънни гласове да ми 
нашепват името на твоя свят.

Ти нямаш образ, но живееш в трелите 
и в заревото чисто нв града, ( 
запомнил подвизите и разстрелите, 
пил виното на тая свобода.

И мен ми стига хубавата истина, 
че тук, сред тия звуци н съдби, 
трептиш н ти — смирена и пречистена 
и дириш ме в безброя 
може би.

СТОЯН ЕТЪРСКИ

Иви Пасе, тенор от Казаната 
опера, ше пее на 2М т. м. във Вар
ненската опера и на 4 март т. г. 
в Русенската опера в „Рн гол сто“, 
а на 7 март т. г. — в Старовагор 
Ската опера • ..Тревната*.

Михаил Арнауту. барнтои от Бу 
курешаата опера, ще (осгува в Со
фийската опера на 1 март т. г. в 
иОтело" н на 7 март т. г. в „Рвго 
лето“, във Варненската опера — 
на 17 март т. ?. ■ „Трубадур“ ■ 
в Старозагорската опера — иа 
12 март т, г. в „Риголето“.

ри, бутафория. реквизит и пр„ об
служвайки няколко театъра едно
временно Първият театрален ком
бинат в Лайпциг блестящо дока
за ползата от 'иенТрализиранотб 
производство _мл лекари. Л-,другц,_- 
театралин пособия. Със съшия ус
пех подобен комбинат работи в 
Берлин, като обслужва пет театъ
ра. между които Държавната опе
ра. „Дойчес театър“ и Брехтовия 
театър; в Братислава — комбинат, 
който обслужва всички театри в 
града п т и Едни такъв комби
нат с различни ателиета, създаден 
V нас. би могъл да свърши изплю 
чителяо полезна работа.

По тези и оше ред други въ
проси. свързани с икономиите и 
резервите в театрите, се говори не 
отсега. Преди една година в Ми
нистерството на просветата и кул
турата се състоя съвещание на тел 
тралии специалисти, иа което бя- 
хз разгледани най-разнообразни 
възможности за сериозни икономии 
в театралното изкуство. Бяха на
правени редица разумни предложе
ния. Но практически резултати 
още няма.

Няма съмнение, че и театрите мо 
гат да пестят. В тях съществуват 
резерви, чкето разкриване и реа
лизиране може да спести на народ 
ното стопанство немалко средства. 
Към тези резерви ръководствата на 
театрите и оперите, театралните и 
оперни режисьори и художници 
трябва да обърнат внимателен по
глед!

А. МИНЧЕВ

Анвтод Кнсаджну, главен дири
гент на Кл уж мета опера, шг дири
жира иа 4 март т. г. .Евгени О«.е 
гни“ м на Я март т. г. „Аида- в 
Софийската опера.

Мирослав Чаигалович, бас от 
• Белградската опера, ще гостува в 
'‘Софийската опера на 11 мйрт т. г. 

аъв гФауЕт* и на 17 март т. г.
■ в „Борис Годуиой*.

•

БелгиАсмиат пианист Фредерик 
Геверс ще изнесе концерти на • 27 
т. м. в Славеи, нд I март в Со
фия * чала „Славейков" и ма 2 
март а Пловдив.

Изложба на художника Рафаел 
Михайлов бе открита в залата на 
ул. «Раковски" 125. Изложбата ще 
продължи да IX март.

Изложба «Пътуване до Самар- 
мм и д — Буяара — Хива“ на Ал. 
Петров бе открита иа 24 т. м. в 
салона на ул. «Гурко* <2. Излож
бата ше продължи до 20 март.

У нас гостува украинската прос
ветна делегация, водена ©т вам- 
министъра нд просветата С. Т. За
вило. Делегацията а продължение 
на 20 дми обиколи редица учили
ща в столицата и страната за 
обмяна на опит по образованието 
в средните училища.

Делегацията се срещна с ръ
ководството нд Министерството на 
просветата а културата и на 27 
т. м. ше отпътува за Съветския 
съюз.

В полския КУ1Г/РСМ център 
в София е уредена нзлчжбч на чъ> 
кани (декоративни и за облекло) 
по проекти на възпитаниците ма 
Вмсщето училище за изобразител
ни изкуства в гр, Лодз — Полша.

Приключи година първа на биб
лиотека „Героична летопис“, изда
ние на Националния съвет на Оте
чествения фронт. Един прекрасен 

почин е превърнат в дело. Поставе
но е начало от поредния книги, чие 
то предназначение е да допринесат 
за патриотичното възпитание на 
подрастващите поколепия.

Не напразно нашият народ е горд 
с историята си. Българската исто
рии творят не избраници, а хора от 
народа, герои — знайни и незнайни, 
— откърмени в неговата -топла паз 
ва. затова тя е и скъпо народно до
стояние.

За да бъде добре опознато, ми
налото трябва правилно да бъде ос
ветлено. Необходимо е към него 
правилен творчески подход. Инак 
то показва само мъртвата си фак- 
тологическа страна я неговият дух 
ии убягва. С тора сдобясняврт неза 
доволнтелинтс успехи иа някои ав
тори; които го правят предмет било 
иалнсторическнте си изследвания, 
било иа художествените си произ 
веления. Те искат да открият него
вия образ, без да се сродят с нуж
дите. уповаинята. стремежите на ос
новния исторически фактор — на
рода.

Създателите иа „Героична лето
писно са пренебрегнали този горчив 
опит, когато са замисляли библиоте
ката и когато по-късно са давали 
указания на авторите на първите й 
книжки. Затова общо взето резул
татът е положителен. Творческият 
подход към миналото, преодолява
нето на стандартния исторически 
очерк, разкриването на народния 
елемент в историческите движения 
са били, както се вижда, ръководни 
начала при изграждане на облика 
на библиотеката през началната и 
година, а доброто качало винаги 
вещае сигурер успех.

Но създателите на библиотеката 
не са забравили и друго: нейното 
предназначение. Тя е насочена пре
ди всичко към масовия читател и 
затова трябва да се списва на език 
прост, но внушителен, художествен, 
като не изневерява нита за момент 
па историческата достоверност, ка
то не погазва научната правда.
Пристъпим ли към отделните книж 

ки. ще забележим веднага, че в по
дробностите пътят оше се търси. То
ва е неизбежно и при такъв почин

дори необходимо. Инак се изпада 
в скованост, в схематизъч. Търсене
то е в метода на творческото въз
създаване, в тематично И в стило
во отношение. Пътят е правилно из 
бран, но въпросът е как трябва да 
бъде следван.

Авторите са имали пълна свобо
да както в избора на темите, така 
и в начина на разработването им. 
Ония от тях, конто са избрали теми 
пз средновековната българска исто
рия, са предпочели аа ги разработят 
монографнчно; другите, които са 

„ГЕРОИЧНА 
проявили интерес към исторически 
събития от Възраждането и най- 
близката революционна история, са 
вложили повече творчески елемент, 
като дори някои от тях са прекра
чили е областта на белетристиката.

Монографичният елемент преобла
дава в работите на Донка Петкано- 
ва („Делото на Кирил н Методи“)', 
Петър Петров („Въстания против 
Византия“) и Вера Мутафчиева 
(„Ранни въстания“),.Доквто първи
ят очерк не внася нищо ново е изяс
няването на епохата и делото иа 
славянските1 йърВбучйтеЛй/ вторите 
два разкривят пред читателя нови 
хоризонти в обширната и оше до
ста тъмна област на Средновековна 
България, като допринасят за изяс
няване* на ролята на народните ма
си в големите социални движения 
между XI и XVI век — време, на 
което малцина наши историци спи
рат поглед. Потребна е била само 
по-голя-ма одухотвореност на перо
то, за да се получи пълноценно ис
торическо четиво.

На борбите с османския пороби
тел и иа незабравимата епоха па 
Възраждането са посветени полови
ната от книжките — н това е пра
вилно. зашото наистина прекрасен 
извор за патриотично възпитание е 
епохата на Възраждането! Макар 
да пише образно н вдъхновено, Ан
дрей Цветков („Отбраната на Дря
новския манастир") не е забравил 
призванието си на историк и не се 
е отклонил от историческата исти
на. Верни на писателското си прп- 
звиние остават и Георги Караиванов 
(„Перушина — гнездо на герои“), 
Георги Дръндаров („Велчова заве
ра“) и Стефан Дичев („Първата 
българска легия“). Без Да се откло
няват от историческата истина, те 
разработват темите свободно. с 
творческо вдъхновение, като дават 
преднина на образите пред обобще
нията. Книгите им. особено очер

кът па Стефан Дичев, се четат с 
жив интерес.

Проникновеното перо на Николай 
Хайтов („Хайдути") е изрязало об
разите на четирима прославени на 
родни закрилници с рядко майстор
ство. Това са същински шедьоври 
в тая област. Върху фона иа родни
те балканн, които тъй пленително 
рисува, като очертава релефно обра
зите на прославените народни хай
дути, авторът разкрива и ония от
шумели героични времена, когато на 
родът възмъжава, за да излезе по- 

ЛЕТОПИС"
бедител в новите изпитания.

За героизма на септемврийци и 
на партизаните от търновския от- 
ред разказват Огнян Бояджиев („Ив 
подвига на септемврийци 1923“) и 
Митко Яворски („През огъня на 
Балванската битка");. Докато пър
вият се придържа строго о фактите, 
за да разкаже патетични епизоди от 
Септемврийското въстание, вторият 
гн използува, за да изгради худо
жествено събития, в които са 
отдвзени вълнуващи моменти от- 
живота на българските партизани в 
навечерието на Девети септември.

Не бих препоръчал никакъв ша
блон. никаква схема и все пак в 
„Героична летопис“ не трябва да 
намират прием вито историческата 
протоколност, нито художественото 
четиво на исторически теми. Ударе
нието трябва да пада не върху ху
дожествения. а върху историческия 
елемент. Библиотеката трябва Д1 
разработва историческия очерк, като 
постоянно го усъвършенстоува каго 
особен литературен жанр. Историче
ската истина трябва да бъде пре
чупена през творческото съзнание 
на опитен писател-очеркист. Доста 
от авторите в библиотека „Героич
на летопис“ вече са постигнали то
ва. Между тях на първо място без
спорно трябва да се поставя Ни
колай Хайтов. Неговият стил на 
очеркист е строго индивидуализи
ран.

