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Елативно беше изпъл-
нението на проф.Йовчо
Крушев в третата вечер
на музикалния фести-
вал „Дни на класиката

Импровизаторът проф. Йовчо Крушев
                                              Фото: Георги Йовчев

2013”  в Балчик.  Роден в
гр.В.Търново, завършва
музикално училище във
Варна, преподава в Му-
зикалната академия в

София в класовете по
пиано – инструмента-
лен факултет, теорети-
ко-композиторски и ди-
ригентски факултет.
Преподава по УШУ ,
притежател на шеста
степен на този вид из-
точно бойно изкуство.
Ако говорите с човек,
завършил нашата музи-
кална академия, първо
научете името на тех-
ния преподавател – ако
чуете името на
проф.Йовчо Крушев,
веднага станете внима-
телни и любезни!

След стотици концер-
ти, десетки музикални
награди и призови мес-
та, най-ценната награда
в неговата колекция е

огърлието „Кирил и
Методий” – най-висши-
ят приз за принос в раз-
витието на културата ни.

За краткото време
преди концерта, споде-
лихме много неща, до-
ри стигнахме до нобели-
ста Вернер Хайзенберг,
чиято теория на неси-
гурността все още не
подлежи на съмнение и
не е опровергана, за раз-
лика от прословутия за-
кон на Айнщайн, който
вече се оспорва от ита-
лиански учени.

Запитах го дали ще
чуя любимото ми нок-
тюрно в ми минор от
Шопен, той ми отговор
с весел тон, че чудесата
тази нощ няма да свър-

шат и дълго време ще се
помнят и коментират.

Така и стана, концер-
тът започна с Бетовен –
„Лунна” и „Патетична
соната”; Шопен с него-
вите полонези, мазурки,
етюди, ноктюрно. Ком-
позиторът има само
около 20 самостоятелни
концерта, повечето вре-
ме е бил учител; макар
че остава такова богато
музикално наследство.
Във вихрено темпо пре-
мина и Рахманинов с 4
прелюдии; Е.Григ с две
миниатюри – „Ноктюр-
но” и „Еротика”; „Пе-
сента на чучулигата” от
Чайковски; Хайдн, него-
ви разработки и импро-
визации. След всяко из-

пълнение и последвали-
те аплодисменти запит-
вах себе си: Боже, как
този магьосник така ло-
вко скри топчето в уста-
та си, а после така майс-
торски го измъкна от
ушите ми? Всичко беше
пламенно, възторжено
и виртуозно. Йовчо
Крушев създаде неверо-
ятно зрителско настро-
ение, влезе в диалог с
публиката непринуде-
но, защото я ухажваше
постоянно, раздаваше
комплименти, демонст-
рираше известната на
всички професорска
разсеяност, ала го пра-
веше майсторски и с
вкус. И от това ни стана
още по-хубаво. Всичко

беше като по ноти, гра-
циозно и запомнящо се.

Сред хората, които
възторжено аплодираха
проф.Крушев, беше и
проф.Стефан Йорда-
нов, син на акад. Даки
Йорданов, основател на
УБГ Балчик.

С оригинални, прек-
расни запомнящи се
музикални хрумвания,
проф.Крушев умело
пресъздаде най-трудно
доловимите и тънки
нюанси в музиката.
Направи това с изрази-
телна сила – поривис-
та, по народному об-
щодостъпна, излъчва-
ща пластичност – като
самия професор.

Георги ЙОВЧЕВ
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16 морски пейзажа,
изразяващи особената
чувствителност към
природата на един та-
лантлив, но малко поз-
нат за обикновения лю-
бител на живописта
майстор на четката, бя-
ха подредени и много
компетентно предста-
вени от младата изкус-
твоведка Христина
Йорданова в изложбе-

ната зала „Тихото гнез-
до” на Двореца в Бал-
чик. Това се случи на 1
август от 18 ч. А вели-
колепните платна са де-
ло на варненския худо-
жник Георги Велчев /
1891-1955/.

Това са картини, мас-
лена живопис, пейзажи
от Българското Черно-
морие. Причудливи ска-
ли, спокойно или дра-

матично море, лодки,
рибарски хижи, панора-
ми от Балчик, Варна,
Созопол – в монохром-
ни или по-колоритни га-
ми – те илюстрират осо-
бения усет на художни-
ка към красотата и хар-
монията в природата.

Георги Велчев учи
живопис при Иван
Мърквичка и Стефан
Иванов в София. Живее

в Париж, пребивава в
Германия, по-дълго
време в Ню Йорк, къде-
то прави 8 самостоятел-
ни изложби, посещава
Австралия, Китай и др.
В своите ранни творби
има склонност към по-
модерна и освободена
живописна образност, с
импресионистични ин-
тонации. Близък е по
стил и дух със Сирак
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Скитник и Николай Рай-
нов, които се противо-
поставят на традицион-
ното и внасят в изкуст-
вото интелектуална об-
новителна енергия, по-
влияни от европейския
модернизъм. Платната
на Георги Велчев от то-
зи период – 20 и 30-те
год. на ХХ век- маслена
живопис и гваж, разк-
риват мистичен и вглъ-
бен поглед към духов-
ния свят на човека.

