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Художникът - педагог г-н Сечкин Хаджъсюлюш, г-жа Лилияна Драганов, PR на ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик и 
поетесата г-жа Милена Гунчева, в деня на представянето на живописната изложба „България в багри“на г-н 
Сечкин Хаджъсюлюш и стихосбирката „Рисувам те утре“ на г-жа Милена Гюрова Гунчева.                         
                                                                                                                                    Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

Когато надникнеш в 
себе си, откриваш нови 
непознати неща...
Така се случи и на 15 
юни 2021 г. в Учебен 
център на Д К И- Култу-
рен център –„Двореца” 
Балчик, с директор г-жа 
Жени Михайлова. Този 
път изненадата дойде 
от всераздаващата се 
Лилиана Драганов, PR 
на „Двореца” /родом от 
гр. Дулово/, която пред-
стави стихосбирката 
„Рисувам те утре” на по-
етесата Милена Гюрова-
Гунчева /добруджанка, 
живяла в Дулово и Сили-
стра/, която от 11 години 
е медиатор в Център за 
спогодби и медиация 
към Софийски районен 
съд /. Техният съграж-
данин от  гр.Дулово-
Сечкин Хаджъсюлюш- с 
три висши образования, 
се беше превъплътил 
в художник, подредил 
26 живописни картини. 
Споделям с възхище-
ние, че въпреки про-
ливния дъжд, сигурно 
половината жители на 
гр. Дулово бяха окупи-
рали буквално отвсякъ-
де Учебния център на 
„Двореца”, за да почетат 
своите съграждани. 
След трите и книги 

Среща с поетесата Милена Гюрова-
Гунчева и художника Сечкин 

Хаджъсюлюш в Балчишкия Дворец

„Танц в жарта“, „Обичам 
те“, „Феникс“, тя- май-
ката на три деца /Яна, 
Дани и Вики/ бе равна и 
вярна на себе си, като до-
минираше нейният vers 
libre /“свободен стих”/, 
който събира всички 
стихотворни форми в 
едно-тоничен, силаби-
чен стих, римуван, не-
римуван, където трябва 
да си много органичен. 
Защото тук няма опре-
делена дължина и рима: 
„Високото/ е достъпно 
за всеки./ То не е власт,/ 
нито пост./ Високото/ е 
да дишаш свободен/ и 
над теб-Един Бог!...“
Всичко в стиховете на 
Милена е естествено, 
емоционалният импулс 
най-вече. В свободния 
стих не се допуска въз-
ражение, където всичко 
е категорично-/ „ и над 
теб- Един Бог!“/.
И, какво послание пое-
тесата е отпратила само 
към своите три деца в 
„Изворът“:“... Който 
мине по пътя- разбира,/ 
който гледа- избира:/ 
пие от извора / или/ след 
време с ожулени колене/ 
ще го открие...“ Щото 
да спазваме законите се 
стремим цял живот, а на 
свобода няма кой да ни 

Копия на ценни документи 
за живота на Петър Габе 
дари Деница Сачева на 
библиотеката в Добрич

Документът за постъп-
ването на Петър Габе в 
редиците на опълчение-
то, удостоверението, с 
което той става българ-
ски гражданин, телегра-
мите за избора му на на-
роден представител от 
Балчик, за касирането 
му и закъснялата теле-
грама на добруджанци в 
защита на депутата. Ко-
пия на тези и още много 
други документи дари 
днес Деница Сачева на 
библиотеката в Добрич. 
„Впечатлих се от жи-
вота и делото на Петър 
Габе. Признавам, дос-
коро не знаех много за 
него, освен че е баща 
на Дора Габе. Нося лю-
бовта към историята 
от моите родители ис-
торици и с интерес се 
порових в информаци-
ята на Държавен архив. 
Надявам се тези копия 

