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Хилда Казасян в прегръдките на журналиста Георги Йовчев, който пише за нея 
от 2010 г., когато бе за пръв път на концерт в Балчик в „Дните на класиката“.         
                                                                                                  Фото: Маруся КОСТОВА 

Отново препълнена зала 
посрещна Хилда Казасян

Отново „Органовата зала“ 
в гр. Добрич бе препълне-
на, по случай концерта 
на джазпевицата - икона 
в нашето забързано еже-
дневие - Хилда Казасян /
род. на 27. 03. 1970 г./. Тя 
бе този път с Русенската 
филхармония, с диригент 
маестро Борислав Йоцов 
и нейното джаз трио : 
Христо Йоцов /неин бра-
товчед/, Живко Петров, 
Димитър Карамфилов. 
Хилда бе осигурила авто-
ритетното присъствие на 
Васил Петров - нашият, 
българският Франк Си-
натра. Концертът се на-
ричаше „Вечните песни 
на Вили Казасян“. Вили 
Казасян е неин баща 
/1934 - 2008/. Нека си 
спомним, че той е един от 
създателите на „Златният 
Орфей“, „Мелодия на го-
дината“, вокалните групи 
„До-ре-ми-фа“ и „Студио 
В”, радиопредаването 
„Тромбата на Вили“. Вили 
Казасян е сънародник и 
приятел на уважавания от 
всички ни съгражданин 
д- р Михран Санджакян, с 
когото са набори…
В началото на концерта 
настъпи радостна тиши-
на, с абсолютно смай-

ваща непринуденост се 
появи Хилда Казасян, с 
вълшебното си песенно 
слово, изучаването на 
което е започнало, когато 
на 5-годишна възраст, с 
микрофон в ръка е запяла 
за : „ зайчето с трънчето 
в петичката...“. Красива и 
обаятелна, Хилда и този 
път ни подсказа и за дру-
гите дарове, с които При-
родата щедро я е надари-
ла. Последваха песните: „ 
Замълчи, замълчи“, „Хора 
и улици“, „Песен за живо-
та“, „One not Samba“, „Го-
леми и малки“, „Ако си 
тук“... Този път не можах 
да чуя нейната „Бучица 
лед“, започваща елегич-
но настроение: „ Като 
бучица лед, като бучица 
лед, се разтапям...“, както 
и песента по неин текст 
„Различни“, започваща 
разтърсващо с : „Както бе 
преди, ти си отиде някак 
странно...“. Това може да 
стори само една жена с 
най- покоряващата, все-
опрощаваща, загадъчна 
усмивка, която срещаме 
при Ренесансовите ху-
дожници, които излъчват 
омиротворителна мъд-
рост, зад която се крие 
буен пламък. Песните 

следваха една след друга, 
изпращани с аплодисмен-
ти. За да разберем,  какво 
богатство е човешката 
душа, единствено тя, не-
подчинена на природните 
закони.
Хилда Казасян ни пока-
за само част от своята 
професия, която излъчва 
животворна светлина и 
живее в климата на любо-
вта. Отново ни напомни 
колко богат и ценностен 
е българският език, прет-
ворен в песен, обикнахме 
завинаги миговете, които 
съпреживяхме и улови-
хме със сетивата си. Кога 
сварва да постигне всичко 
това тази магьосница? 
Хилда беше част от жу-
рито на „България търси 
талант”- два пъти и  в „ 
Като две капки вода“- 
пет пъти. Като за разли-
ка от останалите даващи 
оценки на изпълнителите 
винаги беше „доброто 
ченге“. Искам да изтъкна 
незабравимото ѝ участие 
в „Балчик класик дейс“ 
преди 9 години, като я 
запомнихме с 15 изпети 
песни тогава и любимите 
ѝ нейни ударни инстру-
менти. В деня преди кон-
церта тя се е срещнала с 

