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Поклон пред Белия ни град - “Омаж за Балчик”
За всички наши читатели, посочваме електронния адрес – Линк Омаж  https://www.youtube.com/watch?v=Ni22zGeIM_E&feature=youtu.be

„Омаж за Балчик“ и неговата история 

Идеята за написване на 
текста „Омаж за Балчик“ 
се породи у мен през ля-
тото на 2016 година  по 
време на отпуск в Сен 
Тропе. Това бе поредното 
ни пътуване до Лазурния 
бряг и Прованс, но  и в 
същото време първото от 
20 години насам, когато 
бяхме без дъщеря ни (вече 
студентка по  медицина  
в  Берлин),  която  кате-
горично  отказа  да  ходи  
на  отпуск  повече  с  нас.  
За  мен,  като  хомо  еконо-
микус,  бе  интересно  да  
анализирам  как  курортът  
Сен  Тропе  е  бил  превър-
нат  от  малко,  бедно,  ри-
барско, корсарско  селище 
в култова  туристическа  
дестинация. 
 Стояхме  пред старата 
сграда на жандармерията, 
позната ни от филмите 
с Луи дьо Финес, която  
тогава бе в  процес  на  
саниране  и модернизи-
ране. Една част  от  сгра-
дата  трябваше  да  бъде  
превърната в  музей  на  
култовите  филми  „Поли-
цаят  от  Сен  Тропе“.  В  
този  момент  ми  хрумна  
идеята  да  напиша  нещо  
тържествено  за  родния  
ми  град  Балчик,  което  
да  вълнува  и  доприна-
ся  за  популярността  му  
като  град  на  бог  Дио-
нис.  Същевременно  ис-
ках  да  изкажа  по  този  
начин  своята благодар-
ност към Балчик и негови-
те жители. Поетът Владо 
Любенов, чиято съпруга 
е от Балчик, ми сподели, 
че обмисля да направи 
документален  филм за 
капитан Кущи — балчиш-
кия барон Мюнхаузен. По 
този повод контактирах 
балчиклии  като професор 
Игнат Минков, Веселин 
Ранков, а от там и батко 

му Красимир Ранков, при-
ятелят  ми  от  детските  
години  Анто  и  други,  с  
цел  да  се  събере  качест-
вен  материал  за  филма.  
През  януари 2017 година 
се срещнахме в дома на 
Владо в София и обсъдих-
ме проекта.   В началото 
на февруари 2017 година 
написах „Омаж за Бал-
чик“, за  да бъде част от 
увода на  филма  за  Кущи.  
Умишлено  използвах  в  
заглавието  френската  
дума  „омаж“ (=  почит, 
боготворение),  защото  
това  е антична  форма  
на  възхвала,  загубила  
значение  в  Средновеко-
вието и добила отново по-
пулярност по времето на 
хуманизма във Франция и 
други  страни. Идеята ми  
беше  да  напиша  нещо  
оригинално  за  Балчик,  
което  да  бъде  прочетено  
от  актьора  Веселин  Ран-
ков  във  филма  за  Кущи  
и  да  представлява  скрита  
реклама  за  града.  За  до-
бро  или  зло  проектът  за  
капитан  Кущи  „зацикли“  
по  независещи  от  мен  
причини.  
Поради  това  предложих  
моя  омаж  за  Балчик  и  
една  моя  епиграма  за  
Кущи,  замислена  като  
част  от  заключението 
на филма, за публикуване 
във вестник „Балчишки 
телеграф“.   И те бяха пуб-
ликувани. В една хубава 
и слънчева берлинска съ-
бота, седнали в любимо-
то ни кафе „Фасбендер 
& Рауш“, с изглед към 
монументалните сгради 
на най-красивия площад 
в Берлин „Жандармен-
маркт“, си  поръчахме 
тортички „Симфония“. 
Гледайки шоколадовия 
сол ключ върху току-що 
сервираните  ни ексклу-