Обявените книги от втората го
дишнина на „Героична летопис“, 
които те бъдат публикувани през 
текущата година, показват, че за
почнатото дело ше бъде продълже
но със гъшата грижа и любов и че 
въпросът за патриотичното възпита
ние на нашия народ стон е цялата 
си сериозност пред колектива на 
издателството на Наиноналчмь съ
вет на Отечествения фронт.

ИВАН БОГДАНОВ
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| Пише се .Дай', а се чете сЛратнп...

I Из „Неделя“ — иезелно приложе
ние ма и. „Известия“

: Ръкописи ва Шоу
„Неотдяваа британският музей 

в Лондон се обоггга с две големи 
групи от ръкописи на Джордж 
Бервард Шоу — лиса Бюлетинът 
па Бриткш каунсъл. — Те съдър
жат целите яли части от ръиопл- 
сите иа 25 пиеси от всички твор
чески периоди иа Шоу, ига се 

= започне е една непубликувана ми- 
= етерни от 1876 г. Половината о» 
■ тях са иа стенография. Особено 
в' цемяи се ръкописите иа „Доктор- 
1 асата дилема" (в четири малки 
1 беяежшмета). „Майор Барбара“. 
| .Професията иа госпожа Уоръя“ 
| ■ ДЬаао и Клеопатра“. В пиееи-
8 те се забелязват много дошли*- 
5 име я преработки Другите ръио 
§ пиел са: вестникарски статии и 
■ предговори, ръкописът на „Ръко

водство за социализъм и капита
лизъм на образованата жена“ (в 
две версии — една стенография и 
друга — кратки бележки на обик
новено писмо), както и оригина
лите яа романите „Професията па 
Кашъл Байръи“ и .Несоциалният 
социалист“.

Втората група от ръкописи се 
състои предимно от писма до Шоу. 
Макар че той е унищожавал по-го- 
лямата част от кореспонденцията 
си веднага, шом приключи с нея. 
тук има около 5 000 писма, вклю
чително и копия от писма ва Шоу.

Взети заедно, двете групи от 
ръярписи се смятат за най-богатия 
съвременен литературен архив в 
Британския музей.“
Носът ■ . . . модата

Агенция „Асошиейтед прес" съ
общи. че според професор Оскар 
Бейкъв от университета в Или- 
ноис и САЩ имало голям брой 
жеми. която искали да се извър
ши плзстическа операция иа носа 
н м, за да се направи той подо
бен не носа Вв някои филмова 
звезда. На една среща на с-пе- 
пиалнсти той изтъкнал, че най- 
популярни били носовете иа ки
нозвездите Мирна Лой, Хеди Ла 
нар. Грейс Ксли и Елизабет Тей- 
лъь н много жени се подлагали 
на мъките иа една опервиня само 
и само да има1 нос по никой от 
тези модели

.Сега обаче положението се 
променило — изтъква проф. Бей- 
къа — Отмито САШ имат своя 
прекроена „Фърст лейди" — та
ка иивичат жената ив претилеип, 
аа връв пЪт носовете на филмови 
те звезди са изтикани на ваден 
плен. Сега любителите иа пласти- 
чесии опграц»‘> искат и» всяка це 
на аа имот носа на г-жа Жан- 
;>ии Кеигли "

НА ЧУЖД.1/1Л ПЕЧАТ
Разходка в пустотата

Амерпкаяското списание .Тайм“ 
помести тази интересна снимка, а 
под нея бележка за необикмевеиня 
„творчески метод“ иа елин пов ху
дожник в Париж.

През вековете, различните худож
ници са изйоязу- 
валн своите модели 
само като модели. 
Никой не се е 
сетил да ги „упот
реби“ по шчина 
нв парижкия ху
дожник Из Клайи. 
Той кара своите 
голи модели ла 
се намажат с бои, 
след това ги ос
тави да се отъгг 
кадят в едно праз 
но платно, а той. 
покачен па едие 
стълба, комат дува 
движенията им.
По този мамин ед
ва трийсет и две 
гомшея. Клайи е 
станал залъгалка
та иа парижките 
„ценители" ив из
куството. »• цените 
иа картините му 
ярм послеаимте 
Две години са се 
увеличили четири 
пъти. В средата 
па мгуари той нах 
лу .в Западна Гер

мания с една учудваща изложба.
Син на холандски художник, 

Клайи се отдава на изкуството, след 
като ся опитал късмета като тре
ньор на състезателни коне в Ирлан
дия и като професионален борец в 
Япония. Той решил, че рисуването 
с четки е прекадено бавно и аато-

Кмган и нееоаата .жива четка“

ва си купил едни бояджийски ва
ляк. с Който успявал да покрие до
ри и най-голямо платно с три за
маха. Но с течение -па времето и 
валяците започнали да го отегчават 
в той открил боядисаните модели, 
който той нарича „живи четки“. 
При тази техника Клайи язобшо не 
докосва платното.

В изложбата в Западна Германия 
можели да се видят иногобройни 
картини, рисувани с „живи четки“ 
и няколко рисунки, които изглежда
ли така, сякаш някой ги е оставил 
па дъжда, и наистина било така, 
Клайи изложил „В »ърът на раз
ходката“ — картина, която бил по
ставил ив раднатора^на колата си 
през едно пътуване в буря. Той каз
ва: „Така имам чувството, че ие си 
губя времето, като шофирам!".

Клайи нарича „изкуството“ си 
„разходка в пустотата“. Тук той на

истина е прав!

Художникът и . . . мидата
Тридесет и деветгодяшиият 

Карел Апел е иай-нааестиият жив 
холандски художник, но оше по- 
голяма слава И състояние той 
спечели в чужда страна — писа 
американското списание „Тайм“. В 
музеи Гугеихайм в Ню Йорк бяха 
представени 28 страни със 131 твор 
би. И Апел пипна Гугенхаймовата 
международна награда от 10 000 
долара (иай-голямата от всички 
международни награди аа Изобра
зително изкуство). Той я спече
ли с абстрактната си картина, 
озаглавена „Жена и мида*, в коя
то не се различава нито жеиа, ин- 
то мида.

Сив иа амстердамскн бръснар. 
Апел има кариера, бурна като рп 
руините му. Ко-.ато направил ел 
иа стенопис в стола пои амстер- 
дамедата община, някои От столу
ващите хвърляли блюдата си вър-

XV стенопистта -Няколко години по- 
късно, когато направил проекта си 
за стъклопистта на една нова чеок 
ва в гр. Зааидам, 300 еиориаши 
отказали да дадат лептата си за 
построяването па черквата. Но 
във Великобритания сър Хърбърт 
Ряйд тържествено заявил, че Апел 
е намерил света, „който Вая Гог 
търсеше, но ие можа да намери — 
света иа абстрактния експресио
низъм

За Апел рисуването е „битка“; 
Той изстисква боите върху плат
ното неправо от тубата, размазва 
ги с пръсти, с нож, а понякога и 
с четка. Когато плътните, крещя
щи бои изсъхнат достатъчно, Апел 
слага заглавие: „Глава в плани
ната", „Смеещият се Щурец“, „Чо
век и папагал". Но къде са гла
вата, щурецът, папагалът — Или 
жената и мидата? Ето как Апел 
отговаря иа този въпрос: „За меи 
да рисувам значи да руша това, 
което съм направил прели."

АПЕЛ .Жвпа и мида“

1,

Преди известно време съв
сем случайно чух .няколко 
минути забавна музика" на 
Радио София. За качествата 
на тая музикална продукция 
няма да говоря: има компе
тентни хора, които веднаеа ще 
ми отговорят, че не в моя ра
бота да се бъркам в неща, 
които не разбирам, И та 
имат право: наистина нито 
мога, нито бих искал да раз
бирам подобна .музика ... 
Но ослушвайки со в текста 
на тия песни, изввднаж се 
пренесох двайсет-трийсет го
дини назад, когато от грамо
фони, от радио, от разни ве
сели млади компании слушах 
песни от същия род със сти
хове като тия:
.... Но що бъде много късно — 
аз що гния в гроб студен.“

Изглежда, че тая мила 
традиция на музикално възпи
тание продължава и през 
1960—1961 е. Трябва да се 
съжалява само, че нв се каз
ват имената на авторите — 
нито на текста, нито на музи
ката.

Ала върхът на това преда
ване беше шлагерът с текста 
на една от елегиите на Димчо 
Двбелянов: ^4з искам да то 
помня осв така." Нежната и 
дълбоко-тъжна поема на тоя 
любим поет на младите се сер 
вираше в една провлечена, 
пошла мелодия от пет-шест 
тона % като забавна музика, 
която навярно се и танцува
ше. Тоя номер се повтори и 
в едно предаване на гръцки 
език сигурно като образец на 
българската музикална култу
ра. Шлагерът навярно про
дължава своята работа в 
програмите на Радио София.

2.
Бях на един от спектакли

те на гостуващата в .Нести- 
нарка" полска балерина Кла- 
ра Кмито. На програмата (от 
сезона 1956—1967 г. заедно 
с добавката за сегашните, 
представления) е напечатано: 
.Нестинарка" — танцова дра
ма в девет картини и един 
епилог — от Марин Голени- 
нов по едноименния разказ на 
Константин Петканов.“ Потър
сих името на Мария Димова 
и го намерих между множе
ството други имена, споменато 
така: .Постановка на Нина 
Кираджиева, по поста
новката (к. м.) на Ма
рия Димова". Постановка? Ни 
ма Мария Димова само пор- 
тави .Нестинарка“? А кой то
гава я създаде?

В бележката за Димова г 
същата програма е казано, че 
тя .създава през 1942 година 
балетите .Герман“ (Фимл 
Кутев) и .Тракия" (Пеиг 
Стайно»). които за жалоа 
поради масовите си сцени не 
могат да бъдат възстановени, 
не са и записани."

Ако за незаписаните и не- 
възстановени балети се казва, 
че тя ги е създала, не в ли 
странно, че за .Нестинарка“, 
С която се представяме пред 
чужденците — за това първо 
и единствено досега драма
тично хореографно произве
дение у нас, не е показано 
участието на Димова като ав
тор?

