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„Пеперудите  са  сво-
бодни”  на  Леополд
Герш е една от най-иг-
раните хитови пиеси у
нас. Поставяна е някол-
ко пъти в  Театър „Со-
фия”,  в Русе,  Шумен,
Разград, Монтана /пос-
тановката е на балчиш-
кия режисьор Юри Ста-
тков/  и за първи път в
Благоевград под режи-
сурата на юриста Кос-
тадин Бандутов.

  Най-привлекателна
за утвърдените актриси
е ролята на майката на
сляпото  момче  Дони
Дарк, писателка на по-
редица детски книжки
за невероятно смелото
и  борбено момче  До-
ни, на което  не  пречи
слепотата,  за  да  бъде
дръзновен  борец  за
справедливост,  който
винаги успява. На май-
ката такъв и се иска да
бъде  нейният син.  На
пръв поглед образът и е
банален, едностранчив
и досаден. Но не е така.
В него са влагали лич-
ните си разбирания ак-
триси като Илка Зафи-
рова,  Татяна  Лолова,
Пламена Гетова и мно-
го пластичен бе майчи-
ният образ, сътворен от

Параскева Джукелова в
сценографския вариант
„Да се влюбиш в пепе-
руда” на  Александър
Илинденов, режисьор в
Търговищкия  театър,
който представи пиеса-
та в Балчик на 14 октом-
ври 2014 г. с ред човеко-
любиви послания  към
хората на  нашия  град,
сред които е живял като
дете  с  известната  си
майка  –  акушерката
Н.Илинденова.

Тръгвайки от макси-
мата, че всяка майка се
грижи за детето си, ав-
торът Л.Герш разконс-
пирира  родителския
егоизъм, скритата тре-
вога за бъдещата съдба,
за криворазбраната съ-
причастност към  сле-
пия човек или за жесто-
костта  при срещата  с
действителността, която
към слепите  е ужасно
несправедлива.

А какви ли последст-
вия  ще  има,  ако  една
сляпа пеперуда се влю-
би? Майката успява да
осуети първата  любов
на Дони. Линда се омъ-
жва в Чикаго, но остава
в  сърцето на  слепеца
дръзновението да  жи-
вее  в  самостоятелен

дом, със самочувствие,
че може  да се  справя
сам. Като изневиделица
при него от съседната
врата нахлува още една
пеперуда –Джил  /кра-
сивата и млада, много
сполучливо избрана Те-
менуга Первазова/.  Тя
го покорява на  мига с
виталността си, с непо-
средствеността и откро-
веността си. „Ръка за ръ-
ка” с някого за цял жи-
вот за нея е непоносим
ангажимент. Бракът ог-
раничава живота и тя не
иска да бъде задължена
„докато смъртта ни раз-
дели”.  Всичко това  тя
изрецитирва, като че ли
го е казвала 100 пъти. И
вятърничаво  отговаря
на  въпроса  на  Дон  /
Ивайло Брусовски, кой-
то нито веднъж не сбър-
ка да се взира като сле-
пец и да се движи като
такъв/дали  е  обичала
съпруга си,  с  когото е
живяла  само три  дни
или била ли е влюбена в
режисьора на филма, в
който е искала да играе.

Изведнъж я жегва не-
ясно прозрение. Вижда,
че Дон тръска пепелта
от цигарата си на маса-
та, а пепелникът е в не-

йните ръце.  Сляп е.  И
той и го казва. В разго-
рещения диалог  Джил
изрича поетичните думи
на Дилън Томас „…сия-
нието на светлината ме
пробужда”, без да е чела
този велик уелски поет,
за когото чрез брайлова-
та азбука е чел Дон, уди-
вен и вече влюбен в ней-
ната поетична душа ка-
то продължава да я поу-
чава, че следващата ми-
съл, която посочва като
нейна  много  любима,
не е от Марк Твен, а от
Чарлз Дикенс:  „…сво-
бодно да се слея с тъм-
нината. Не искам нищо.
Само да бъда свободен”.

И като контраст на из-
живяванията –  Джил
смесва поезията и фи-
лософските съждения с
постоянния си глад. По-
вечето хора ядат преко-
мерно от разстроени не-
рви  и  неорганизиран
живот – сякаш ни казва
режисьорът, който е на-
блегнал на няколко де-
тайла в  тази посока  –
ябълката, която има кла-
сическото си  значение
да всява раздор, ябълка-
та, която носи отрова за
Снежанка и  ябълката,
която  е  ежедневният
символ на греха. В хла-
дилника има показател-
ни за действията и мис-
лите на героите храни. В
хладилника какво ли ня-
ма – няма масло, няма
сирене,  няма месо,  но
има малко  картофена
салата, увяхнала мару-
ля и…една ябълка.

Чрез много  добрата
игра на актьорите, режи-
сьорът  Ал.Илинденов
поставя  за  обсъждане
основните характерис-
тики на новото поколе-

ние – самотно, без на-
мерение да поема отго-
ворности като женитба
и брак, прекалено себи-
чно и самоуверено, не-
достатъчно  грамотно,
увличащо се по нестан-
дартното поведение ка-
то модния хомосексуа-
лизъм, измамната хари-
зма на чалгаджийското
„изкуство” и закърняла-
та емоционалност.

Тук шапка  трябва да
свалим на майката, коя-
то от името на артисти-
те защитава театрално-
то изкуство и не може
да допусне, че то така
стремително върви на-
долу,  щом  има  пиеси
като  „Така  правете  на
другите”, в която енту-
сиазирано  ще  играе
Джил.  П.Джукелова  е
много вярна във възму-
щението си, когато въз-
приема визията и духо-
вната ограниченост на
бъдещия  режисьор  и
съпруг на Джил.  Дали
самата тя не харесва ве-
че Джил и не я ревнува
от името на сина си?

