
АТАНАСЪ ДЖАВКОВЪ 

 

ЕДНА НАЛОЖИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА 

(По поводъ художествената изложба) 

 

Отдавна се говори за ревизия в литературата и изкуството. 

Ревизия, която да премахне някои вредни установености, да посочи 

здрави пътища на развитие и да извади на преден план истинските 

творци. 

Не е изключено тогава последните да станат първи. 

Точно на това важно време на по-голямо от всякога критическо 

задълбочаване и търсене – една подигравка, една плесница и върху 

ревизията, и върху елементарните изисквания на изкуството! 

Това, за което писшем по-долу,би могло да се случи навсякъде, 

но кой знае защо ми се струва, че особено приляга на премилата ни 

бургаска културна действителност. И така: 

Пред входа на девическата гимназия – афиш. На афиша един 

мистично приведен образ – цял-целиничък „Мислителят” на Роден. 

Да не би случайно някакъв факир? 

Не, просто художник! Художник, който прави изложба. 

Да влезем. 

По стените са накачени картини. В тях какво ли нещеш: – море, 

небе, езеро, къщи, градини. Дори има и разпенени вълни. 

Отначало ви се струва, че се намирате в салона на някакъв 

ултрамодернизъм, на някой волнобесен импресионизъм. 

Но, мислите си, в такъв случай детските картинки от 

третоотделенските училищни стаи биха оспорили първенството си с 

тези щастливи постижения. 

Гледайте сюжетите: Охрид, Скопие, Прилеп, Бяло море – все 

мили български места. С какво заслужават присмехулното отнасяне 

тези скъпи светини? Така ли трябва да бъде показана красотата на 

непознатите ни кътчета? 

Тогава решавате. Това не е изложба, а разпродажба на глупости, 

които не могат да погъделичкат дори и еснафския вкус, разпродажба с 

платен вход. 

И се червите. Поставени сте в неловко положение. Сякаш някой 

ви е ударил плесница и ви се е присмял на публично място. 

Писаното няма и капка злонамерен характер. Ако има упрек, той 

не е отправен към изложителя. 



Упрек заслужава жалката ни културна действителност, в което 

няма закони против вредителски посегателства от подобен род. 

Но най-виновни са така наречените „отговорни културни 

фактори”, , които никога не се обаждат, когато трябва. 

Та нали те са самодоволните контрольори на духовния ни живот? 

Говорих с няколко учители и художници. Всички се възмущават, 

но не намирали за нужно да се занимават с „рисувачи, които не знаят 

елементарните перспективни правила”. 

Няма значение, че няколко работливи честни хора се мъчат да 

създават правилно художествено светогледане у бургаското 

гражданство. Няма значемие, че саботъори като споменатия 

разрушават изграденото, като развращават и без това незавидния 

художествен вкус. 

Някога Христос влезе в храма и изгони търговците с камшик. 

Днес храмът също е пълен с търговци.  

Къде са отговорните? 

Ревизията иде! Тогава първите ще станат последни! 

Забележката е повече от наложителна! 

Ат. Джавковъ 