КОНСГ. КОНСТАНТИНОВ

Числа
и цифри
Вероятно на мнозина, кои

то боравят с понятията, свър
зани с думите .число" и лиф- 
ра“, е направило впечатление, 
■че напос-ведък думата „цифра' 
често пъти се употребява вме
сто думата .число“.

Във всекидневния печат и в 
предаванията на радиото се 
срещат изрази, като ^зикъг 
на цифрите", .цифрови данни“ 
и др. вместо прави-ишге изра
зи: .езикът на числата“, .чи
слени данни“ и т. н. Например 
в съобщението на московския 
кореспондент на в. .Отечест
вен фронт", поместено в брой 
5 085 от 4 януари 1961 еод, 
под заглавие Доказателство 
за постоянния възход на съ
ветската икономика"в али
нея 6-а се говори за „цифра
та един трилион рубли" и за 
.цифри с 12 и 13 знака", вме
сто да се каже .числото един 
трилион рубли“ и .числа с 1? 
и /.3 цифри“ (или ако щет» 
знака ),

А всъщност всеки от нас е 
учил още в основното учи-ш- 
ще, че цифрите са десет (0.1, 
2 ,. .вД1, а числата са без
бройно много. В снета на ве
личините .цифрата" отговаря 
на .буквата", а .числото“ ни 
.думата“ в езика. Дифрите“, ■ 
както и „буквите“ са само ; 
ограничен брой писмени зна
ци, а .наялата“ и думите“, 
които са неограничено много, 
се пишат с помощта на огра
ничените по брой основни пис
мени знаци: цифрите и букви
те

Изопачаването на значение
то на думата ..цифра“ не би
ва да се оправдава и с това, 
че и в други езици се срещало 
същото езиково изопачеше 
Въпроси от такова естество би 
трябвало да се третират като 
правописни. И ако работещите 
в печата и радиата осъзнаят 
грешката, която правят, въп
росът може да се ликвидира 
С ързо и лесно. Тогава ще че
тем и глишаме „числото един 
трилион рубли“. а думата 
„цифра" ще се прибере в че- 
супката си, където й е място
то и откъдето тя е изпълзя- 
.та незаконно.

Проф. инж. ИВ. ГАНЕВ

ч
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ЗЛАТКА ДЪВОВА .Родопски мотиви? КАЛИНА ТАСЕВА .Почивка'
Ч

В близки дни ще бъде открита общата изложба на мла
дите художници в Българка. Поместваме репродукции от но
вите работи на яакои млади живописни и графици, конто 
сиилетелсгнуват за тяхната активна подготовка за гова го
лямо събитие.

В ГОЕВ

РАЗГОВАРЯМЕ ЗА МАТЕМАТИКАТА

ПЕРСПЕКТИВИТЕ

съгласни, 
се пред-

Обществена тайна е, че подго
товката по математика ■ средните 
училища не е добра, че в много гим 
назни бележките са нереално ви
соки. Не е необходимо да ни съоб
щават от чужбина, че нашите съ
народници, конто следват там, се 
много слабо подготвени по тази 
дисциплина. Ние го знаем. Знаем 
оше-, че от всички слабо подготве
на по математика тези, които са 
най-слабо подготвени, се записват 
да следват математика. Ако тези 
хора успеят да завършат и не мо
тат да сн намерят друга работа, 
стават учители и на тях се пове
рява да обучават учениците по 
математика, ..

Редакцията на вестник , „Народ
на култура" постави този въпрос 
за публично обсъждане. В статии
те си п проф. Бл. Долалчивв, и Д. 
Шопова поддържат мнението, че 
подготовката на учителите по ма
тематика не е на нужната висо
та и че тези, които в. гимназията 
са добри математици, ие отиват да 
следват математика.

С констатациите сме 
Какви пътиша обаче ни
лагат, за дз се отстрани всичко 
това. Да се ревизира учебната про 
грама. Да се промени начинът за 
приемане иа студенти (като че 
всички се бият да следват матема
тика я просто досега ,не са изби
рани по правилен критерий). Това 
е полезно, но не е достатъчно. Как 
да съберем повече способни млади 
хора? Нима освобождаването от 
военна служба ще накара тези, 
които не искат да станат учители, 
дори и да завършат математика, 
да променят решенията си? След 
това ше се .окаже, че едни от тях 
имат и други специалности, а дру
ги искат да завършат втори фа
култет с по-прнложно значение.

В университета, казва Д. Шо
пова. трябва „да се допълнят праз 
иииите в работата иа някои учи
тели от средните училища“. Това 
значи, че ние се примиряваме с 
„дефектното производство“ на сред 
ните училища и го узаконяваме. 
Но допълнителното изучаване на 
елементарна математика ше тряб
ва да се въведе не само за спе
циалността математика, а н за 
ония специалности, за които тя е 
необходима: физика, химия, всич
ки специалности от политехниката 
и дори за тези, които отиват да 
следват в чужбина. Това значи да 
отежним и без това претрупаната 
програма иа ВУЗ. Техните задачи 
гп да дадат специална подготовка 
по определени науки на тяхното 
съвременно равкише, а не да тъп
чат на едно място, като поправят 
грешките на средното образование. 
Колко смешно би прозвучало, ако 
научим, че в консерваторията при
емат студенти, които не знаят да 
свирят нлн да пеят дори толкова, 
колкото се учи в средните учили
ща. и през първите два семестъра

»С

-

ги подготвят по този материал.
Как да си обясним, че младежи

те не 
тика?
тикате

желаят да следват матема- 
Възможпостите нз митема- 
са малки в сравнение с 

труда, който студентът трябва да 
положи, за да изучи тази слепнал 
ност. Какви стават тези, които 
свършват математика? Проф. До- 
лапчиев казва: „Нн всеки трима 
инженери в заводите трябва да се 
придаде по един математик“, а Д. 
Шопова: „Дя се разбие предубеж
дението у хората, че завършващи
те математика имат много ограни
чени възможности за прогресира
не.“ Така е. Но да видим каквл 
ра възможностите .за, прогресиране- 
в -този момент. Асистент, доцент. 
Професор — малко хора; на всеки 
трима инженери от заводите . . . 
__ но досега заводите не са пои
скали математици. Добре, че не са 
поискали, зашото няма откъде да 
се вземат (малкото способни ос
тават в катедрите по математика, 
останалите не са подготвени). Как 
во ше стане, когато заводите се за
интересуват (а това трябва 
стане по-скоро), ние не знаем, ва
шето там резултатите се мерят' с 
производството, а 
отлични бележки.

Къде ш« отиде 
от завършващите 
шите няколко години? Ще стаиаг 
учители. Защо да им казваме, че 
ш« станат професори? За да не 
бягат младежите от специалност
та математика, учителската профе
сия трябва да стане по-привлека
телна, още повече, че добри учи
тели по математика сега са особе
но нужни. Аз не смятам, че про
фесията на миньора превъзхожда 
тази на зидаря, но тя е по-тежка 
и затова миньорският труд се за
плаща по-внеоко. Зашо тогава уМи 
телят по математика да не полу
чава възнаграждение според ква
лификацията си и положения труд! 
Та всеки току-що завършил инже
нер получава по-висока заплата. 
Няма нншо чудно, че младежите, 
иа които математиката се удава в 
гимназията, отиват да следват по- 
добре заплатените специалности в 
политехниката.

Едва когато се създаде необхо
димата заинтересованост към спе
циалността „учител по математи
ка“ и започнат да -кандндатству- 
ват по четири души за едно мя
сто (колкото са средно при други
те специалности), ше могат да се 
подбират добре подготвени младе
жи. Те ще станат добри научни, 
педагогически и производствени 
кадри. Едва тогава университетът 
ше може да 
шите нужди 
числителните 
шите автоматизирани заводи.
гава и в средните училища шй оти 
ват добре подготвени учители. 

Ето де е разковничето.
ДОНЧО СТАЯНОВ

да

не с нереалните

основната маса 
тази и следаа-

задоволява изниква-
ОТ математици за из- 
центрове н за бъде- 

То

преа лятото на 
1959 годния — през дни
те на Националния прег
лед на българската дра
ма и театър — бе пред
ставена първата пиеса 

на Иваи Радоев — „СвСтът' е'ма
лък“, отзвукът бе спонтанен й 
единодушен. В съвременната бъл
гарска драматургия навлизаше 
един нов и интересен автор. Пос
тът, чийто гтнх — звънък, обра- 

, лирично топъл и наситен 
нежна, песенна мелодичност, 

му спечели толкова много прияте
ли — сега подаваше ръка на теа
търа. за да прелистят заедно по- 
нататък страниците на едно на
деждно сътрудничество.

Оттогава не изминаха и 
дини. А през това време 
и втората пиеса па Иваи 
Ние нямаме възможност 
гледаме отликите — и драматур- 
гически, н постановъчии. които съ 
ществуват в различните спектакли 
иа „Юстинианова монета“. Бихме 
искали да се спрем иа литератур
ната редакция, по която пиесата 
се играе в Народния театър за 
младежта и особено на „кредото“ 
нл Иван Радоев, публикувано в 
програмата на театъра, което съ
държа замисъла на автора и ос
новните принципи, от които се е 
ръководил той при написването на 
„Юстинианова монета“.

Въпросът е сериозен и той се 
отнася преди всичко към поета-Дра 
матург Иван Радоев.

Ако тази „програми“ бе написа
на от някой посредствен човек, ти 
щеше да се забрави и щеше да 
отмине заедно с неговата посред
ственост. Но когато насреща ни е 
изправен млад и надарен драма- 
тически автор, ще е неправилно Да 
се стон настрана и да не се за
пита: по какъв ориентир се е по
вел авторът н накъде ще го изве
дат "неговите тезиси. ако те ста’иат 
дълбоко естетическо верую в по
нататъшния му драматургнческн 
път?

Зпшото в случая Иван Радоев 
се разминава с някои основни за 
коки (именно закони, колкото той 
и да не харесва тази дума), 
които е 
как ще 
менна. 
Такава драматургия, за 
Иван Радоев ни вдъхна 
и има

Ние приехме радостно 
първа 
пред 
доумяваме. 
тиниановя 
се ускори, 
татяте от 
Очевидно — те съвсем не биха би
ли розови!