учениците от 12- а клас на 
добричкото училище“Св. 
Климент Охридски“, за 
да осъществи съвместен 
проект за развитието на 
младите наши таланти, 
демонстрирайки със своя 
състав, как протича една 
репетиция. Споделила е 
с тях за миналите нейни 
спектакли с работно за-
главие: „С усмивката на 
Ела Фитцджералд“, пред-
стоящият : „ Да послуша-
ме кино“...Как в началото 
е започнала от петгодиш-
на с пианото, с песента 
за зайчето, за нейния 
музикален педагог проф. 
Добри Палиев.../ Това ми 
сподели след концерта на-
кратко./
Времето премина много 
бързо-като прикрита в 
мрака въздишка по нещо 
отминало, за да почув-
стваме благородството и 
очарованието, което из-
лъчваха изпълнителите. 
За мен лично ще остане 
нейната закачливо свен-
лива и подвежаща /уж 
меланхолична/ усмивка-
най-силното оръжие на 
жената, след сълзите. 
Като финал на концерта 
оптимистично прозвуча 
песента „Детство мое“ от 
филма „Неочаквана ва-
канция“ по текст на Бого-
мил Гудев, когато цялата 
зала  развълнувано ѝ при-
гласяше: 
 „ Детство мое реално и 
вълшебно,
 детство мое, така си ми 
потребно.
 Все се мъча света да 
обърна,
 яхнал пръчка при теб да 
се върна...“
До мен стояха две жени 
на моята възраст, чиито 
устни шептяха текста на 
песента.
Със зачервени лица и 
просълзени очи, както 
пред икона...
На мен това ми стигаше... 
Това ми стигаше!

Георги ЙОВЧЕВ

Да си го кажем насаме

Но да стане общодос-
тъпно за всички ни, 
за да се предпазим от 
грешките си в бъдеще. 
Точно така  е направил 
нашият съгражданин 
Добри Георгиев от „Ге-
меджито“, който със 
своите оригинални и 
нетърпящи възражение 
епиграми ни накара 
да свериме часовни-
ците си с времето, в 
което живеем.В проти-
вен случай само един 
бивш военносужещ от 
свързочно поделение /
какъвто е Добри/ може 
да направи обратното /
да коригира стрелките  
на часовника в унисон 
с неговото моментно 
състояние/. Щото ако 
девизът, скрит във вре-
мето на всички „свръз-
ки“ гласеше: „ Умри, но 
връзка дай!“, при него 
важи другото популяр-
но правило:“ Ни умира, 
ни връзка дава!“ Затова 
и епиграмите му са с 
широк обсег и спектър 
на действие. Колкото 
и да ни е невъзможно 
чрез Добревите епигра-
ми можем да се видим 
отстрани като проява 
и отражение на своето 
развитие, дори и в най- 
интимната част, без да 
слагаме червена точка. 
А когато дядото е ста-
нал Колумб констатира 
чрез автора: „Не от-
крих Америка,/открих 
си половинката/ бабата 
я скрила,/ зад витрин-
ката.“ Една внезапна 
сантименталност и 

откровена емоционал-
ност, като ролята на 
половинката /особено 
„нежната“/ може да 
осуети внезапно про-
цеса на действието. Но 
зад смешното стои ви-
наги корена на прежи-
вяното.Това може да го 
стори само благонаме-
рен човек, който чрез 
епиграми ни кара да се 
смеем и мъдруваме над 
комичните ситуации, в 
които попадаме всеки 
ден, защото в създала-
та се „Ситуация“ кон-
статира: „Ще ставаш 
дядо-рече дъщерята./
За среща с внучето се 
стягам./ Но как да кажа 
на жената,/ че вече с 
баба ще си лягам./ Все 
истории с неочакван 
край и високи оборо-
ти, чието остроумие 
разкрива човешкото ни 
поведение от жив ангел 
до неподправен дявол. 
Все откровения и пос-
лания, които в първия 
момент ни разсмиват 
и парадоксът е, че ние 
се виждаме още главни 
герои в пиесата с го-
леми букви. Но затова 
трябва да се замислим 
за епиграмите, епита-
фиите, афоризмите, 
народните поговорки, 
в които се крие мъд-
ростта на цялото чове-
чество, защото всичко 
изброено има еднаква 
сила на въздействие. 
Трябва голям кураж да 
съдиш и да осмиваш 
сам себе си и да осъж-
даш своите постъпки, 