Сценографът и режи-
сьорът са отделили по-
голямо място  на мни-
мия режисьор, при ко-
гото Джил иска да жи-
вее. В други постанов-
ки  този образ  липсва.
Актьорът Симеон Вен-
ков, познат ни с циганс-
ката си роля в „Народен
представител”/Бранис-
лав Нушич/, която запо-
мнящо  се  пресъздаде
пред балчишката  пуб-
лика  на  24  октомври
2013 г., сега бе невероя-
тно добър, точен до пе-
дантичност,  истински
първообраз  на  съвре-
менния раздевасан, тип
„холивудски”  режи-
сьор.  И  облеклото,  и
кратките му безсмисле-
ни реплики, приличащи
на режисьорски ремар-
ки, ни изпълниха с коми-
чно настроение. Изпра-
тихме го със снизходи-
телността над глупавата
му надменност и наив-
ност да се изживява ка-
то велик творец. „Пазе-
те се!” – поръча дикта-
торски героят и си изле-
зе, надут като фазан.

 Да, ще го послушаме.
И ще гледаме пиеси, в
които се утвърждава вя-
рата, че любовта тряб-
ва да се изживее. Че тря-
бва да  се заслужи.  Че
трябва да  се отстоява.
Както и става с героите
в „Да се влюбиш в пе-
перуда”. Джил се връща
при Дон. Значи призна-
ва и приема обичта си,
поема ангажимент и е
свободна.  Свободна  в
избора  си.Класически
оптимизъм  –  любовта
ще продължава да изг-
ражда живота.

Маруся  КОСТОВА

ÎÁßÂËÅÍÈÅ
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, „Рибни Ресурси” ЕООД гр.София,
съобщава на всички физически и юридически лица, че във връзка с

процедирането на ПУП - ПРЗ за УПИ IV - за озеленяване в кв.119 по плана на
гр.Балчик, и изискването на чл.62, ал.З от ЗУТ се организира:

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  на ПУП - ПРЗ за УПИ IV - за озеленяване
в кв.119 по плана на гр. Балчик

Графичните и текстови материали може да видите на сайта на Община
Балчик и в сградата на Общинска администрация - Балчик, Община Балчик,

пл. „21 септември” №6, стая №003.
Общественото обсъждане ще се проведе на 04.11.2014 г. от 15 часа в

сградата на Община Балчик.
Всеки работен ден до датата и часа на провежданото обсъждане в Общинска

администрация - Балчик се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси,
относно документите към ПУП -ПЗ за УПИ IV - за озеленяване в кв.119 по

плана на гр. Балчик.

ОБЯВА

за  публичен  търг  с  тайно
наддаване за отдаване под наем
на имот  - публична  общинска

собственост   :
1. Терен до бивша “Автошкола” на ул. “Д-р

Желязко Бончев” в ж.к. “Балик”, гр. Балчик,
представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.
карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион
за извършване на търговска дейност с площ от
10 м2, при начална годишна наемна цена  в
размер на 163,80 лв. /сто шестдесет и три лева
и осемдесет стотинки/, без ДДС.

 2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.
 3. До участие в търга се допускат кандидати,

които  са  регистрирани  по  смисъла  на
Търговския закон. Същите трябва да спазват
предмета  на дейност  на  търга  и да  нямат
задължения към Община Балчик.

 Търгът ще се проведе на 10.11.2014 г. от 10.00
часа в  залата на  I  -  ви етаж  в сградата  на
Общинска администрация - Балчик, пл. “21 -
септември” № 6.

Закупуване  на  тръжна  документация  в
размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен
ден от 23.10.2014 г. до 07.11.2014 г. на касата на
ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения
за  участие  е  07.11.2014  г.  до  16,00  ч.  в
информационния център на ОбА - Балчик и
внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата
на касата на Община Балчик.

Оглед  се  осигурява  след  предварителна
уговорка  и  представяне  на  документ  за
закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54,  
Веселина Маринова

П О К А Н А ЗА СЕСИЯ
 
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на

30 октомври 2014 година (четвъртък) от 09.єє
часа, в залата на общинска администрация,
първи  етаж,  ще  се  проведе  заседание  на
общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета

на община Балчик към 30.09.2014 година, за
информация.

Вносител:  Николай  Ангелов  -  кмет  на
общината

2. Предложение за актуализация на бюджета
на  НЧ  „Паисий Хилендарски-1870"  град
Балчик.

Вносител:  Николай  Ангелов  -  кмет  на
общината

3.  Предложение  за   разпределение  на
бюджетни средства, заложени като резерв за
непредвидени и неотложни разходи в бюджет
2014 г.

Вносител:  Николай  Ангелов  -  кмет  на
общината

4. Предложение  за даване  на  съгласие  за
създаване и  участие на  община Балчик  в
регионално сдружение по реда на чл. 24, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците.

Вносител:  Николай  Ангелов  -  кмет  на
общината

5.  Предложение  за  отстраняване  на
допусната техническа грешка в Решение 666
по Протокол № 44/25.09.2014 г.

6. Предложение  за избиране на временна
комисия  за изготвяне  на  предложения  за
съдебни  заседатели за  Районен съд  град
Балчик.

Вносител: Стефан Диков - член на ПКОРСТ
7. Предложение за отпускане на финансови

помощи на граждани.
Вносител:  д-р  Маргарита  Калинова  -

председател на ПКЗССД
8. Разни

Виктор Лучиянов
Председател

на ОбС-Балчик