И така 
работата?

Определил предварително „Юс- 
тпннанова монета" като „лирико- 
фнлософска пиеса", замислен над 
проблемите за нейното съдържа
ние и Форма. Иван Радоев смята, 
че тя „естествено“ трябва да бъ
де „изградена против „законите“ 
на класическата драма“ и съще
временно да бъде „реакция из 
„модерната“ драма, която въведе 
техническата култура и кннемато- 
графнческото детайлнране в теа
търа.;."

Против кон закони на класиче
ската драма се въстава в случая? 
И с какви художествени аргумен
ти се въстава?

Законите на класическата дра
матургия (именно класическа, за- 
шото нейните образци не могат да 
помръкнат от вековете) остават да 
живеят и ще живеят, зашото | 
родени от вдъхновената практика 
на големи автори и големи теат
ри. И най-главното — зашото кла 
сическите произведения нн покоря
ват със своята огромна правда на 
живота: съдбовни конфликти, опре 
нн на сериозна и обществено зна
чителна основа: прелестни по сво
ята жизнена дълбочина, страст- 
ност н размах драматургнческн об 
рази — герои из своето време: из 
искана драматургнческа аеалнстнч 
на Форма, която съзвучно обгръ-

го-две 
се роди 
Радоев, 

да раз-

без 
странно да се поммели 

се прави голяма, съзре- 
гражданска драматургия, 

каквато 
надежди

сили
неговата 
смутени 

и не- 
.Юс 
НЛН

писва. Сега стоим 
.Юстинианова монета'

Ако инерцията на 
монета“ се запази 
какви ше бъдат резчл 
третата негова пиеса?

в какво се състои

са

г
Старото българско умилите в Свншоп, 

■ което от 1вМ м ИНИ г. е бпл учител 
възрожденецът Христаи Пввдович, е 
превърнато • музей. Първата стая ча 
училището отразява просветното дело • 
будния възрожденски град Свищов, вв 
което освен Христови Павловнч са дали 
принос П. Р. Славейков, Емануил Вас- 
кидовнч, Т. Хрулсв, музикантът Янко 
Мустанов и др. Във втората став са 
изложени картини иа големия български 
художник — сии иа Хроетаап Памоавч 
— Николай Паваоаач. Тук посетителят 
винта палитрата, четката, боите и дру
ги ливни вгшп на художника. Остана
лите аоа стаи представляват картинна 
галериа с творби от Мъраввчва. Всшии, 
карикатури оу Лл. Ьожниов и др. За- 
стъпено е творчеството и иа съвремен
ните свищовски художници.

Тави вубам културна придобивка •• 
Свищов, открита иа II. II. КИН год., бу
ди голям интерес и се посещава от 
много граждани и гости ма града.

Г. Хр. Георгиев
2.

На югозапад 01 Благоевград * Влдки 
иа планина. Туа кората ■ наричат Ле* 
щанската планина по името иа село 
•Зешко. Нз мамината има ммого аармо* 
•в пещери, конто от столетна чакат 
аа бъдат проучени. С тп са свързани 
много дегепдн. В донора ^Дупката" в 
махала Корянскд ороа турско 
народни отмъствтелм са хвърлили <ур-

цн-итедниии. Страшната дупоа » ппглъ 
шала поробителите * возила тайна. 

Преди маволао днн група алпинисти 
от туристическото дружество „АЙ-гидаи" 
а Благоевград се спусиа а пешгратв. От
ворът е широк М» см. Надолу той се 
разширява много малко. На 19 метра 
под повърхността на лемата се разкрива 
красива галерия. Погледа привличат 
прекрасив сталактити. Точно под доно
ра е натрупана камара от камъни, вк- 
сова 3 метра. Крой камъните има чо
вешки кости. Това потвърждава леген
дите а преданията. Храбрите леша ми 
са намазвали заслужено враговете иа 
народа.

Прекрасни са лещаискйте сталакти
ти. И колко оше от тож и» по морят е 
и огшерите чакат своето проучваме.

Б. Калпйджмсв 
а

За начало па самодейния куклен теа 
тър в Толбухин се спата 1953 Г. То- 
гааа е изнесено първото представление 
на куклената пиеса „Снежанка ■ сажем 
те джуджета", постановка на актьора 
от Толбухинския народен театър Нико
лай Новаков. Ентусиазирано самодейци- 
к>кловода, като Руска Цекова. Ивки 
Янков. Петър Великов, Павлина Геор
гиева в ар., работят неуморно >■ п«*п>- 
лирнзирамсто на кукленото театрално 
изкуство в Добруджа. Първите куклени 
представления се оосрашат е възторг от 

.... - децата. Куклите Снежанка ■ джуджета
робство та стават любими герои. Зареждат се 

годния ца ползотворна работа. Броят

ша реалистичната обемност на съ
държанието Ц т. н.

Това са закони на живота, при
ложени със завидно майсторство 
във върховете на класическата дра 
матургня — от „Антигена", през 
„Крал Лир“ и „Призраци** до „Раз 
лом“. А каноните на единствата, 
ако за тях става дума, бяха мно
го. много отдавна разчупени

Драмата като всяко творчество 
е дълбоко вглеждане в живота и 
непрестанно дирене. И откривател 
ството — всяко за своето време— 
е търсено от задълбочените авто
ри не откъм формалните похвати, 
с които ще бъде изградена тиор- 

в
• 

„Юстинианови монета"), а от си
лата на реалистичния поглед към 
голямото съдържание на живота) 

В обратния случай — косато ед
на драматургическа дързост, в ко
ято доминират привидно красиво 
литературното съчниятелство и ма 
ниеркостга, не е подплатена от 
голямата правда на живота, тя 

само като насилен вик, 
ехо не може да отзвучи — 
продължително и призивно 
у читателя, така и в зри-

вил'’ е най-същественото нешо в 
лраматургическия жанр — дейст- 
■еността. Оттук се. получават и 
мпюгобройните „зашо?“. която би
ха могли да бъдлт отправе
ни към психологическите до го
ляма степен еднопосочни състоя
ния на почти всички драмзтурги- 
чески образи — монотонния образ 
на майката, немотивираното пиян
ство н внезапно прерастване 
Славчо, скептичните.

на
. афористнчни 

съждения на Сократ, безволевата 
и т. й.
авторът Ди-

това е едната, 
съществена част 
драматургичеехмя 
за действие (мз

бата (за кпквито се пледира 
„програмата" и се разкриват

ЗВУЧИ
ЧИСТО 
ясно.
както
телиата вала.

А в „Юстинианова монета' 
мата жизненост 
чива всъщност 
тнчната история

са
на конфликта по- 
върху мелодрама- 
на археолога Иван

и недействена Мария
По такъв начин лп 

ри доказателството от своята „про 
грама“ — „героите да не бъдат 
„герои’? Воден навярно от мисъл
та против плакатното, лакировъчно 
или едношрихово обрисуване на 
героите. . Иван Радоев изпада в 
другата, още по-страшна крайност 
— на тясното, едностранчиво, су- 
бективистично показване на обра
зите. И в този краен полюс той 
се отзовава до нездравото душев
но Състояние, което тегне пад ня
кои герои. Всъщност това не е ли 
една друга, оше по-печална раз
новидност на схематнзма?

И нима на тая база — при не
изяснените. немотивирани, дейст
вия на повечето герои, конто са 
станали механични рупори на авто- 
ровите мисля, вместо да имат свое 
жизнено органично поведение, мо
же да получи художествена плът-

т.

Или това е написано, за да се оп
равдае тематичната раанокъсзиост 
из пиесата?

По-пвтатък — „Драматичното 
действие ше се движи Не от сю
жетните ситуации, а от емошю- 
кално-действенатл мисъл Словото 
движи действието"

Но словото — 
макар и твърде 
на въпроса. В 
жанр се говори
ваме драма а еди колко си акта), 
има сюжет има интрига, чяа по
стъпки па героите. И всичко това 
се обгпъща от силата на действе
ното сцеиическо слово. В обрат
ния случай не оискуваме ли твър
де много да обърнем театъра в вв 
торена говорилия?

Твърде отдавна Гьоте бе възклик 
ипл чрез естета на споя Фауст: 
началото бе делото!“. Много
късно Алексей ТоЛстой писа, ма
кар и по друг повод: „Трябва да 
се измери сюжет Сполучливо из
менения сюжет организира — по
някога мигновено, буквално в ня
колко секунди, като капка от ня
какъв остър реактив — цялото хзо 
тично натрупване от мисли, и на- 

(Точио том
абсолютно се отнася за „Юсгипиа 
нова, монета“). А Афиногенов до
бавя: „Важно е да се проследи 
линията на действуващото лице не 
само по езика, з по неговите

..В 
по-

блюдения. и знания.

въ-

млад драматург
за неговата нова пиеса

Марков и неговата студентка Ма
рия. От разказваното на сцената 
се разбира, че хората шушукат 
против любовното увлечение на 
Иван Марков (бивш партизанин, 
сега кандидат на науките, чист и 
хубав човек), тъй като преди пет' 
иадесет години неговата жена — 
Мария, Маркова, е била убита ка
то партизанка. Бракът на Иван 
Марков с неговата студентка — 
също нскоен и дълбок човек, би 
прозвучал кощунствено. И двама 
1з герои мъченически страдат за 
това и леят тиради. А нещата в 
случая са съвършено ясни. Са
мият Иван Марков изрича клетве
ните думи на жена сн по време 
на техния нелегален живот: „Ис
каш ли да си обещаем, да сн да
ден клетва, ако единият от нас 
не дочака победата, живият да не 
обрича остатъка от живота си на 
мъртвия? Искам само оная, която 
ще бъде след мен. да има 
ни мисли н умно сърце.“

Студентката Мария е 
човек за Иван Марков. И
шо е достоен за нея. Но хората... 
шушукат.

