7

18 февруари 2015 г.

Академик Джорджио Нурижани, номиниран за Нобелова награда за литература:

Българският народ дължи голямо уважение на Габрово,
на неговите фабриканти и неговите работници, защото в
техния стремеж е отразен геният на българското племе

На 20 февруари в Габрово ще се честват 70 години от излизането на биографичната книга за габровския дарител и търговец Ботю Бараков,
„Корабът на изкуствата“, написана с проникновение и от сърце от италианеца, който смяташе България за втора родина - Джорджио Нурижани
В последните месеци успях със собствени средства да създам
първия документален филм, първия сайт, а сега завършвам и първата
книга за паметта, дейността и международното признание на Ботю
Бараков, в периода главно преди края на Втората световна война, когато той е бил на трийсетина години и е работил скромно за Габрово,
България и света. Събитието в зала „Възраждане“ е посветено и на
годишнините и на връзките между Габрово и Италия, обогатени главно с безценните и ненадминати плодове, родили се от кристалното и
ненадминато приятелство между Ботю Бараков и Джорджио Нурижани.
Жорж Нурижан, както е наричан в България, написва над 75 книги
и над 3 500 статии, главно на цветущ и звучен български език, посветени на българската история, политика, култура и изкуство и връзките им с италианската. За него са писали с възхищение български
и световни интелектуалци, политици и писатели, между които акад.
Михаил Арнаудов, проф. Боян Пенев, Фани Попова-Мутафова, изключителният поет Кирил Христов, проф. Енрико Дамиани, проф. Луиджи
Салвини, Бертрандо Биги. Поддържал е творчески връзки и е писал за
Стефан Цвайк, Пирандело, Маскани, Маркони. Създал е монографии за
Раковски, Левски, Ботев, Стамболов, Яворов, Йовков, Елин Пелин, Трифон Кунев. Познавал е българската история и култура така както малцина българи са я познавали.
Заветът на Жорж Нурижан към България и днес е все още жив. През 1941 год той пише: „Всеки българин от най-малкия до най-големия трябва да приобщи своите усилия за изграждането на целокупното
българско отечество. Като чужденец в тази страна, която обичам като мое второ отечество, бих желал
да видя утрешна България - страната на розите - да стане страната на любовта и на несъкрушимия
творчески дух. България - това трябва да бъде единствената религия за всеки българин.“
Наричали са го италианец в България и българин в Италия. С дарение на Ботю Бараков известният и
в Италия проф. Андрей Николов създава бюст - шедьовър на акад. Жорж Нурижан.
Ето и извадки от бъдещата ми книга „Пророкът на кораба на изкуствата“, издание на „Златната
ябълка“. Подбрал съм от христоматийната й част откъси, написани от Жорж Нурижан, посветени на
Габрово, създаването на Кораба на изкуствата и личността на Ботю Бараков.
									
Пламен Бараков

Из „Корабът на
изкуствата“
София 1945 г.

