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Този текст от афиша, разлепен месец по-рано, привлече 
балчиклии, и те, вдъхновени от спомена за блестящата 
първа постановка на „Криворазбраната цивилизация” 
от Добри Войников и дали ще бъде надминат режи-
сьорът Хачо Бояджиев, пресъздал преди 50 години пи-
есата като незабравим музикален спектакъл.
Залата беше пълна и с млади хора, които знаеха бегло 
за Войниковото произведение от училище и доста от 
видеозаписа на БНТ. Те посрещнаха радушно младата 
Полина Петкова /Анка/ и я одобриха като певица и ак-
триса, но тя се отпусна на сцената едва в края. 
Хаджи Коста тръгна плахо и дикцията му съвсем не 
беше добра, но бързо влезе в ролята си, когато в „дома 
му” нахлуваше хаджийката Злата - Миряна Калушкова 
просто беше невероятна. Помислих си, че тя дори над-
мина Маргарита Дупаринова, защото представи един 
нов образ на Хаджи Костовата стопанка, което става 
под строгата идейност на Борис Дюлгеров.
Като се появиха на сцената мосю Маргариди и Дими-
траки публиката бързо се настрои да се смее на кривото 
разбиране на френската цивилизация, а имаше и хит-
ри приумица да се включват английски думи, за да се 

отправи анонс към настоящите и бъдещи залитания на 
„простите българи” към чужди постижения и култури.
Митьо и Баба Стойна не бяха убедителни в актьорското 
си превъплъщение. Затова пък Райчо беше типичен и 
различен чорбаджийски слуга. 
Силвия Шекилова изигра една никъде несрещана се-
лянка. Браво.
В музикално отношение нямам забележки, защото не 
съм специалист. Оркестърът и актьорите добре си пас-
ваха. Текстовете на песните от Рашко Стойков са съвър-
шени и затова лесно облечени с ноти. 
Хореографията беше малко слабичка. Можеше да се 
разгърне в сравнението между фолклора и европей-
ските „дансове”, като покаже защо са привлекателни. 
Балерините бяха и малко на брой. 
Оркестърът беше голям, дисциплинирано съобразяващ 
се с всеки жест на диригента. Мястото на оркестранти-
те да бъдат в коридора между първия ред и сцената не 
беше добро решение. Оркестърът си има място и то е 
под и пред сцената.  

„След многодневната „кървава“ битка между тиквочи, 

копейковци, червеношийковци, шкембейковци и про-

чие персонажи в нашия малък град,в която волю или 
неволю участвуваха и пишещите тук, тази вечер /4 но-
ември 2019 г./ Търновският музикално-драматичен те-
атър с мюзикъла „Криворазбраната цивилизация“. Не 
помним залата да е била така пълна с емоции и апло-
дисменти. Знайно е въздействието на изкуството върху 
душата, но певческото, режисьорското и сценично из-
пълнение си беше чист катарзис и точно на време, за да 
изтрие саждите от пушеците на политическата баталия. 
Лека нощ на пречистилите се,нека да е за по-дълго вре-

ме.” – написаха във Фейсбук сем.Зоя и Тодор Димитро-
ви от Балчик. 
Благодаря на търновци за опита да ни представят ино-

вативно „Криворазбрана цивилизация” и зато ва, че ус-
пяха.

Маруся КОСТОВА

Музикално-драматичният театър „Константин Кисимов” Велико 
Търново представи в Балчик спектакъл, който посвети на своя па-
трон-големия артист Константин Кисимов, загинал при автомо-
билна катастрофа в нашия град. Паметникът му се намира в центъ-
ра, на изток от Историческия музей, по улица „Черно море”. Поклон! 

Да си спомним

Да си спомним за деди-
те и почитаме паметта на 
починали наши близки е 
един от основните ритуали 
в християнската религия 
и социалните общности. 
В църковния календар са 
посочени няколко дати, 
наречени Задушници, и се 
прави помен за душите на 
починалите. Но Добруджа 
има едно много специално 
задължение – да не забравя 
спомена за многобройните 
невинни жертви на румън-
ските репресии през 1916-
1918 г., отвлечени и под-
ложени при много тежки 
условия за преживяване в 
концлагерите на румънска 
Молдова по време на Пър-
вата световна война. 
 До преди промените през 
1989 г., тези събития бяха 
дълго време премълчавани 
по политически конюнк-
тури. Но един толкова 
разтърсващ исторически 
факт не може да бъде за-
личен. Всеки добруджанец 
и гражданин на България 
трябва да знае за този ис-
торически феномен, наре-
чен „откараните“, защото 
да познаваме и помним ис-
торията си е наше право и 
задължение. Националната 
идентичност и самосъзна-
ние на народите са важни 
фактори в облика на мно-
гонационална и обединена 
Европа. Към общите прин-
ципи, въз основа на които 
се развиват страните член-
ки на Европейския съюз, 
е и принципа на зачитане 
на историческите факти, 
за да могат те правилно да 
се осмислят от позицията 
на мирно съвместно съ-
ществуване на народите и 
да се търсят цивилизова-