И ето — въз
нечуто шушукаме, започват да
разгарят — къле по-свързано. къ
де по-откъснато — редица кон
фликти и съждения за любовта, 
звучат реплики за тъмната сила нп 
анонимния човек, вмъква се нзеел 
ването на планинците н острият 
диспут с тях. странните тревоги 
на майката Веселина Станева, свое 
образното поведение на нейния син 
Славчо, философията на Секрет и 
т. и. И в повечето случаи жиз
нената подплата, конкретизацията, 
убедителността, зримото, последо
вателно. логично развитие на об
разите отстъпват за сметка на сло 
вееннте излияния, иа разказването 
на афоризмите, настроението на от 
късите, на внезапната реакция, на 
недомлъвката.

Лирическото настроение, ' където 
е поетичната сила на Иван Ра
доев. лишено от дълбока, обосно
вава жизнена правда, в случая е 
направило лоша услуга на авто
ра. тъй като то е затъмнило, уда-

на съдържание*

по-

радост-

достоен 
той сь-

основа на това 
се

ност първата точка от „програма
та“. която гласи: „Максимална сло 
жност на човешката Душевност и 
взаимоотношения. Максимална сло 
жност, многопосочност на съдър
жанието“?

Забележете 
то-
•А паез една точка по-долу, го- 
воаейкн за „нови композиционни 
похвати, поонзлизащи от компози
цията на стихотвооеннето“. за „по 
втаряши се доаматнческн ситуации 
— оефоенн. римувани действия, ли 
оическн отклонения, повоатн“ (вси 
чко това са чисти принципи на фор 
мата, а не на съдържанието). Иван 
Радоев изведнъж заключава — 
„няма да има фабула“. Т. е. — 
няма да съществува „воъзката и 
последователността на' повествова
нието“ зя събитията (цнтиоано по 
Поспелов)

Тогава — за какво сериозно, жн 
тейскн правдиво съдържание ста
ва дума? Не е ли това логическо 
следствие -на поетенцнознатз теча 
на автора — „пиесата да не „от
разява“ времето, в което живеем, 
а да „обсъжда“ времето, в което 
мислим и работим“? Ако зад това 
той е искал да прикрие своето не 
познаване на живота'и'неговия го 
лям. реалистичен поток, по-откоо- 
вено е да се признае напрачо то
ва непознаване. Обратното означа
ва да се даде простор 
внзма, на писателския 
конто до никъде няма 
сериозния автор.

А що се отнася до 
конто нзобнлствуват а
та", те често играят неблагодарна 
тя роля па маниеоен камуфлаж.

• зад който ясно прозират нездрави 
естетически възгледи

По-нататък 
да има ясно 
тема. Ше има теми' 
що авторът е назовал пиесата си 
„Юстинианова монета“, 
той дава всъщност 
шифриране на своя 
ски разказ? Знайно 
вено названията на 
та съдържат в себе 
рана мисълта на главната

на субекти- 
произвол, 

да доведат

кавичките, 
„програма-

и.

— „В пиесата нима 
опоед елина основна 

Тогава за

с което 
ключа за де- 
доаматуогнче- 
е. че обнкно- 
пронзаедения- 
си кондендзн- 

тема.

калната »рмтелм нсоргммиато рас- 
Самодгйцитг н» жалят оочмвннте 

, годишните са отпуски и правят 
Досега са по- 

и окръга, подени са 
преа повече от 

а Толву- 
вукленн 

блиао

иа
та.
днми ________  __ . ..
обиколки из Добруджа, 
сатани 174 селите
197 представления ____
25 000 малки зрители. А общо 
хнн и окръгм са изиесеми 24 
пиеси, 342 представления пред 
50 000 врители.

Окръжният съвет на професионалните 
съюзи и отдел „Просвета и култура“ 
пря ГНС — Толбухин, организираха 
на К т м. вечер на кукленото театрално 
изкуство.

След доклади иа режисьорвата Ру
ска Цекова кукленият театър яаигс* 
пиесата „Вълшебното клонче" оч Боро- 
дин и Д. Шиелянсви по мотив на ру
мънска народна приказка.

И. Даваш

художествено слово. Под ръ
ководството ма Атанас Бояджиев, дра
матург в пародним театър, ■ Никола 
Наводоа, артист, група младежи и де вой 
вя следваха редовно вамятията ■ иа 15. 
II. т. г. част от тях иввесоха пред плоа 
дивените граждани първия сн рецитал. 

Мигдема Данчсвл, Ангелина Сотирова, 
Никола Христов. Славка Г«и>джимова, 
Ренета Маринова. Сврмис Гарабсдян, 
Ал. Гмчсв н др. рецитираха произведе
ния от Л. Толетой. М Горки. Я. Ри- 
ЦОС. М. Луидгммс. Елмп Псднм. П. Пе- 
исв. Вл. Башея и Усин Кернм. В реци
тала ваела участие и млацмга артястя 
от пародним театър Пиколя Николов, 
Георги Василев. Кина Дашсва и Люб. 
Кисел ич<■ ■е

в.
Ж. Кален

*
От миналата голина към Метовнг- 

сам мвямт ■■ кудожестмиа санодсП- 
мост ври ГНС в Пловдив • създадена

На I т. м. Плсаеисиимт паролсн ггн- 
тър «дигна аавгеата »а пртниерата па 
„Острчаъ! иа Афродита“ от гръцкни дра 
матург Ааам.пс Парнис Новата , постп- 
мовма театърът е погагтил нл поробени
те страни, които ст в<и*ит м шгч» тро
шат веригите 
иеа «авго ,В| 
тава и на а» 
Л Темелкова 
Кирякулм. Д. 
Патерсък, Вл 
Ричард Кнтс,_ 
Кст. Иван 
п др.

_ с«- в(М<и1 • •«'41
г ма и<мои»тл нам а. Тв с ус-
10 РСЖМСМ1Р0 (юрне Спнро», 
(мтьорнтг Икдн)олщо итрия,

■ ролню чд Лимбрима 
Трифонова — в Глория 
Филипов а ролат* но

АГСогна — а ролята на 
Тсртнго — ■ Ралф Оуенс

К. Георгиев

Сцеиа от .Островът на Афродита1 
с Ив. Терзиев, Л. Темлкова и 

Л(. Соева.

трешни свойства, характера, 
стъпките“. А народът го е казал— 
просто и ясно — „За човека се 
съди не по думите, а по делата 
му!“

Това не са догми, не са канони! 
Това са живи закони на жанра, 
без които трудно се върви към 
сериозното, голямо майсторство.

По този път, проследявайки „про 
гоамата". ние стигаме до нейната 
най-доастпчна точка: 
има последователност 
то иа действието До 
в повечето случаи се 
но. а не постепенно. Алогнзмът — 
художествено средство."

Всъщност какво е това? Мода, 
поза, „пошечнна обшественного му 
са“, нлн дълбоко естетическо убе
ждение на автора?

Да се приеме алогнзмът като ху 
дожествено средство, това означа
ва да се сбезкърви съдържанието 
на всяка творби, дз се опустоши 
психологията на художествения об 
раз. да се низвергне неговата строй 
ност и монолитност я да се даде 
път на еклектнката и маняеоната 
експресивност.

Какво може да ни донесе ало- 
нимът. та да може той дз въз
роптае основателно срешч столет
ните традиции н« най-големите твор 
чесан дръзчовения? И не чувству
ва лн Иван Радоев как с тази 
точка сам бие по своето собствено 
намерение за „максимална слож
ност на човешката душевност и 
взаимоотношения"? И как той ло- 
нечва след това, пет точки по-до
лу, да говори, че „пиесата ще но
си определена тенденциозна 
ннстнческа идейност“)

Комунистическа идейност 
алогнзъм? Хубава работа!

Тези думи в „програмата“ 
разяват мислите на нашето време! 
Това са чужди моди, приумици. 
конто са непоисъши на нашата 
истинска, съвременна, партийно- 
страстна социалистическа литера
тура.

Що се отнася до аъзроптааането 
срешу „древногръцкия хор“, нлн 
„модерния“ ведуш в съвременната 
пиеса, това са чисто драматургиче- 
ски похвати. Въпросът не е в по
хватите — те могат да бъдат хи
ляди. Главното е как ше бъдат 
втъкани тези похвати в гворбага, 
е каква художествена аргумента
ция и реалистична сила ше бъдат 
подкрепени. А хорът и ведушият 
съвсем не правят зрителя глупав, 
стига да бъдат поставени на място 
в произведението. Случаите с „Ир
кутска история" (например в по
становката на Димитровградския на 
роден театър) нлн с „Оптнмистнче- 
ска трагедия" са красноречиво до
казателство.

... Напълно естествено е „Юс
тинианова монета" да представля
ва експеримент е творческия път 
на Иван Радоев. За съжаление ек
спериментът е бил поставен на не- 
вярна естетическа платформа. И 
изречените противоречиви мисли в 
„програмата“ логично са намерили 
практическо приложение в пиесата 
В краен резултат се е получило ед
но объркано пронаведанис. в което 
маннерно-субективистично се раз
казва за живота, в което същест
вува тематична разпокъсаност, без 
ярко, последователно, аргументира
но- н хармонично действие, попъл- 
нокръвнн и неубедителни, своеоб
разно схематични драматнчески об-

„Няма да 
в развитие- 
конфликтите 

идва виезап-

кому-

чрез.

не яз

рази, загатнати, а ие раакритя по- 
ложеияя. И всичко това — обгър
нато от тягостното настроение иа 
атмосферата на повктаоваиието.

И тъжно е. че този резултат е 
надделял над някои хубави страни, 
които Иваи Рзаоев показва в пие
сата сн и конто подчертават него
вите творчески възможности като 
драматург — умение аз боа яви 
актнеио, художествено е литерз- 
турно-сиеническия език и да строи 
ярък и действен диалог, есет към 
подтекста и вътрешната ритмика 
иа действието; чувство за красо
тата на лирическото настроение и 
изразителността на сценичсския 
детайл.

•
Някои от героите на нонтрадей- 

ствнего (пък и ие само там* в 
„Юстинианова монета“ пораждат 
мисли, свързани и с други съвремен 
и» драматнчески произведения. На
последък се появиха няколко кови 
български пиеси, в които авторите 
със странна" страст човъркат в ня
какви „проклети“ въпроси на наше
то битие, където според тях като 
че ли оспеи тъмни страници, без
подобни кариеристи, мошеници н 
подлени н пасивни комунисти, пяна 
нишо друго. И в пиесите се вмък
ва. психологически се сгъстява ед
но възприемане па живота, при 
което чрез болезненето. насилствено 
изживяване се претендира, че се 
дири правдата иа времето

И тази атмосфера — на мрачина, 
подтиснатост. патетичен самоанзлиз 
на порока, скептицизъм и умора, 
слага своя тъмен отпечатък и вър
ху пиеса, и върху представление.

