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"Âðåìåòî ñå ñòðàõóâà îò ïèðàìèäèòå" /Õåðîäîò/
"Всичко на този свят се

страхува от времето, но
времето ще се уплаши от
пирамидите" /арабски поет
от ХIII век/

Приказката за изкуство-
то, тази най-привлекателна
приказка в историята на
човешката цивилизация,
отново събра в сладкарни-
ца "Седемте лули" група
дами, поканени от инициа-
тивната ни съгражданка
Людмила Петрова. Интере-
сът към изкуството на Дре-
вния Египет, който беше те-
ма на последната сбирка, на-
ложи и този път да се гово-
ри за Египет, за древната
страна на фараоните, къде-
то сухият и топъл климат, а
вероятно и много други фа-
ктори, са позволили много-
бройните паметници на Еги-
петското изкуство да се за-
пазят превъзходно през хи-
лядолетията.    Ув-
лекателният и старателно
подготвен с много фотоси,
диаграми, таблици, карти и
рисунки разказ на Людми-
ла, отново пренесе присъс-
тващите нагледно в Нилс-
ката долина, където изкус-
твото било в плен на рели-
гиозния култ и абсолютна-

та власт на обожествения
фараон и неговите прибли-
жени.    Изкуството,
дало на човечеството мону-
менталната каменна архите-
ктура, създадена, за да от-
рази величието, властта и
силата на фараоните, но и
показала строителния и ин-
женерен гений на дребните
кафяви хора.  Архитектът
Имхотеп, проектирал и по-
строил внушителната пи-
рамида на Джосер, преди
пет хиляди години. А пи-
рамидата на Хуфу /извест-
на като Хеопсова/е една от
най-големите - висока 146
метра, изградена с 2 300
000 каменни блока.   Наг-
ледно бяха показани и мас-
табите - ниски пресечени
пирамиди с помещения за
статуя на покойника, стая
за жертвоприношения и
дълбок кладенец за самата
мумия.

Интерес предизвикаха и
скалните ипогеи с украса-
та от релефи и стенописи.
Разказът на Людмила, бо-
гато илюстриран, се доко-
сна и до най-интересното
достижение на архитекту-
рата - храмът, който за раз-
лика от простите геомет-

рични форми на мастаби-
те и пирамидите, предста-
влявал колосален каменен
ансамбъл, където художе-
ственото майсторство на-
мерило още по-голям про-
стор за изява.

Лекторката продължи
беседата си, онагледявай-
ки с десетки фотоси на еги-
петските храмове - на
Амон Ра в Карнаг, на го-
лемия храм в Абу Симбел
с изваяните 20-метрови
скулптурни колоси на Рам-
зес, седнал на трона си, на
корнизите от каменни май-
муни, изваяни в чест на
бог Тот, каменната фигу-
ра на фараон Хефрен - чо-
век остава поразен от без-
мълвното величие на ка-
менните колоси, изваяни
от длетата на безименните
ваятели. Наред с колосал-
ните каменни изображе-
ния, египетските майстори
ваяли и по-малки форми -
на писар, хлебар, музи-
кант, строител, пастир,
роб. Но върхът на малката
пластика, без съмнение, са
двата прославени оцветени
портрета на царица Нефер-
тити. Ваятелят Тутмес, ге-
ниален творец, ни е завещал

удоволствието да се радва-
ме и възхищаваме от красо-
тата и богатия душевен мир
на царица Нефертити.
  Илюстрирайки разказа
си с множество скици и ри-
сунки, Людмила на пропу-
сна да обясни и естетичес-
ките норми и задължител-
ни традиции в изображе-
нията - главата и лицето в
профил, окото и гърдите
във фас, краката отново в
профил. Известно е, че Ре-
ноар по повод на въпрос
за египетските релефи, ка-
зал: "Коригирайте позата
на египетската фигура и тя
мигновено ще загуби своя
чар". Бе обяснено, че египе-
тските художници употре-
бявали само 7 цвята, без да
смесват боите, за да получат
преходни тонове, което се
повелявало от канона.
    Възхищението на всич-
ки присъстващи се преди-
звика от фотосите, показ-
ващи намерените в гроб-
ницата на 18-годишния
Тутанкамон удивителни
предмети на египетското
приложно изкуство - 4 не-
покътнати златни царски
колесници, златен трон,
столове, златни и алабаст-

рени съдове, в които има-
ло запазени печени гъски
и пушени бутове; сандъци
с дрехи и златоткани пла-
тове. А той бил един от
най-бедните египетски
владетели.