ГАБРОВО
И НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ

По грамотността си, следователно, Габровската околия
заема първо място между другите околии в страната. Търговският и предприемчив дух
на габровци ги е напътвал в
избора на местата за установяване. Така, ние ги виждаме да
се спират в главните търговски
центрове на Влашко, Молдавия,
Трансилвания и Сирия, Букурещ, Браила, Галал, Брашов,
Москва, Одеса и др. градове.
В края на ХVIII в., в Букурещ се
издигат като големи търговци:
х. Велчо и х. Иванчо Мустакови, х. Феодосий Йовчев: в
Москва - Бр. Никифор и Христо
Ев. Априлови, Бр. Тунженови
и пр. В Букурещ габровците
изглежда да са си увеличили
числото доста, за да се нарече
по после една от букурещките улици „Strada Gabrovnilor“.
Там още преди 1836 г. е имало Габровски хан. Във Влашко и Русия са се преселвали
габровци предимно от града,
като се настанявали отначало
временно, отпосле завинаги в
търговските градове (Букурещ,
Плоещ, Галац, Браила, Одеса
и пр.); а в Българското (Добруджа, Видин, Шумен, Силистра,
Русе, Свищов, Казанлък и др.)
- селяни от Габровско, като търговци и земеделци. Българският
Манчестер е първият български
индустриален център. В него
има 118 фабрики, дребни и
едри фабрични предприятия. В
Габрово няма безработица и
няма глад и мизерия. Няма да
видите и хора, които да се скитат напразно. Всичко тук живо
твори. В културно отношение
Габрово има своето високо
място, както в миналото така
и сега. Още в 1835 година родолюбивите българи-габровци
Априлов и Палаузов откриват в
Габрово модерно училище. Първият учител тук е бил Неофит
Рилски. Тая българска неоценима твърдина - училището, днес
е монументалната Априловска
гимназия. И в друго отношение
Габрово държи първенство - в
благодетелството. Имената на
Пенчо Семов, Палаузов, Ильо
Илиев, и още много други са
синоним на грижа към по-слабите материално граждани и
селяни. Габровецът се отличава
със своя упорит труд и рядка
творческа жизнеспособност.

Нека вземем за пример делото
на Пенчо Семов, който благодарение на горните качества,
построил шест фабрики още
преди Балканската война. И
действително техните крупни
дарения и помощи, които досега са раздали на хиляди бедни,
тяхната непринудена готовност
да се притекат първи на помощ
на нуждаещите се, ги открояват като рядко човеколюбиви и
добродетелни българи. Габровецът има едно преимущество над всички останали други
българи, че той не се задоволява с една малка амбиция, а
предпочита тежкия стръмния
и отговорен път на индустрията, на фабриката, което като
занаят изисква много и много
качества. Нека помислим само
колко героизъм, колко воля,
колко търпение и колко предвидливост се иска. Българският
народ дължи голямо уважение
на Габрово, на неговите фабриканти и неговите работници,
защото в техния стремеж е
отразен геният на българското
племе.

Как се създаде
идеята
за построяването
на Кораба
на изкуствата

През един тих септемврийски ден 1944 година Ботю Бараков в компания с приятели,
между които са били д-р Велчев, Ст. Киселков и няколко
души морски офицери, са били
във Варна в една кръчма до
приморската градина, за да
се почерпят. На една от стените била закачена една голяма
картина, изобразяващи големия
английски трансокеански параход „Куин Мери“. Дълго време
Бараков не снемал погледа си
от картината, докато по едно
време той се изправил, с пръст
сочейки към нея, извикал: „Господа! Аз ще създам един кораб по-голям от този! Той ще
бъде Корабът на изкуствата.
С него ще пребродим света“.
От този ден се тури началото
на идеята за изграждането на
този кораб. От този ден тази
мисъл не само продължавала
да го занимава упорито, но тя
го възпламенява все повече и
той решава на всяка цена да
я постигне. Ненапразно един
философ бе казал: „За мен
истински призван мъж е онзи,
който още в младини замисли
нещо и след това през целия