Това лп е нашият голям съзи
дателен съвременен живот?

Не е това! — ще възкликнат със 
сърцето си хората, конто изграж
дат нашето време.

Ние отхвърлцхме голите , дити
рамби. показното венцехвалсние, 
догматичното тесногръдие Ние 
свикнахме да гледаме на живота 
с много по-дълбокн очи. по-само- 
стоятелко н по-активно. Именно за
това ние не можем да забравим 
главното направление нз живота И 
от позициите на това огромно, все- 
обемашо. главно социалистическо 
направление име ще громим пара
зитизма. отживелиците и калните 
петна в нашия живот.

Това не е догма! Това е живият 
живот!

И ако действието в „Юстинианова 
монета" се развива в ..несъщест
вуващо градче в Югоизточна 
България“, в тая същата, социали
стическа България има съществува
щи места, които се наричат Рудо
зем. Кремиковци, Димитровград.

Това не е публицистика! Това а 
правдата на живота!

И сред горенето на този живот 
театърът не е весела или тъжна 
крайпътна разходка, а трибуна, 
която прави революция в душите 
на хората и ги преобразява. За та
къв войнствуващ социалистически 
театър нне радеем.

А абстракциите в случая си оста
ват нп повече, нн по-малко... аб
стракции.

•
...Казват, че общият тон на 

представленията на „Юстинианова 
монета“ в Смолянския и Асенов- 
градския народни театри звучал 
ведро н пречистващо, В постанов
ката на Народния театър за мла
дежта (режисьор Аврам Георгиев) 
тонът е подведен по смраченнте 
краски на пиесата, по тъжната 
звучност на лиричните откъси и 
само навремени припламват бодри
те проблясьцн нз хубавите мисли 
н настроения. Художественият об
раз на спектакъла — решен деко
ративно в абсолютно условен, чер
но обагрен стил и психологически 
разкрит главно по линията на тър
сената мъчителна вътрешна раз- 
строевост, а нейде н трагическа 
предо предела ност, трудно се добли
жава до големия, оптимистичен за
мисъл — зз „истината, която е... 
у хората" п която „е- също така скъ 
па в блестяща като намерената 
Юстинианова монета... „тааи исти
на“, за която „ние трябва да жи
веем да се борим, да воюваме, за 
нея н за всеки човек, за да блести 
и не се покрива никога с ръжда4 
(цитирано от програмата ва теа
търа).
- ... Народният театър за младеж
та прави сериозни усилия да ут
върждава на своята сцена съвре
менния български драматнчески ре
пертоар. Той има поглед да пре
цени сам къде тези условия дават 
жътва н къле изпада в кризисни 
състояния канта по отношение на 
драматургията, така и по отноше
ние на художествено-шеническата 
й реализация. Там има млади и та
лантливи хора, които владеят своя
та творческа професия и нмат въз
можност да издигнат своя театър 
на голяма художествена висота.

И ние бихме били радостни, 
ако на сцената на този театър про
звучат с пълен глас пиесите за па
тето динамично време, ако там со 
родят н героите — романтици от 
героичното младо поколение, нзпъл. 
нени с вдъхновени мечтн и пламен
ни дръзновения.

Време е да закрачат по сцената 
именно тези герои!

НИКОЛАИ ПАРУШЕВ
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пя. «Славейков“ И. тел. 7-91-11

ПОВЕЧЕ И ПО-ХУБАВИ 1
МАСОВИ ПЕСНИ И ТАНЦИ)

Хубавата, ярко мелодична. одухо
творена от таланта и вдъхновение
то на своя създател масова песен е 
огромна мобилизираща. сплотява
ща. ентусиазираща и вдъхновяваща 
сила. Неизчерпаем извор на красо
та и оптимизъм са прекрасните на
ши пародии хора и танци. Неоцени
ми са ролята и знамението, които 
масовата песен и народните танци 
имат за естетическото и патриотич
но възпитание на нашата младеж. 
И затова те винаги са били пред
мет на особени грижи и внимание 
като неделима съставка от общото 
комунистическо възпитание на под 
раствашото ни поколение.

Напоследък обаче нашата обще
ственост е сериозно обезпокоена от 
едно тревожно явление — липсват 
достатъчно ярки песни, които да 
,хв4нат“ сърцето н душата на мла
дежта и да се запеят спонтанно и 
непринудено из цялата страна, не 
се прави необходимото за най-ши
рокото разпространение и популя
ризиране на действително хубавите 
съществуващи масови песни; голя
ма част от нашата младеж (това 
особено важи за средношколската 
и студентската младеж) не знае 
да играе народните хора и тан
ци, отбягва ги. Резултат иа тая 
загриженост е съвместното реше
ние, взето неотдавна от Колегия
та на Министерството на про
светата и културата. Секретари
ата иа Централния комитет на Ди
митровския комунистически младеж
ки съюз. Секретариата на Съюза на 
българските писатели и Секретариа
та иа Съюза на българските компо
зитори за създаването иа масови 
песия и танци и разпространението 
им сред младежта. Набелязани са 
редица мероприятия за коренното 
подобряване на съществуващото по
ложение. Последната седмица на 
месец май се обявява за Седмица 
на песните и народните хора и тан
ци. През тази седмица ще се орга
низират концерти, празници и вече
ри на песните н танците, среши с 
композитори, авторски концерта 
И др.

*

В годините на народната власт у 
нас се създадоха много нови бъл
гарски масови песни, конто спомог
наха за сплотяването на младежта 
и трудещите се около партията, 
мобилизираха ги за още по-активно 
участие в строителството на социа
лизма. Много от тезн песни заслу
жено си спечелиха признателността 
и уважението иа нашата младеж.

Наред с постиженията обаче 
през последните години в развитие
то на песенното ни творчество се 
забелязват и сериозни недостатъци. 
Това е една от главните причини, 
поради която то остава без отклик 
сред младежта.

Не достигат хубавите масови пес
ни. Това особено се отнася за пес
ните с младежка и пионерска тема
тика. Малко са ярките, възторжени 
песни за мира, строителството, но
вия живот на село, студентските 
песни. Особено остра нужда се чув
ствува от песни, конто да бъдат 
близки до сърнето на младия човек, 
да отговарят на неговите желания 
и мечти, да бъдат в тон с младост
та и темповете на социалистическо
то ни развитие. Няма достатъчно

фонни плочи с масови песни, да се 
поевтини цената им.

Големи възможности за популя
ризиране на песента има киното. В 
новите ни филми трябва да слуша
ме по възможност повече масови и 
солови песни, а би трябвало да се 
създадат и повече музикални фил
ми.

Трябва да се разшири издаване
то на масови песни. Да се печатат 
повече сборници с песни, най-хуба
вите от тях да се издават и на от
делни листовки с кратки данни за 
живота и творчеството на компози
тора. Младежките и пионерски 
вестници и списания да отпечатват 
повече песни и да поместват мате
риали за живота и творчеството на 
българските композитори.

Извънредно голяма роля в раз
пространението и популяризирането 
на нашата масова песен може и 
трябва да играе Комсомолът. Ком
сомолските организации н дружест
ва и пионерските дружини трябва 
да полагат системни грижи за най- 
широкото разпространение сред 
младежта н пионерите на хубавите 
наши, съветски и други песни — 
да подготвят разучаването им, да 
организират вечери и празници на 
песните и танците, събори За надпя- 
ване н надиграваме, конкурси, пре
гледи, фестивали и пр. с масовото 
участие на младежта, девойките н 
пионерите, да полагат системни гри
жи за масовото привличане на 
младежите и пионерите в самодей
ните хорове, ансамбли и танцови 
колективи.

Сериозна причина за слабото по
пуляризиране на песните е н ниска
та нотна грамотност. В училищата, 
където трябва да се разучават но
вите песни, много от учителите по 
музика нямат необходимата под
готовка. Чувствува се остра нужда 
от учители-специалисти по музика. 
Същото е положението и с ръ
ководителите па самодейните колек
тиви. Тук трябва да дойде енергич
ната и своевременна помощ на Кон
серваторията. Тя трябва да създаде 
в най-близките няколко години не
обходимите педагогически кадри. 
Успоредно с това трябва да се^из
ползуват и други начини и форми 
за запълване на тази огромна праз
нина — уреждане на курсове и 
школи -аа ръководители на само« 
дейни колектнвй, за квалификация 
на учителите по музика и пр.

Извънредно тревожно е положе
нието и с разучаването н разпро
странението на нашите народни хо
ра и танци сред голяма част от мла 
дежта. Изоставят се хубавите наши 
традиции, когато в празнични дни, 
на сватби и при други тържествени 
случаи, на селските мегдани и град
ските площади се виеха кръшни 
български хора с участието на мла
ди и стари.

Създаването на високохудожест- 
вени масови песни за младежта, 
тякното широко популяризиране, 
разучаването и разпространението 
на кръшните ни хора и народни 
танци — това трябва да бъде по
стоянна и неотменна грижа при 
работата по комунистическото въз
питание на нашата младеж.

хубави топли и задушевни лириче
ски песни, конто да пеят за новите 
чувства на съвременния младеж. 
Малко са хумористичните песни. 
Липсва веселата и простичка при
пваха. забавно разказаната случка, 
сатиричната изобличителна песни
чка

Композиторите и поетите трудно 
отклйкват с хубави песни на най- 
актуалните събития я нашата стра
на. Малко са песните, които с ху
бавата си мелодия и текст бързо 
се налагат н придобиват широка 
популярност.

Избледняване на националния об
лик. увлечение към така наречения 
„общ тон", мслодическа аморфност, 
липсата па налагаща се със своя
та яркост мелодика, шаблонът, от 
съствиего на ярък индивидуален 
творчески почерк у повечето от 
композиторите — това са главните 
слабости на песенното ни творчест
во през последните няколко години.

Нашето песенно творчество ко
личествено н качествено изостава 
от темповете на общественото нн 
развитие, не задоволява нуждата от 
пкни за епохата, в която живее и 
твори нашата младеж.

