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Някога живяхме в хубаво и спокойно време. 

Градовете не заспиваха с черна книга на прозорците и 

въздухът не миришеше на клюки. Тогава в 

меркантилния Бургас можеха да се видят дори 

художествени изложби. 

Днес вече не е така. Нашият град отдавна се е в 

ямурлука на културното обедняване и е заспал сладко 

под тръпнещия ритъм на събитията. Затова, когато 

някои чуха за откриването на художествена изложба, се 

засмяха скептично, още повече като научиха, че 

художникът е ученик и дори не сметнаха за нужно да я 

посетят. 

А какво може да се види там? 

Преди всичко, данните за бъдещия художник-

творец, който въпреки своите 18 години, послуша 

своята младежка дързост и се изсмя в очите на 

„благоразумните”, за които художникът е художник 

доколкото това личи от шума на печата. 

Къде остава тогава благоволението към 

пораждащия се талант, който все пак трябва да бъде 

начеващ? 

Генков излага 80 акварела и няколко моливни 

скици. Сюжетите му са взети от природата, тихата 

селска първичност и града, с неговите комини и 

пъстрота на керемидените покриви. Не по-малко 

интересни са и скиците на хората от пристанищния 



квартал.Вярвам, че и най-големият художествен критик 

не би посмял да търси строго и дълбоко начертана 

идейна линия в творчеството на така младия художник. 

Идеята в неговите работи е далеч в своя зачатък. Тя 

седи някъде на творческия му път и чака оформяването 

на светогледа. Засега Генков долавя само настроението 

и го изразява чрез сполучлива композиция. Неговото 

отношение към сюжетите е романтично. Това виждаме 

от „На чешмата”, „Самотница”, „Край морето”, 

„Лодки”, скицата на спяща жена - (особено 

сполучлива) и др. 

Скиците на хората от пристанищния квартал и 

няколко градски композиции загатват за една важна 

ценност, без която е немислимо истинското модерно 

изкуство. Това е тънкото преливане към реализъм. 

Ако Генков пречупва своя романтизъм и надебели 

повече нишката на „идеализирания” реализъм, ще 

налучка от рано (по-рано от много други прочути 

художници) няколко от пътечките, които ще го изведат 

към истинския път на художественото и идейно 

съвършенство. 

Сполучливите, макар и не напълно оригинални 

багри, говорят за онези даровити трепети на четката, 

които ще родят големия художник. Нервните опити да 

се динамизират картините, могат да дадат своето 

отрицателно отражение, затова трябва да внимава с тях. 

Накрая, не без значение е да се спомене за 

небрежността, с която е придружено уреждането на 

изложбата. Така например, цените на картините като че 

са замърсени и неправилно сложени. Липсва 



обозначението на сюжетите, за да се сравни идейното 

отношение на художника към тях. 

Прекалената скромност на Генков попречи за 

широкото разгласяване на изложбата, и на повечето от 

картините (на най-хубавите) липсва дори подпис. 

Случайността е позволила на няколко германски 

офицери да посетят изложвата и след като откупили 

картини, са се заинтересували от делото на художника. 

Нарочна комисия, съставена от г. г. Загорски, 

Мумджиев и г-ца Радулова са откупили картини на 

стойност 1000 лв. за бургаската мъжка гимназия. 

Материалната награда за художника е 

задоволителна, защото са откупени много картини. Но 

къде е моралната на господата, които стоят начело на 

културния ни живот? 

И други път е кавано, че за художника тя е най-

важната. 

Най-сетне ние, съучениците му, го поздравяваме и 

му пожелаваме добър успех. 

Но нека запомни едно: прекалената скромност има 

и своите деликатни страни. 
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