зивни сладкиши, съпру-
гата ми предложи да фи-
нансираме написването на 
музика по  текста  „Омаж  
за  Балчик“.  Като  фило-
лог-германист  и  прево-
дач, тя  намери  текста  за  
силно  въздействащ, който 
с музикален съпровод би 
бил хубав подарък за род-
ния ми град.   С  голямо 
удоволствие прегърнах 
идеята и стартирахме му-
зикалния проект „Омаж за 
Балчик“. Бях  убеден,  че  
маестро  Нелко  Коларов  
от  Варна,  с  когото  от-
давна  сме  приятели,  е  
най-подходящият  човек  
за  този  проект.  За  мен  
беше  важно  композито-
рът  от  една  страна  да  е  
съвършен  музикант,  но  
от  друга - да  не  е  човек,  
който  вижда  море  само  
две-три  седмици  в  годи-
ната, а да познава и усеща 
морето. Работата с Нел-
ко беше много приятна и 
конструктивна. Още  ко-
гато  му  изпратих  текста  
и  обсъдихме  реализаци-
ята  на  проекта,  разбрах,  
че  той  ще  сътвори нещо 
прекрасно.   За  мен  беше  
много  важно  четецът  да  
е  професионалист,  но  и  
в  същото  време  човек,  
който  усеща пулса на гра-
да. Колебаех се, кого да 
поканя, между Веселин 
Ранков, Красимир Ранков 
и  Николай Урумов. За мен 
като балчиклия е чест, че 
тези изключителни актьо-
ри са от Крайморска  Доб-
руджа. С избора на четец 
имах по-скоро „луксозен 
проблем“. Знаех, че когото 
и от тримата  да поканя, 
няма да сбъркам. Веселин 
Ранков има невероятен 
глас. Красимир Ранков ос-
вен това е  бил  и моряк. 
Може  би в  решението ми  
да  се  обърна  първо към 

Николай  Урумов  нате-
жа  и фактът, че с него ни 
свързва старо приятелство 
от ученическите ни години 
в Балчик. Макар че  Ники 
е три години по-голям от 
мен, двамата се познава-
хме добре, защото сви-
рихме в духовия  оркестър 
на ЕСПУ „Христо Ботев“. 
След като му писах, че 
проектът е замислен като 
подарък за  Балчик, той 
отказа хонорар, но с голям 
ентусиазъм прие поканата 
ми. Може  би  желанието  
ни  да  направим  подарък  
на  Балчик  се  дължи  и  
на  една  незабравима  сре-
ща  с Николай Урумов в 
Берлин: През 2011  година 
с блестящата си игра в мо-
носпектакъла  „Лалугер“ 
той накара нас, рителите, 
напуснали отдавна Бълга-
рия, да се обърнем към ко-
рените  си. Като че ли му 
се удаде, без ние да усе-
тим, да ни върже по една 
ортума, която да ни държи  
свързани с родните места.  
 За  изпълнение  на  хо-
ровата  част  в  творба-
та  „Омаж  за  Балчик“  с  
Нелко  обсъдихме  някол-
ко  варианта.  В  крайна  
сметка  се  спряхме  на  
неговото  предложение  
да  ангажираме  хористи  
от  Държавна  опера  Ва-
рна,  които  се  справиха  
отлично.  Организирането  
на  записа  в  студиото  е  
изцяло заслуга на маестро 
Коларов и на испанския 
тонрежисьор Хуан.   На 
това място бих искал да 
кажа едно голямо БЛАГО-
ДАРЯ на Нелко, Николай, 
Хуан и хористите  от Дър-
жавна опера Варна за пер-
фектно свършената работа 
и от името на съпругата 
ми!   Д-р Димитър Стан-
ков — роден 1966 година 
в град Балчик  
Берлин, февруари 2018 г.
 ОМАЖ ЗА БАЛЧИК   
(омаж = от френски език 
почит, боготворение)
 Балчик, градът на бог Ди-
онис,   един огромен ам-
фитеатър   със сигурност 
творение на боговете,   а 
долу в ниското е легнал 
заливът   една величест-
вена сцена. Водата на мо-
рето е кристално чиста,   
обагрена в зелено‐изум-
рудено   до тъмносиньо и 
дори златисто,   издига се 
оловно‐сива и зловеща,   
a после бързо и внезапно 
пак утихва. Игрите на мо-
рето са цветни дионисии,   
един безкраен празник в 
чест на бога,   aктьорът 
тук не е облечен в дълга 
роба,   не носи маска и не 
е обут в котурни. Антрак-
ти няма, драмите не се 
повтарят,   защото всеки 
ден си е различен,   реду-
ват се комедии с трагедии,   
а ветровете пеят дити-
рамби. Прибоят морски, 
публиката вярна, е гост на 
всяко представление   и 
запленен от виртуозната 
игра,  изпада той в афект, 
екстаз и еуфория. Балчик, 
градът на бог Дионис,   
един огромен амфитеатър   
със сигурност творение на 
боговете.   
(Д-р Димитър Станков, 

февруари 2017 г.)