на документи да  пред-
ставляват интерес за чи-
тателите на библиотека-
та“, каза Деница Сачева. 
„Те ще обогатят нашия 
фонд. Документите ще 
влязат в нашата колек-
ция „В света на Дора 
Габе“, обяви директорът 
на библиотеката Невяна 
Христова.  . 
Дарението е втора част 
от инициативата на съ-
ветниците на МК ГЕРБ 
(СДС) в Добрич за въз-
раждане на паметта на 
видния публицист и об-
щественик Петър Габе. 
В началото на срещата 
председателят на група-
та съветници Иво Пен-
чев припомни, че през 
месец май беше поста-
вен барелеф на Петър 
Габе на мястото, където 
се е намирала къщата 
му в Добрич. Паметни-
ят знак беше създаден с 

изцяло лични средства 
на съветниците и Де-
ница Сачева. Днес Иво 
Пенчев дари докумен-
тите за изграждането на 
барелефа на общината, 
музея и библиотеката. 
„Ще се грижим за баре-
лефа и всеки път, когато 
има обществен повод, 
на него ще има цветя“, 
обяви зам.-кметът на 
Добрич д-р Емилия Ба-
ева и благодари за до-
брото дело. От името на 
музея експертът Живко 
Марков пое ангажимент 
документите да влязат 
във фонда на РИМ – До-
брич. Марков разказа, че 
доцент д-р Кремена Ми-
тева е изпратила снимки 
от откриването на баре-
лефа на потомците на 
Петър Габе в Канада и е 
получила благодарстве-
но писмо от тях.

Дарение от г-жа Сачева на документи за видния добруджанец Петър Габе
научи, никой. Има такъв 
момент щото - свободни-
ят стих не е лесен, както 
смятат някои, само за-
щото няма метрика, как-
то в класическия стих. 
В свободния - сякаш 
има повече мощ, според 
мен. Всичко това автор-
ката го илюстрира с 27 
нейни картини, които се 
намират разкошно раз-
положени на различни 
страници, заедно с онези 
нейни развихрени коне, 
които не се нуждаят от 
ездачи, защото знаят по-
соката на пътя. 
Пътят на познание-
то, по който ни поведе 
впоследствие нейният 
партньор този ден- чо-
векът- професия Сечкин 
Хаджъсюлюш, искрено 
сподели, че „изкуството 
е израз на емоция“, като 
перефразира думите на 
Пиндар отпреди 2500 
години за изкуството, че 
е „безсмъртието на чо-
вечеството“.От всичко, 
нарисувано от Сечкин, 
лъха организираност 
при пресъздаване на 
действителността. Кар-
тината „ Брези“ по неот-
разим начин, крие нещо 
емблематично, недокос-
нато от всички нас-из-
висяващата ни човешка 

мъдрост. Същото се на-
блюдава и в останалата 
част на художниковата 
композиция, наситена с 
разнообразно мислене и 
безспорност в създава-
нето на творческия про-
дукт. Сечкин е завършил 
„Пластично изкуство“, 
„Биология и химия” и 
„ Педагогика“-с една 
дума- учител по всичко и 
на всички. Дори и в края 
на представянето на два-
мата творци в Балчик, 
продължаваха да идват 
техни съграждани от гр. 
Дулово, което говори за 
признатия им авторитет 
и многото техни прия-
тели.
За да се насладим всички 
на пластичното разполо-
жение на натрупаните от 
художника впечатления, 
трябва да започнем от 
„Нимфеум-1“ и „Ним-
феум-2“ и стигнем до 
„Езеро. 
Общото у двамата авто-
ри е, че в написаното и в 
нарисуваното лъха уют 
и мъдрост, предразпола-
гащ разговор, излъчващ 
доброта и чистота на 
формите, запечатан ве-
дър спомен за споделена 
красота, създадена от 
тях самите. 
хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Исторически парк край с.Неофит Рилски, община Ветрино, Варненска обл., отбеляза тържествено със специ-
ална фестивална програма 2 години от създаването си. Бяхме свидетели на спектакли, изобразяващи големи 
събития от българската история. Въпреки дъжда, успяхме да разгледаме целия парк и да се хванем на празнич-
ното хоро. Повече впечатления ще споделим в следващия брой на вестника. Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ  