За решителното преодоляване на 
изоставането в областта на качест
вото на масовите песни думата 
имат преди венчко творците — ком
позиторите и поетите. Те трябва да 
заживеят с проблемите, конто въл
нуват днешната наша младеж, да 
опознаят отблизо и се сродят с ней
ните копнежи, въжделения, мечти, 
да разберат любовта и, да почувст
вуват ентусиазма й и да вложат 
Целия си талант и майсторство, за 
да ги Ътразят най-пълно, най-нскре- 
но. най-чисто. Трябва да активизи
рат дейността си в тази област съ
ответните творчески секции на съ
юзите на композиторите и писате
лите. Немалка помощ може да ока
же в тая насока и музикалната 
критика, която трябва да се вклю
чи най-активно в теоретическата 
разработка на проблемите на съв
ременното ни песенно творчество.

Друга основна причина, поради 
кояго масовите песни не получа
ват разпространение сред младеж
та — това е липсата на достатъч
но грижи от страна на заинтересу
ваните института та наигшнро)юто>~ 
популяризиране на хубавите масо
ви песни в страната. В това отно
шение също има да се желае много.

■ Радиото има немалка заслуга 
за популяризирането на нашите 
най-хубави песни. И все пак то мо
же да напрани още твърде много п 
тая насока. Да увеличи броя на 
рубриките си с масови песни; да по
добри съставянето им, да търси все 
нови и нови форми за поднасянето 
на масовата песен на слушателя, да 
проявява още по-голяма взискател
ност към качеството на изпълнение
то, да търси хубавата песен и да 
има амбицията първо да я разпро
страни. То трябва да .стане в истин
ския смисъл на думата запевач иа 
масовата ни песен.

Значително трябва да се* подобри 
работата по издаването на грамо

Главен редактор:

НИКОЛА ЛАНКОВ

Десет дървени кбла. И до тях — 
десет мъже с превързани очи. Из- 
трещим залп . Десетимата мъ
же падат, простреляни. А с тях още 
едич—.единайсети.- Той пито бе 
вързан, пито Имаше превръзка па 
очите.

_ .Сякаш стана трещва. господин 
полковник! — есесовският поручик, 
който командтва разстрела, се обръ
ща към началника, сн. ....

Шинелът на . полковника , чернее 
в заснежения, двор па затвора като 
крило на .лешояд. Далеч зад-коло
вете и жрелостивта- стена / се очер
тава зимният пейзаж, па [Генуа.— 
тъжен,- безнадежден. . >■ ,

— Не сгрешихте вие. а аз •. • — ' 
отвръша палачът с пагони» I ■

■.. . Казват. че:.в .Генуа.има два 
гроба, с два различни паметника, 
но с едно и също име: Генерал де
ла Ровере. Двамата мъже, които 
лежат там, са разстреляни от гер
манците. И истинският. и мнимият 
генерал. За единия от тях пи раз
казва италианският режисьор . Ро
берто Роселнии в свья едноименен 
филм.

Сюжетът иа филма е взет от по
вестта на Пидро Моктапелн. Това 
е историята иа едни човек колкото 
лрарцо1ЮДобГ).ч, Толкова, и невероят
на .. . Като самия живот! Герман
ците арестуват изнудвана и моше
ника Бардоне, който се подвизава 
като инженер Грямалди и Полков
ника. .Под името''Иа генерал дела 
Ровере — един,-от водачите, на съ
противителното движение, .когото 'те 
убиват при слизането му на‘итали
анския бряг — германците вкарват 
Бардоне в затвора, за да' шпионира 
политическите .затворници.' Но - до
носникът така силно се вживява в 
делото па генерала-патриот, че от
казва да извърши' предателство и 
доброволно отива, на разстрел заед
но с другите патриоти. '•

От тази изключителна .случка' Ро
берто Роселнии е успял'да направи 
извънредно силно произведение. пво 
никиато от благородство и .човеч
ност; От невзрачната личност, за
ставена-,от германците да играе-две 
роли— на доносник н яд геневал- 
патриот,- Роселнии създава истински

ГЕНЕРЯК
ЛЕПЯ 
РОКЕРЕ
мъж. който па свой ред изстрадва 
последните дни от жизнения си път 
и се издига до моралната висота па 
героите-патриоти, чйято съдба и 
споделя.

Роселнии безжалостно разгъва 
съдбата а своя'главен герой. Той 
пе‘ го. шадн.' Отначало' Грнмалди- 
Бардоне е.само един безскруполен 
изнудвам и пропаднал’ комарджпя. 
кОЙто се опитва да изнуди дори соб 
стаената сИ любовница.' Но визЪт 
.иа цегорите нещастйи жертви, от
чаянието на ' жената, научила за 
смъртта иа. мъжа ги. страшнага 

гледка .на детските трупчета под 

развалините на Генуа разтърсват 
душата му. У него започват да се 
пробуждат други чувства и мисли. 
В затвора той вдъхва от смелостта 
на четиримата младежи, чинто кър
вави пнема чете по степите па овоя- 
та килия. А мълчаливият героизъм 
на печатарския работник, който се 
самоубива, за да не говори, реши
телността н благородството па осъ
дените на смърт окончателно опре
делят неговия път. Именно топа не 
е допускал есесовепът- че ■•овошка
та дрипа може Да стане герой.

Чудна по психологическата си си
ла е сцената на бомбардировката 
в затвора. Сам треперят от страх, 
мнимият дела Ровере. който -вече се 
чувствува като водач, излиза в 
коридора да окуражи другарите 
си.
. Роселнии не ни описва само исто
рията на една личност. Той разгрь- 
та и широка реалистична картина 

' на Италия през войната и фашизма.
Събитията и пешата са дадени без 
украса и излишен патос. Ние виж
даме мизерията .и черната борса, 
светът на изнудваните и ..проститут
ките. .страданията на хората и тех
ните ежедневни жертви . . . Вижда
ме и ‘подвига па безименните герои, 
който сред ‘ развалините се боня-т 
За сплбСдп п човешко достойнство.

В една•' •извънредно изразителна 
спека Роселнии показва свирепия 
лик на фашизма. Мразени от наро
да. фашистките водачи се страху
ват от неговото отмъщение. И тях
ната. бясна- злоба стига'..дотам, че 
сами настояват ,пред хитлеристите 
за репресалйи .СРеЩУ италианските 
патриоти. При една от тня релре-я- 
лии загива и мнимият ле,па Ро
вере..

В ролята на Бардоне бележитият 
италиански кнлбартист и режи
сьор. Виторпо де Снкз се е помог
нал дО изключително-творческо по
стижение. Той дава удивителен по 
своя дълбок -психологизъм порт
рет на 'едни герой. — тъй стра
нен, тъй отблъскваш н същевре
менно'тъй-човечен и достоен за ад- 
мираш!Я.-

МИХАИЛ ШАКЛЕ

ВТ(~ ~1Т ПОНЕДЕЛНИК | 

НКЬПО ЕКРАНИТЕ ;

През седмицата що бъде 
прожектиран по екраните на 
страната документалният филм 
„Георги Димитров — страни
ци от един велик живот”. |, 
Филмът пресъздава най-зна- I 
чителните моменти от живота 
на бележития деец на Бъл
гарската комунистическа пар- 1 
тия и международното ра- I 
ботническо движение.

Сценаристът Камен Калчев . 
и режисьорът Йордан Велин- I 
нов внимателно са проучили 
живота и разнообразната дей
ност на Димитров. Грижливо 
са подбрани ценни оригинал
ни снимки от документация
та на Българския киноархиа, 
филмовия фонд на СССР и 

’ киноархнва на ГДР. Запазе
ните автентични кинодоку- 
меити от Лайпцигския процес, 
речта на Анри Барбюс в за
щита на Дцмитров, посреща
нето на Димитров в СССР и I 
др. основателно будят интерес 1 
у българския зрител. Офор
мени с вкус и умение от съз- I 
дателите на филма в един 
динамичен ииноразказ и ус
пешно свързани със заснетите 
многобройни други фактиче
ски материали, незабравимите 
и вълнуващи кадри обогатяват 
и допълват представата ни за 
великия вежд, посветил целия 
си живот в служба на народа 
и класата си.

Освен това през седмицата 
ще бъдат показани немският 
игрален филм „Главният пекар 
Д-р Золм" и съветският игра
лен филм „Дама пика", съз- I 
даден по едноименната опера 
на Чайковски.

живота ий оше мия.

Спомних си едно
. . не
който

Денят се случи четвъртък — 
аа посетени» в болницата, и през 
портала и.а Вясшяя медицински яи 

,-ститут нахлуваше ре».» от хор». 
'Млади и стари, жени и мъже, »ъ- 

ааока деца — те прекрачваха при- 
га. понесли е очите и сърцата сн 
иадеждата. Тук всеки вярваше а 
шааето и 
който лежи зад белите степи на 
болнавата, а бръааом да иамивм 
а поглеяя му. да докосне ша 
бледа б»1кръ»на ръка, яа сложи 
длан върху едно топло чело. Има-

ше ли такива, които идваха яа по- 
слешга среша?

Кой (нае зашо. навярно затуй, 
че си мислех при кого точно оти
вам. си спомних иещи далечно и 
мило, от добрите и свидни детски 
години 
ко момче, което никак 
чи на мек, човека, 
по болничните ален, облечено 
груби селски дрешки. “ 
лет яа арата ив тЬв» момче ви
сеше една малка бела кесийка.от 
която са носи острата миризма яа

мъиич- 
прили- 
врачи 

в 
Всека про-

ПРИ ОТКРИВАТЕЛЯ НА„НИВЛЛИН“
камфор, и чесън. И никой в учи
лище не се присмива на това мал 
ко момче, зашото всички имат на 
тъпичките сн вратлета такива хе- 
сийки. В тях е скътана наивната 
вяра 
трият мВМ 
спаси нас, всичките, от Нея, страш
ната! ~ 
чумата, която осаклтяЪа за 
живот. Детски паралич! ..

