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Господ дарява, дава винаги 
щедро с двете шепи, така 
прави и при раждането 
на бъдещия голям наш 
актьор, художник, 
режисьор, сценограф, 
когото публиката помни, 
обича и говори с обич 
за него като достоен 
общественик и гражданин. 
З.а. Калчо Георгиев 
(1926-1992) е от 
поколението на творците
(з.а. Захари Медникаров, 
з.а.Любен Попов, з.а. 
Галина Ненова, Добри 
Атанасов, по-късно 
Стефан Киров, Радомир 
Андонов, Любен Бешков, 
д-р Петър Станчев, 
Йордан Парушев, Йордан 
Дачев, художниците 
Филип Филипов и Янко 
Атанасов, Христо Марков 
и Филип Славов) , които 
обичат да се раздават 
за успехите на другите 
и целият им живот да е 
свързан с честен и богат 
труд за хората. Те са 
водачите, първите, които 
идват на тази благословена 
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добруджанска земя да 
променят света и да 
го направят по-добър 
и човечен, в него да е 
широко и необятно за 
търсещите, неспокойните 
и създателите. Тези 
наши колоси на духа 
се отказват от големите 
сцени на София, Русе, 
Варна и останаха верни 
на „едноетажния”(Рада 
Въртунинска) град в 
равнината, където са 
родени и закърмени с 
майчините притчи и 
бащините строги завети. 
Те  израстват  и знаят, че 
силата им е  в корени, 
защото са научени, 
че  камъкът си тежи на 
мястото. Това ги направи 
любимци на трудовите 
хора от фабриките и 
заводите, от селата и 
кварталите, защото тогава 
се играеше при пълни 
сцени, а след спектаклите 
овациите бяха израз на 
любов за честна игра на 
сцената.
   Съпругата му Ема 

Георгиев в книгата си 
„Някъде те има”с обич 
си спомня как като 
ученичка във Варна 
го гледа в театъра на 
морската ни столица в 
ролята на Меркуцио, а 
постановката „Хамлет” 
на колоса Шекспир е на 
Вили Цанков. С този млад 
и талантлив актьор тя ще 
се срещне твърде скоро 
в тогавашния Толбухин, 
където решава поне за 
една година да се пробва 
на професионалната 
сцена. Прав е баща ѝ, 
че временните неща 
остават за цял живот и 
деветнадесетгодишна 
тя е вече омъжена за 
стройния и красив младеж, 
а на следващата година 
ражда сина им Георги. За 
тези години с обич пише 
г-жа Рада Въртунинска в 
книгата си „12 апостоли 
и една лястовица” за един 
летен ден след женитбата 
на двамата, когато един 
до друг са застанали 
завинаги в паметта ѝ. Той 
е снажен, висок, красив 
паж до любимата кралица 
с походката на ефирна 
кошута.
 Той е неповторимият 
изпълнител, интерпретатор 
и импровизатор на ролите 
от драмите и комедиите 
на хуманиста Йордан 
Йовков. Уникален е в 
кожата на Гунчо Митин 
и Куцар в „Албена”, на 
гордия Алфатарски цар 
от драмата „Боряна”, 
Масларски от комедията 
„Милионерът” и 
Манолаки в „Чифликът 
край границата”. Актьорът 
дава простор и разгръща 
таланта си да бъде 
органичен и неповторим 
на сцената, да е във вихъра 
на тези нашенци, които 
са колкото необикновени, 
толкова и близки до нас 
като душевност.  В тях 
той откриваше историята 
на добруджанеца от 

близкото минало като 
поведение и характери. 
В тези толкова различни 
и противоположни 
истории актьорът 
показа характерите на 
добруджанци-мълчаливи, 
твърди и неотстъпчиви, но 
понякога в доверчивостта 
си те стават лесна жертва 
на обиграните хитреци. 
Пред хилядите зрителите 
в селата, градовете и 
столицата оживяваха 
богатите образи на 
класика в единството и 
постигнатата хармония 
на поведение, мимика, 
жест, глас, слово, 
модулации, автентичност 
и правдивост. Това са 
големите качества на 
истинското сценично 
изкуство, на постиженията 
в  актьорското 
майсторство и уникалност. 
Калчо Георгиев обичаше  
тези си роли, в тях той 
плуваше в дълбоките 
води на добруджанското 
като атмосфера, бит 
и душевност, стил 
на живот и човешки 
отношения. Чувстваше 
дъха на зрителите в 
залата, разбираше тяхната 
съпричастност и даваше 
поле и простор на таланта 
си да създава и гради, 
умело да импровизира. В 
това горене пред топлите и 
сияйни очи , в блаженото 
общуване с душите се 
стигаше до единение в 
смях и сълзи, в чудото на 
съпреживяването.  За тези 
си роли той е многократно 
награждаван на 
Прегледите за българската 
драма и театър. Те бяха 
истинския му път към 
званието заслужил 
артист, което дойде не да 
разделя от другите, а да се 
стимулира и да вдъхновява 
за нови роли.
 Коронната му роля си 
остава на цар Фердинанд в 
пиесата „Царска милост” 
на Камен Зидаров. 