без да ги повтаряш.
Така в неговата „нѝва“, 
готова за жетва има над 
150 епиграми, които 
оправдават жертвата 
и наказват виновни-
ка. Щото един човек 
се смее до сълзи, друг 
през сълзи. 
Човечеството се смее 
по един и същи начин, 
макар и причините 
да са от различно ес-
тество. Важното е да 
има прошка, където 
има волно или невол-
но прегрешение. Чрез 
съзидателни открове-
ния и спасителни думи 
Добри Георгиев ни учи 
как да се предпазим и 
от гордостта - този из-
вор на безброй злини.
От по-големи от мен 
хора знам, че без коми-
зъм, ирония и усмивка, 
ние не можем, защото 
те ни показват как да 
изживеем боледуващи-
те моменти в нашия 
кратък живот. Затова и 
епиграмите на нашия 
съгражданин Добри 
Георгиев будят разми-
съл, отново всичко ги е 
озвучил със своя смях, 
в който има доверие и 
искреност. Приятно ни 
е и хубаво, когато се 
смеем, на описаните ни 
недъзи и може би, така 
смеейки се-прощаваме, 
както на нас самите, 
на нашето минало и на 
хората, близки до нас. 
Нали чрез прошката 
се приближаваме най-
много до Всевишния. 

Георги ЙОВЧЕВ

С.Гурково, община Балчик

Добри Георгиев е известен със своите епиграми, които пише още 
като ученик и особено много в казармата, с благодарност към 
старшината му, който го пускал в отпуск, за да пише. Фото: 
                                                                                      Маруся КОСТОВА

Баби и дядовци – заедно на Бабинден.  
                                                                     Фото: Дияна ДИМИТРОВА

2 февруари 2019 г. Петльовден – поздрав от Украйна

 Гражданското обществе-
но обединение “Всеукра-
инска Рада жінок Укра-
ини”, с председател Л.Г. 
Клебанова, кооперативът 
“ Р Е С У Р С КО М П А Н И 
КУБЕЙ”, с директор Т. Г. 
Гайдаржи и Международ-
ният Форум “Българско 
наследство”Балчик, с ди-
ректор Маруся Костова, 
започнаха поредица меро-
приятия за предприемачи-
фермери. 
 Мероприятията 

се провеждат във формата 
на практическа конферен-
ция, обучаващи семина-
ри и споделяне на опит 
по въпроси: приемане на 
нови европейски агроте-
хнологии за отглеждане 
на плодове и зеленчуци, 
зелен туризъм (частни 
винарни),  маркетингови 
връзки, държавни и евро-
пейски програми за под-
дръжка. Във връзка с това 
Сдружение „Българско 
наследство” Балчик кани 

за участие група предпри-
емачи от Украйна, ферме-
ри от Запорожка, Никола-
евска и Одеска области в 
България. 

 ЧТОБ ТАК ЖИЛОСЬ – 
ТАКА ДА СЕ ЖИВЕЕ !
За празника в България ще 
дойдат 50 украинци, по-
вечето жени с български 
корени, на гости на Сдру-
жение „Българско наслед-
ство” Балчик, с председа-
тел Маруся Костова. Те се 
занимават със селско сто-
пански бизнес и ще посе-
тят оранжериите на Сто-
ян и Росен Георгиеви в 
с.Стражица, оранжерията 
за органично зеленчукоп-
роизводство на Николай 
Канавров в Балчик, ви-
нарната на Дамян Колев в 
Двореца Балчик, оранже-
рията на Валентин Конда-
ков в с.Кранево, фирмата 
за зеленчуци, плодове и 
билки на Иван Иванов в 
с.Царичино,Рафинерията 
за лавандула и производ-
ство на Петър Димитров в 
с.Царичино, нивата от 60 
дка с арония на Дидо Хри-
стов от Балчик, Иститута 
за пшеница и слънчоглед 

в гр.Г.Тошево. 
Украинките са водещи ли-
дери в селскостопанско-
то дребно производство. 
Г-жа Татяна Ковтун – Гай-
даржи, координатор за Ук-
райна на Международния 
форум „Българско наслед-
ство” Балчик споделя, че 
целта е чрез пряк диалог 
с производителите да нау-
чат много неща от самата 
кухня на производството, 
да обменят опит, да видят 
на място подготвените 
вече разсади, да разберат 
технологията на работа с 
европейски проекти, да 
се запознаят с учените от  
Института в гр.Г.Тошево, 
към които имат много въ-
проси. 
Сега е времето /през зи-
мата/да си направим една 
полезна екскурзия до 
Балчик, Г.Тошево, До-
брич, Каспичан, Шумен, 
В.Търново и семинар по 
селскостопанско дело, 
като на практика станем 
свидетели на българския 
опит в тези селища – за-
ключава г-жа Т.Ковтун-
Гайдаржи.
                                      /Б.Т./