Живеейки по-късно
във Варна, художникът
съзерцава живота на
малкия български свят,
пресъздава в картините
си поезията на слънче-
вите дворове, на откре-
хнатите вратници, мос-
тове, чешмички. Силно
е привлечен от морето,
то се явява като изобра-
зителен мотив в пейза-
жите му, изпълнени с

богата символика – сре-
щата на скалистия бряг
с морската шир. С леко-
тата, сигурността и уме-
нието на големите май-
стори Георги Велчев
показва една свободна и
експресивна живопис,
богата, с колоритна хар-
мония. А това го харак-
теризира като творец с
емоционален темпера-
мент и висока професи-
онална култура, очерта-
ва го като класик на мор-
ския пейзаж. Точно та-
кива платна, създадени
през 30-те и 40-те годи-
ни, е подбрала и Хрис-
тина Йорданова от Ху-
дожествения музей
„Г.Велчев” Варна, къде-
то са запазени около 50
от многобройните твор-
би на художника и къде-
то ценителите на истин-
ското изкуство могат да
им се наслаждават, по-

сещавайки постоянната
експозиция там, където
се подреждат и излож-
би на гостуващи худож-
ници.

Горд, доблестен и сво-
бодолюбив човек, отли-
чаващ се с откровеност
на възгледите си бохем,
Георги Велчев е нераз-
бран и отхвърлен след 9
септември 1944 г. Уми-
ра изоставен и беден
пред 1955 г., едва 64-го-
дишен. Материално бе-
ден, като всеки голям
творец в недалечното
минало, като всеки нес-
тандартен, оригинален и
богат духовно човек, ка-
то личност с голямо да-
рование. На което може
да се възхити и порадва
всеки, който посети „Ти-
хото гнездо”. Всеки, кой-
то обича истинското из-
куство.

Мария АНДРЕЕВА
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Успение на Пресвета Бо-
городица, Успение Богоро-
дично или Голяма Богоро-
дица е един от най-големите

християнски празници, че-
стван еднакво и от правос-
лавни, католици и от други
християнски деноминации.

Този ден е посветен на
смъртта на Божията майка

�или на успението и . Спо-
ред преданието на този ден
апостолите се събрали от ме-
стата, където проповядва-
ли, за да се простят със Све-
та Богородица и да погре-

�бат пречистото и  тяло.
Българската православна

църква отбелязва празника
на 15 август (стар стил), а
Македонската православна
църква на 28 август.

Според преданието това
е денят, в който Божията
майка на 64-годишна въз-
раст напуска земния живот
и отива при сина си. Три дни
преди смъртта Архангел
Гавраил й съобщава, че Бог
е пожелал да я вземе при се-
бе си в своето царство, за да
царува вечно с него. Пос-
ледното й желание е да ви-
ди Светите апостоли заед-
но. По чуден начин те се
пренасят пред вратите на
дома й в Йерусалим. Три

дни след това сам Иисус
Христос в небесна слава, об-
кръжен от ангелски ликове
и светци, слиза от небесата
за душата на Света Богоро-
дица. Погребват я в една пе-
щера край Гетсимания и за-
тварят входа с камък. Кога-
то няколко дни по-късно го
отварят, за да се поклони
пред светицата закъснелият
апостол Тома, намират са-
мо плащеницата й. Ставай-
ки от трапезата, апостолите
чуват ангелско пеене и ви-
ждат в облаците пречистата
Божия майка, обкръжена от
ангели, която им казва: “Ра-
двайте се, защото съм с вас
през всичките дни.”

В памет на явяването й
пред апостолите, църквата
определя в този ден да се
отслужва тържествена ли-
тургия и да се прави “въз-
дигане на хляба”. Според
народната традиция, праз-
никът се нарича Голяма Бо-
городица, за разлика от

Малката Богородица, кога-
то се чества рождението на
Христовата майка. На Го-
ляма Богородица, след
тържествена литургия в
църквата, се освещават об-
редни хлябове, които жени-
те след това раздават за
здраве и за починалите
близки. Вярващите търсят
покровителството на Све-
та Богородица в житейски-
те проблеми. На този ден
правят родови срещи,
свързани с жертвоприно-
шение - курбан за живот,
за здраве, за плодородна
година, против премеждия
и болести. Традиционни
ястия на трапезата са пря-
сна питка, украсена с ор-
намент, пиле каша, варено
жито, царевица и тиква.
Непременно се ядат диня
и грозде. Вярващите даря-
ват на църквата свещи, до-
машно тъкано платно, ме-
сал, кърпа и пари.

/Wikipedia/

Рамазан Байрамът,
познат и като Шекер
Байрам, е мюсюлманс-
ки празник на разговя-
ването, отбелязван в
чест на приключването
на говеенето (постите)
през месец рамазан.
През целия месец рама-
зан мюсюлманите през
деня — от зазоряване до
залез слънце (ифтара),
говеят (постят), като не
ядат и не пият нищо.

В навечерието на пра-
зника се раздава зекят
ал-Фитр (размерът на
който се определя от
Главно мюфтийство).

На празника вярващите
се поздравяват с думи-
те „Ейд мубарак!“ (Ща-
стлив празник!). Задъл-
жително най-напред де-
цата поздравяват свои-
те родители и роднини
и искат прошка от тях.

Този празник продъл-
жава 3 дни до късни ча-
сове и всички се веселят.
На празника се сервират
сладки ястия — баклава,
сладки и кафе с много
захар, затова се нарича
също Шекер Байрам.

Започва да се отбеля-
зва през 624 г.

/Wikipedia/
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