И навярно затуй, че от 
страни из алеята белееха 
нов сняг, си спомних оше 
Спомних си как тезн дечица в дни 
те па късната зима поисягзт с мъ 
ничките 
ра. за 
и бяла камбанка 
цвете.
1П1я мстоносаи па пролетта — ко
кичето Знаели ли са нашите до
бри майки, че в малкото букетче 
кокичета ние сме носели нашето 
здраве, нашия щит против Нея, 
страшната болест, която мори и 
осакатява за пял живот? Против 
детски паралич ...

В института
з-еряше на вар. на безир и на още 
нещо, какаото 
домоае Вратите 
разкрити са и крилата 
иите — няколко души 
новата украса на помещенията Си 
г»пио затовл намираме Доктор Ди
митър Пасков в една тясна като 
парче 
ппиа с книги* дрехи и някакви стъ 
кланици. Погледнахме със страхо 
почитание една колба, сложена иа 
право 
лой. в 
че ли 
ге, че 
пов чай 
обед и 
обядвал...

Да нзбягнем традиционния 
Фееиоивлея похват. — че сме ечак 
гали оа видим възрастен човек с 
брадичка и очила, с бяла коса и 
строги, много строги очи. а пък 
той се оказва млад и-, доктор Па 
скоп не пи изненадва с нишо. 
Най-обикнраеи човек иа средна въз-

на майките. Вярата, че ос- 
мирис от кеснйката ше ни

Болестта, която мори като 
цял

явете 
преспи 

пешо.

си ръце под снежната ко
да откъснат една крехка 

иай-мнлото 
най-храброто, най-трогател-

по

се

фармакология

поен 
са

а новите 
разтворени, 
иа прозов- 
допършвлт

от коридор стаичка, нат.ру-

върху електрическия 
Която нрипе жълта 
тайнствена течност, 
това е илй-обнкповен 

Беше четири чася 
докторът оше не

кот- 
и като 
Оказа 

ли-
след 
беше

про

раст, навярно наскоро е минал 
четиридесетте, с високо, плешиво 
чело, спокойни -очи и две гънки 
край устата, които го правят ви
наги кротко усмихнат. Съвсем обн 
кноиен «човек. Лекар, какъвто мо
жеш да срещнеш във всяка бъл
гарска болница. И може би зато
ва толкава Скоро и свойски хе из 
станяваме ■•на малкото Столче до 
огрумното с -книжа бюро. Нашият 
разговор -започва...

Едно аисочко, кокалесто мом
че тъпчи между масите в старата 
кръчма на Пещера и разнася па
ници стар фасул, шкембе 
окзииии с кисело. 
То знае всички 
бота минава по 
беое. И ето че -веднъж 
вият учител от прогимназията вли 
га глава:

— Откъде знаеш.- че точно тол
кова дължа?

Малкият келнер го гледа, стро
го с умните сн очи:

— Знам. Помия.
— Я да видим къде си запи

сал?
— Аз Не пиша...
— Зашо?
Малкият мълчи. По вратлето му 

плъзва гъста черпена боя и тръг
ва с поелателскя бързина към 
бузите. В. очите му напират съл
зи. саката му устничка трепти.

— Зашото Не знам»..
Учителят е смаян.
— Не знам. Не съм ходил на 

Училите — пдпаържяава малкият 
и тръгва отново м<9кду масите дл 
събере дълговете на работиниите 
и кяоуцаонте, па дребните яиноа- 
ниия ■

Топи, 
учебен 
учител 
часове 
бедно I 
да има днес 
учен, с който може да се гордее 
пред целия медицински свят. То
ва момче вземаше като честен 
ученик изпитите по зо два класа, 
докато стигна в гимназията, дока- 
то се злпнше. в- Софийския унн-

яорба, 
кръстене вино, 

вересии и в съ- 
маенте да ги съ- 

мълчали-

учениците от гимназията, 
ден асъшлост е първият 
ден на момчето. Добрият 
от Пешева я слободиите ся 
без хонорар научи едно 

момче да чето и пише, аа 
българската наука

верентст. То ■ пазеше вилата яа ед 
иа своя близка и ядеше полови
ната от хляба.- оставен за кучето. 
То даваше подслон на Милинка— 
невръстния революционер с горя
щи очи,- който падна в борбата 
почти дете... Свободата го_замоп 
лекар в 
в който 
ма. и го 
стент в 
гия...

Сега той е професор, член на 
тази катедра, ръководител на по
пи. извънредно цепни изследвания, 
автор на едни обемист труд —- 
.Нявалинът". член па Междуна
родната организация по изучава
не на мозъка е център в Париж, 
запознал лично колегите си от 
Западна Германия. Фракция. Ита
лия, Гърция. Турция. Израел. Еги
пет с действието нн ннпвлина 
и с новите проучвания върху бъл
гарската лекарствена Флора и сред 
ствата. извлечени от нея зл лече
ние на различни видове пепвнн аа- 
боляваиия ...

Той е ученик на ленинградския 
фармаколог академик Сергей Вик- 
тооовнч Аиичков. Този енергичен, 
к напреднала вече възраст лкояе- 
мик го нлсОчва към изследовател
ската работа и към изалнчаке нв 
нейното от народната медицина 
Той му стисна братски ръка поет 
1958 г.. когато д-р Пасков блестя
що зашита в Ленинград научния 
си труд „Нивалниът“ . . .

Ние сме нетърпелива — иска
ме подробности, като че ля -ще 
разберем цялата сложност на ед
но химическо откритие, на едно 
ново лекарство. Но нещата имат 
И спояха проста, понятна сгряна! 
Едип -стар приятел на доктор Па
сков страда от задух —- полковник 
Стоян Милев

— Дай ми някаква 
моли се той па шега, 
отндл от света млад н

Лекарят се усмихва, 
мери -някаква

същия този град Пещера, 
някога,написа първата ду- 
отведе в София като аси- 
катедрата по Фппмаколо-

ПОМОЩ
— Ще 
зелен... 
докато 313- 
отгавор н 

п главата -му блясва един забра
вен спомен — някаква студентка 
поели години му беше казала, че

шега м

са

в техния край варят 
кня и с' получената 
куват задух.

' След няколко дни

кокиче в оа- 
настойка ле

« направен 
първият опит. Доктор Пасков по
лучава извлек от кокичев цвят. 
Проверява вредността му па опит 
ип животни и със сигурна пъка го 
дява на полковника’. Резултатът е 
нсочакиаи; ' Нопнят извлек. Сокът 
от болите' камбанки на кокичета
та. облекчава 
пията на болния 
почва денонощен

'тз откриване на 
ценно лекарство 
невените заболяааиия. 
носа името .Нивалнн* 
за родина България.

Ниоалинът е алкалоид, 
вещество, което се крие в 
то. листата и цвета на 
кнеп действув 
нд централната нервна система, 
усилен рязко нейните импулси, ста 
билизноа в организма ацетнхлоои- 
иа и по този начин улеснява пре
даването на нервните импулси. То 
ва е нлй-важиото. Оттук иатяп.к 
започва непонятното. Непонятно аа 
нас. които помним рт химията 
мо Формулата па водата

Сега нмгалнн се 
нлс 
много ваболявания па централната 
и периферна нервна система. И 
ивА-еече пои лекуване на детския 
паралич. Той се прилага и в ран
ния. и в късния стадий иа възста
новителния период, а съшо и в 
последплщпя. наречен от науката 
резизуален период. Наскоро след 
започване на лечението с каца
лия мускулната сила нараства, по
вишава сс скоростта на движения
та. вдаат нови движения, несъше- 
стауваиш преди започването на лс 
чеинсто.

Оавеи при детския паралич ни- 
пални се прелата и при пресни 
случая па лицева парализа, за ле 
чепка иа иевритя яа лъчевия пера, 
па ивщвс. пои полипеионтите и пр. 
Лоложнтелш! резултати дава ипва 
лннът и при последици рт сьдоям, 

..възпалителни н ,травматични ув-

значително страда- 
от задух. И за
бой за нстинско- 
едио извънредно 
в областта 

което 
и ще

на 
ще 

има

активно 
стъбло- 

цвета па кокичето, 
I иа всички пазделн 

нервна

нрплага 
и в чужбина пои лекуване

са-.

V 
ил

реждяния на централната пеовм | 
система. Има случаи, когато поз ' 
ложен самостоятелно в два ки 
три цикъла, нпвалинът допежи 
болния до пълно оздравяване, до- < 
ри ако лечението е започнало де* . 
сет месеца след появата на мозъъ I 
ння кръвоизлив

Сега се изпитва действието ” | 
ннвалина като болкоуспокоитез I 
пои различни заболяваниа, кзго | 
средство за понижаване на вито- 1 
ко кръвно налягане, като мошио I 
аптнкураопо (освобождаващо <я I 
упойката) средство в хирургията- I

За «мвалнна се ннтересуоаг I 
от всички краища на света — *>т I 
Азия и Африка, от Америка и Аа- I 
стрилия. В деня, в който посе-»I 
тихме доктор ПзскОв. бе адигизт I 
на крака един французин, могю I 
Раймонд Той загубил поради оз- I 
няяане а испанската гражданее* I 
пойна движенията на лявата раи I 
и левия крак Сега той стои сп- | 
билно. движи допи поетите м 
ковка си. има възсткиовена чувстзи •. 
телиост пв кожата...

Прекрасни
ти са
Върху бюрото на доктор Пасков 
лежат 
то наскоро е 
десетгодишно 
АЛоес. където д-п Снапх е прила
гал успешно икаалпн при 
ние на детски папалия една годи
на след заболяването...

Време « да оставим 
мира. Та той все оше

минава 
обед! Чаят в колбата 
скаме развълнувани тезн 
които яамеоиха живителен сок 
хиляди други, загубили жиуисног* I 
ръие. Поглеждаме още веднъж ■ I 
добрите н умни очи иа открива- I 
теля. Прели миг той ни сж>бши. | 
че е а последния стадий на ще ' 
ботд съвършено ново радикално } 
средство против едно от най-теж- I 
кита нервни заболявання. Славко. I 
благородно дело.

На добър час. доктор Пасков!

положителни резултз 
получени на много местз.

писма ОТ ФряЙбУрГ, къде- 
вдигнато саио петш- 
момче. От Буемос

лг-г-

вал. А часът

доктора «•

въие.
«а

СЕРАФИМ СЕВЕРНЯК
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