Мария Добрева, фондация „Вигория“

ни пътища за съвременно 
креативно развитие във 
всички сфери на човешко-
то общество. Какъв силен 
урок по история е това, 
което се случи в Полша на 
1 септември 2019 г., при 
отбелязване на 80-годиш-
нината от началото на Вто-
рата световна война.
 Германският президент 
поиска прошка от полския 
народ за най-кървавия кон-
фликт в човешката исто-
рия, по време на церемони-
ята в полския град Велюн, 
където паднаха първите 
бомби след началото на 
Втората световна война 
преди 80 години. „Прекла-
ням глава пред жертвите от 
атаките над Велюм. Прек-
ланям глава пред полски-
те жертви на германската 
тирания. Искам прошка“, 
каза Щайнмайхер на пол-
ски и на немски език по 
време на церемонията.
 Полският държавен гла-
ва посочи, че войната е 
започнала с военно пре-
стъпление – нарочно са 
били бомбардирани мирни 
граждани, в град без армия 
и военни обекти. „Кой е 
могъл за предположи, че 
това  ще бъде направено от 
цивилизован народ, един 
от най-старите в Европа?“, 
каза Анджей Дуда. Той 
подчерта, че мрачната ис-
тория трябва да се помни, 
за да не се повтаря никога 
./в-к СЕГА, 1.09.2019 /
 Изминаха повече от сто 
години от онзи страшен 
август на 1916 година, ко-
гато под прикритието на 
бушуващата в Европа Пър-
ва световна война, нашата 
съседка, Кралство Румъ-
ния, извършва един абсо-

лютно непредвидим акт на 
масово насилие към мирно 
население. Първоначал-
но е ставало въпрос да се 
превози жито за продан 
по нареждане на румън-
ските власти. Въпреки, че 
се е носел слухът за война 
между България и Румъния 
във връзка с връщането на 
Южна Добруджа, мирното 
население не е очаквало и 
в най-крайните си предста-
ви, че ще стане разменна 
монета в предстоящите 
събития по такъв жесток и 
масов начин. За съжаление 
хаосът на войната служи 
като прикритие и се случва 
една непредвидима траге-
дия. Един съседен христи-
янски народ, с който бъл-
гарите са съжителствали 
мирно, проявява не само 
апетити към български те-
ритории (1913г.), не само 
окупира Южна Добруджа 
(до август 1916 г.), но и по-
сяга на мирно население от 
този район, което е ограб-
вано и третирано в концла-
герите чрез изнурителен 
труд, глад, болести, грубо 
отношение (1916-1918 
г.). Попадналите в графа-
та „откараните“ около 40 
000 добруджанци – мъже, 
жени, деца и старци от 
български, турски и друг 
произход, са подложени на 
невероятни изпитания. 
 Признателните поколения 
изразиха от 2001 до 2018 г. 
своята почит към жертвите 
на румънските репресии 
през 1916-1918 г. с откри-
ването на 19 мемориални 
знака в Южна Добруджа. 
Паметниците и паметните 
плочи са израз на будна-
та съвест на поколенията, 
че никой не е забравен и 
нищо няма да бъде заб-
равено. Трактовката на 
събитията, касаещи „отка-
раните“, трябва да се пре-
работи, както от страна на 
жертвите, така и от страна 
на виновните, в духа на 
съвременните тенденции в 
обединена Европа – не „за-
бравяйки“, а „осмисляйки“ 
и вървейки по пътя на мир-
ното съвместно съществу-
ване. 
 Още в края на 20 век бе 
предречено, че 21 век ще 
бъде век на комуникациите 
и толерантността. 

Мария ДОБРЕВА
фондация „Вигория“

Предстои организиране от ОО 
на СИБ Балчик на благотворителен базар

ОО на СИБ,клуб “Св.Мари-
на” град Балчик гостува на 
ОО на СИБ  гр. В.Търново на 
11.10.2019г. Бяхме посрещ-
нати от колегите в Библио-
теката, където се помещава 
целогодишно изложба от 
собственоръчно изработени 

сувенири, картини, плетива, 
кукли в национални носии и 
др. 
 Това породи желание у нас 
желанието да организираме 
благотворителен базар за на-
шите членове -Димитър Сто-
ев и Ивилина Димова. За цел-

та ще изработим различни 
сувенири, плетива, картини 
и новогодишни украшения. 
Каним хора, които желаят 
да участват в този базар, да 
посетят клуба,намиращ се 
в бившия гарнизонен стол, 
всеки четвъртък от 10.00 до 
16.00 ч за уточнения по про-
веждането на базара. Каним 
и спонсори, за закупуване на 
материали, за изготвянето на 
артикулите. 
 Нека бъдем съпричастни към 
здравословните проблеми 
на нашите съграждани и им 
вдъхнем частици надежда за 
по добро!!!

Деспина МАРИНОВА