Още много интересни
факти научиха слушател-
ките, а сладкодумната Лю-
дмила,на симпатичен рус-

Людмила Петрова говори за египетското изкуство на заинтересовани дами
от клуб “Хинап” с пр-л Димка Малева.        Фото: Магдалена ВЪРБАНОВА

ко-български език, може-
ше да разказва и показва
още часове наред.

На следващата сбирка в
края на март ще се говори
за изкуството, сътворено
в древната и тайнствена
долина на реките Тигър и
Ефрат, където са възник-
нали първите градове -
държави. Слушателките

ще се пренесат за кратко
във висящите градини на
Семирамида, където цари-
цата се утешавала от нос-
талгия по родната си Ми-
дия.  Дали мъжете са се по-
учили от страхотния жест
на цар Навуходоносор,
построил такива прекрас-
ни градини.

Мария АНДРЕЕВА

Ïñèõîëîãèÿ è çäðàâå

Слушалите лекцията на Лидия Токарева с удоволствие се снимаха с нея:
м.с. Цолова, В. Близнакова, Л. Токарева, Ив. Томова, Ц. Сивкова и М.
Върбанова.

На тема "Психология и здраве" беше изнесена лекция в библиотеката
при НЧ "Паисий Хилендарски 1870" Балчик. Мероприятието бе съпрово-
дено от презентация, посветена на 3 март - Националният празник на Р.Бъл-
гария за Освобождението от турско робство.

Лекцията беше изнесена на руски език от руската гражданка Лидия
Токарева, психолог по образование, който звучеше както и преди 137 го-
дини, когато се е подписвал Санстефанският мирен договор за края на
Руско-турската война от 1877-1878 г.           Фото: Магдалена ВЪРБАНОВА

Áëàãîäàðÿ
çà ìåäèöèíñêàòà îòçèâ÷èâîñò!

Искрени благодарности
на дежурния екип на "Спе-
шна помощ" към Районна
болница град Балчик, кои-
то изпълняваха нощно де-

Севал Костова с майка си  Фото: Личен архив
журство на 25 февруари
2015 г. /сряда/.

Дежурната фелдшерка
Славка Панайотова дойде
в дома ни в село Соколо-

во. Благодарение на бър-
зото и пристигане с линей-
ката и своевременното ле-
карско обслужване, майка
ми прескочи трапа, казано
по селски…, за което мно-
го благодаря още веднъж.
   На сутринта всичко бе-
ше добре. Малко е да ка-
жа "Благодаря!" Да са жи-
ви и здрави, толкова отзи-
вчиви, толкова сърдечни и
толкова предани на хуман-
ната лекарска професия.
Прекрасни сте!

С уважение към тези, ко-
ито помогнаха:

Севал КОСТОВА

Г. Йорданов - ГОГО

 ÊÎÇÅË На М.К.

Беше  малко село до  са-
мата кариера. Много от
работниците  бяха си пост-
роили ниски  къщи от ка-
мък ,покрити с турски ке-
ремиди. Дъждът измиваше
северните стени и те неес-
тествено се белееха на  об-
щата мръсна  сивина.  Пре-
дното  му  име, незнайно
откога, бе Царичино. След
промените, някой от го-
лемците хареса името  и го
отнесе , а селцето бе прек-
ръстено на Момчил.Стар-
ците, останали да доживя-
ват дните си,  отначало ти-
хо  мърмореха, но скоро
всичко утихна…

В миналото имаше мно-
го работа и бай Колю Бър-
зака се пенсионира като
бригадир на бригада, от
които повечето турци. Че-
шит, познат и обичан от
всички, той вдъхваше нас-
троение, радост и веселие
във  всяка компания. Об-
лечен  в къса антерия, за-
кърпена аба, обут не в по-
тури, а в  бозав тесен пан-
талон.  Полегнал  бе на
малка височинка, завърш-
ваща със затревена равни-
на. Околността изглежда-
ше безжизнено п уста,
дремливо мълчалива. Ра-
дваше го пролетният накит
на зелената  необятна степ,
лениво излегната под  бля-
съка на  слънцето. Често се
печеше, неподвижен, мъл-
чалив, без да махне с ръ-
ка,сякаш превърнат на
шубрак,заприличал на от-
сечен сух  дънер. Завър-
зал за ръката си на късо въ-
женце прочутия с прокле-
тия си нрав козел Мицо,
който току го подръпваше
пасейки. Имаше още шест
кози, но те бяха кротки и
го следваха покорно до па-
сището,  примамвани  от
стареца с корички хляб.
Птичките бяха свикнали с
него и не се бояха .Гнезда-

та им бяха на самата земя и
нерядко старецът оставя-
ше пшеница или натроше-
на царевица до тях. Има-
ше и  постоянни гнезда, ко-
ито всяка година радваха
Барзака с малки, вечно
гладни кресливи пиленца.
Даже и черните скворци, с
които бе  пълна  гората от
южната страна на селото-
тези вечни неверници,не
бягаха от каменаря. Те по-
дхвърчаха наблизо, подс-
качаха и премятаха дълги-
те си опашки, едва ли не в
неговите нозе.