Режисурата тръгва от 
грима и външния вид, 
преминава  в богатия 
сценичен арсенал от 
гласа, мимиките и 
жестовете, за да се стигне 
до  дълбоките внушения 
за отчуждеността и 
коварството на западния 
принц. Той е далеч от 
хуманното възпитание и 
култура на славянина, от 
вековния ни хуманизъм 
да живееш с драмите и 
величието на народа като 
памет, история и висша 
инстанция за безсмъртие. 
Актьорът изгради сложен 
и драматичен художествен 
образ, както го направи 
великолепно големия 
Георги Черкелов в ролята 
на Велински в сериала 
„На всеки километър.” 
 Нека да надникнем 
в живота на з.а. 
Калчо Георгиев извън 
театралната сграда и 
снимачната площадка като 
съпруг, баща, дядо, колега, 
приятел. В семейството 
той е финият съпруг, 
закрилникът на нежната 
и изящна варненка, която 
поема професионалния 
си път на сцената в 
тогавашния Толбухин. 
Главата на семейството е 
строг и справедлив към 
сина си Георги, който е 
отличник на випуска на 
Езиковата гимназия, а след 
години поема по тясната 
пътечка на родителите си 

към магията на сцената. 
Внукът Калин е голямата 
любов за всички, той е 
светлината и надеждата 
им. Калата е любимец сред 
колегите си от гилдията, 
обичат го приятелите 
от културната бохема 
на града от бирария 
„Амброзия” и Клуба на 
дейците на културата.  
Топли са отношенията 
му с хората зад сцената-
осветители, гардеробиери, 
сценични работници, 
защото той е еднакво 
отзивчив и толерантен към 
всички.
 С обич големите 
театрали като проф.
Гриша Островски, проф.
Филип Филипов, проф.
Желчо Мандаджиев го 
наричат „маестрото”, 
защото добруджанецът 
от равнината разгърна 
и извиси своя талант 
пред камерата и сцената. 
Те бяха горди, че в 
тогавашния град Толбухин 
имаше творец, в когото 
те вярваха, дълбоко 
обичаха, уважаваха и се 
прекланяха пред таланта и 
всеотдайността му.
 В небесния театър, както 
с обич го нарича Ема 
Георгиева, има роли, 
които той ще продължава 
да играе в по-добрия 
свят, защото в тях той е 
уникален и неповторим.           

 Драгомил ГЕОРГИЕВ

Тази година се отбелязват 
35 години от създаването 
на програма „Еразъм 
+“. По този повод 
българският еврокомисар 
Мария Габриел организира 
събитие с 35 участници 
в програмата, сред които 
бяха самите основатели 

Мария Габриел: Програмата „Еразъм +“  е пример 
за европейска история на успеха

Мария Габриел

на „Еразъм +“ – Хиуел 
Джоунс, Ангелики 
Верли, Алън Смит, 
Дейвид О‘Съливан 
и Жан-Мишел Баер. 
Акцент на дискусията 
бяха основополагащите 
моменти, опитът 
и очакванията на 
участниците в програмата. 
Кристиян Юлзари бе 
българският представител, 
който се включи в 
събитието.
“Еразъм +” е европейска 
история на успеха. Тя е 
символ на възможности 
за обучение, мобилност 
и кариерно развитие и 
вече участниците в нея са 
над 13 милиона души. За 
тях това е незабравимо 

преживяване, изпълнено 
с нови приятелства, 
приключения и хубави 
спомени. Споделеният 
опит от участниците ни 
дава ценни съвети какво 
да подобрим и как по-
добре да отговорим на 
очакванията им“, сподели 
Мария Габриел.
Българският еврокомисар 
наблегна на новостите. 
Програмата е с 
разширен обхват и 
е по-приобщаваща 
благодарение на малките 
партньорства. Има 
повече гъвкавост и 
опростяване на правилата 
при кандидатстване и 
изпълнение на проектите. 
За първи път „Еразъм 

+“ обхваща студенти от 
първи курс и ученици 
от среднообразователни 
и начални училища. В 
новата програма могат 
да участват и по-малки 
организации като 
училища, младежки 
асоциации и спортни 
клубове. Нови елементи 
в нея са също „Зеленият“ 
и „Синият Еразъм“, 

с които целта е да се 
насърчат учениците, 
преподавателите и 
организациите да прилагат 
екологични практики в 
проектите си.
„Новостите по „Еразъм +“ 
и бюджетът на програмата 
от 28 милиарда евро 
могат да се превърнат 
в преживявания, 
променящи живота 

само ако и участниците ги 
направят такива. Младите 
хора са двигателят на 
програмата и тяхната енергия 
има подкрепата ни. Опит, 
отстояване на ценности, идеи 
– днешната дискусия показа, 
че „Еразъм +“ е програма с 
история и бъдеще“, заключи 
Мария Габриел.

Отдел “Преса и медии” 
Представителство на ЕК в 

България