Откъде дойде идеята да създадете 
музикалното произведение „Омаж за 

Балчик”?
Маестро Нелко Коларов пред в.”Балчишки телеграф”

Маестро Нелко Коларов
Това беше идея на моя при-
ятел д-р Димитър Станков, 
който живее в Берлин, но е от 
Балчик и много обича родния 
си град.
Познавате ли Балчик, него-
вите пейзажи, амфитеат-
рална структура, неповто-
рим бряг?
Варна е близо до Балчик и аз 
многократно съм се възхи-
щавал на балчишките пей-
зажи. Поръката на Митко да 
напиша омаж си бе едно ин-
тересно предизвикателство. 
Той ми даде един текст, който 
искаше да „облече” в музика. 
Аз приех идеята като добра и 
с голям ентусиазъм и любов 
пристъпих към работа. 
Колко време работихте над 
омажа, за да подчертае-
те ,чрез ноти, дълбокото 
уважение към природата, 
красотата и хората на 
Балчик?
Няколко месеца работих. 
Това е едно от произведени-
ята, което има формата на 
сюита, тоест различни об-
рази, които са подчинени на 
идейната програмност: музи-
ката да стигне до всеки човек 
и всеки да я изпита, както 
може.
Когато слушах омажа, усе-

тих, че Вие влагате много 
мотиви, които са Ваше све-
тоусещане.
Да, Балчик е един много дре-
вен град, свързан с морето, 
с голяма история. Има нещо 
мистично, което много ми 
харесва.
Не бях чувала за омаж като 
музикално произведение? 
Вие казвате, че е сюита?
Във формата на сюита, раз-
лични части се обединяват и 
завършват апотеозно, защото 
това е почит към града и тази 
тиха печал, която се излъчва 
от него.
Направихте музиката, а 
как после вградихте текста 
и хоровото наслагване?
Извиках хора на Варненската 
опера, репетирахме и за един 
ден го записахме.
Кога актьорът Николай 
Урумов се включи с рецита-
ция на текста, създаден от 
д-р Димитър Станков?
Малко по-късно, защото при 
многоканален запис, може да 
се записва отделно всеки ин-
струмент и глас, в различно 
време. Не е необходимо всич-
ко да е наведнъж.
Вие ли бяхте изпълнител 
на пианото? То преоблада-
ва и завладява през цялото 

време.
Да. Целях пианото да мине 
през цялото произведение, да 
бъде водещо.
Получило се е! Вие ли бяхте 
диригент?
Аз дирижирах хора. Всичко 
останало е записано от мен 
в студио. Надявам се да се 
получил ефектът, който ис-
кахме. Да не бъде толкова 
възторжено, а да има това 
сравнение „тиха печал”, усе-
щане за дълбочина, усещане, 
че всичко идва от дълбините 
на времето, усещането, че в 
Балчик са живели хора, които 
са имали своите неповторими 
празници и делници.
По случай 3-годишнината 
на „Омаж за Балчик”, ще 
напиша статия в „Балчиш-
ки телеграф”, където ще 
поместя интервюто с Вас, 
ще публикувам мненията на 
приятелите ми от Фейсбук 
за омажа и споделеното от 
д-р Димитър Станков, за 
осъществяването на тази 
музикална идея. Омажът 
ще бъде излъчен по радио 
„Гама” Видин, радио „До-
брич 99” и радио „Варна”, с 
които съм в преговори. 
Благодаря и аз. Искам да под-
чертая, че основната идея 
бе на Митко Станков, който 
е енциклопедична личност, 
разбира и се интересува от 
много неща, има много зна-
ния и това ме запали да на-
правим „Омаж за Балчик”. 
Създаденото от Вас про-
изведение има, според мен 
и историческа стойност. 
То вече е в аналите на град 
Балчик. Предричам, че ще 
се хареса и на още хора, как-
то и Вашата песен – „Ако 
ти си отидеш за миг”, с гру-
па „Импулс”, продължава 
да се слуша и да се харесва. 

За всички наши читатели, 
посочвам отново електрон-
ния адрес на „Омаж за Бал-
чик”
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ni22zGeIM_E&featur
e=youtu.be

Интервю: Маруся 
КОСТОВА

Д-р Димитър Станков