Случайно преди седми-
ца  бе срещнал геодезина,
който му разказа за новия
проект на голф игрище-
то.Ноооо...в периода на
гнездене  червеногърбото
каменарче, полската бъб-
рица, ястребогушото  ко-
приварче ще бъдат смуща-
вани, а също и прелетни-
те... и че  земята е  ключов
стъпков  биокоридор за те-
зи видове. Човекът тихо,
ядовито  продължи- има
протестиращи,  които не-
годуват срещу презастро-
яването  в района. Вила-
джиите пък се опасяват, че
водата ще се замърси от
химикалите, употребявани
за по-бързия растеж на
тревата. Загубата на подхо-
дящи местообитания и зна-
чителното безпокойство ще
влошат природозащитното
състояние на видовете пти-
ци, обект на опазване. Пък
и жилища, хотел ,винарна
по проект,  бе съвсем сму-
щаващо. Бреееее...аз цял
живот съм в тази мера,а то-
зи хаирсъзин  вчера доди и
що неща е научил-помисли
гузно Бързака.

Знаейки какво стана с
близкото с. Ляхово, старе-
цът се страхуваше, че и
тук може да се повтори съ-
щото. Руските новобогата-
ши  построиха нагъсто

много къщи, но години на-
ред вече никой не се засел-
ваше в тях. Около построй-
ките обаче никого повече
не допуснаха.  Равнината
беше общинска, пасището
- също, но пазачите бяха
зли като кучета, никой не
можеше  да припари.Пос-
ле имаше и нещо друго, ко-
ето трудно се преглъщаше.
Как тези двама  млади хора
бяха спечелили това огром-
но имане, а всички около
стареца бяха в дъжд и пек,
цял живот в битка с камъка
и накрая, ниииищо!
   Замисленият  Бързак гле-
даше зад завоя приближа-
ващия се на колело разда-
вач. Марин бе пенсиони-
ран пожарникар, напет и
от две години всяка  сряда
носеше пощата.

-  Добра слука , Бързак!
Раздавачът бе на пътя, кой-
то свързваше селото с бли-
зкия град. Склонът бе
стръмен и той караше съв-
сем бавно.

-  Имаш ли хабер от си-
на? Старецът погледна  ко-
со към него, (този потен во-
да не е пил, помисли), не
стана, само извърна слабо-
то си тяло и отвърна  леко
намусен.

-На младите не  им  дос-
тига време да се обадят, все
са заети......

-А да знаеш колко е ча-
сът? - попита Марин.
  Бързакът, лежейки, бав-
но повдигна  ташаците  на
козела и рече:

- Десет без десет.
  Раздавачът  го погледна
недоверчиво и малко глу-
повато се засмя, но знаей-
ки пресмехулния нрав на
стария замълча, обърна се
и мълчаливо подкара.
  -Проклет дявол,откъде
разбра колко е часът?-пи-
таше се Марин и първото
нещо като влезе в селото
бе да попита Роса, прода-

вачката веднага за  часа ?
  -Десе т и пет- усмихна-
та,зачервена, радостно го
посрещна жената. Тя беше
млада вдовица , нисичка,
трътлеста, с голям бюст,
който я  караше да ходи
малко  прегърбена, но очи-
те и... ах,  очите  и!...Тук
рядко се весваше  чужд
човек  и жената очакваше
раздавача, пък и той  не за-
бравяше да и донесе  ви-
наги някой дребен армаган.
Марин обиколи селото,
раздаде дългоочакваните
писма, отби се в магазина,
глътна наведнъж подадена-
та му  пластмасова чаша с
ракия, сбогува се и пое об-
ратно.

Като наближи  тихо ле-
жащия, с гръб до козела
Бързак, се спря, погледна
към височинката и попита
недоверчиво:

-Бай Кольо, ще ми кажеш
ли час, бре?  Барзакът бав-
но се обърна, поглади мус-
таците си, опря се на лакът,
със свободната си ръка по-
вдигна ташаците   на  прок-
летника  и рече гърлено:
   –Един и двадесет!

На Марин му се искаше
да разбере, но замълча и по-
тегли, а Бързакът, знаейки
любопитния му нрав, се за-
смя, отново повдигна мъж-
кото достойнство на Мицо
и видя часовника  на  мал-
ката селска камбанария.

Георги ЙОРДАНОВ
ГОГО