Академик Джорджио Нуриджани

мираме идеята за основаване
на международни общества на
изкуствата. Подобни общества
трябва да се създадат във всяка държава, независимо от съси живот, до последното си ществуващите дружества, кооиздихание той се бори докато перации на артисти, музиканти
напълно постигне тази своя и певци, и пр. Една от главните
идея“. Ботю Бараков е една задачи на тези общества на
изключителна личност за бъл- изкуствата е с общо усилие
гарската действителност. Той да се построи един Кораб на
живее със свои идеи, със своя изкуствата – един плуващ двотемперамент, очертавайки се рец на Изкуствата, в който
като рядка творческа личност. да си дадат среща най-видниТой познава всичките нищети. те представители на култураОбича народа си със запазе- та, като писатели, художници,
ните в гънките на душата му скулптори и хореографи. След
първични ценности. Бих казал, изложението на Иван Керицов
той притежава някакъв мис- се изказаха г. Трифон Кунев,
тичен жар. Той знае, че само- който подчерта огромността на
усъвършенстването се постига проекта, след него говори г.
само с усилието на знанието и Станчо Киселков, който защити
в това направление той полага проекта и на трето място годоста грижи, издигайки се над вори г. Славчо Васев и кап. о.
посредствеността. С право бих з. Стателов, който даде някои
казал, че неговият характер технически подробности и каза,
е едно съчетание на човешки че осъществяването на проекта
деятелности с нравствената до- е възможно. Въодушевени от
брата. Той копнее за един свят, една мисъл, вдъхновени от чувв който иска всичко да бъде ство да се внесе нова струя в
по-хубаво, по-голямо, по-чисто, областта на изкуствата и да се
по-светло, по-живо от нашия даде простор на творческите
беден, действителен живот. Не- възможности и сили на хорапоколебим в щастието, твърд в та на изкуството, в столицата
решенията си, последователен на демократична България, по
в това, което той смята за ис- почин на Ботю Бараков, се учкрено и справедливо, изпълнен реди временен комитет за кулс жива вяра - ето качествата, тура и изкуство със задачи:1.
които отличават този благо- Да се обединят и организират
роден и деен син на малка първите български прогресивни
България. На 10 декември 1944 сили в областта на културата и
год., в 11 ч. и половина - пр. изкуствата и да им се осигурят
пл., в канцеларията на г. Ботю необходимите условия, за да
Бараков на ул. „Царица Йоана“ могат да проявят своите твор41, се събраха следните лица: чески дарования; 2. Да им се
г. Трифон Кунев - директор на създаде възможност да покаНародния театър, проф. Роснер жат своето дело и изкуство не
- преподавател в Държавната само пред българския народ,
театрална школа, Славчо Васев но и в чужбина, за да може по
- главен редактор на в. „Заря“, този начин и чуждият свят да
Ботю Бараков – търговец, Иван бъде запознат с българската
Кирицов - журналист, Станчо култура и изкуство; 3.Да се
Киселков - публицист, Юно Гор- изгради модерен камерен теадез - оперна певица, Ангел Са- тър, за да се даде възможност
моковлиев - оперен диригент, на младите театрални сили да
Владимир Аврамов - професор проявят дарованията си, като
в Музикалната академия, Ан- по този начин се запълни осгел Иванов - журналист, Цан- тро чувстващата се нужда от
ко Василев - художник, Марко такъв театър в столицата; 4.
Марков - скулптор, кап. о. з. Да се построи на подходящо
Стателов. Г-н Ботю Бараков място монументален паметоткри заседанието, като с крат- ник на българското изкуство,
ко слово изтъкна идеята за в който българските скулптори
постройката на „Кораб на из- да покажат цялостно неговия
куствата“. След това г. Кирицов развой; 5. Да се организира
направи подробно изложение, галерия, където да се създаде
като изтъкна, че идеята при- постоянна изложба за творенадлежи в нейната обща форма нията на образните изкуства в
на г. Ботю Бараков и се състои България; 6. Да се издаде на
в следното: Изкуството може български и чужди езици меи трябва да бъде поставено сечно списание за българското
в услуга на човечеството, не изкуство; 7. Да се създаде и
само за моментна забава, но и поддържа връзка с хората на
за установяване на постоянни изкуството от братските нам
културни връзки, опознаване славянски народи и с народите
международните нужди и съз- на великите демокрации; 8. Да
даване на международна соли- се организират и поддържат
дарност. За тази цел ние фор- в чужбина изложбени салони

Ботю Бараков,

на българското изкуство и бит;
9. Да се изгради „Кораб на
изкуствата“, който по идея и
замисъл да бъде един модерен
параход от първите в света със
съответен тонаж и даде възможност да се разполага с изложбени, концертни, театрални
и други зали, в които ще бъде
изложено и показано на света
творчеството на първите наши
творци на изкуството, науката и стопанството, както и на
световната култура и изкуство;
10. Да се организира трудово
кооперативно общество на изкуствата с цел: а) да изгражда
и поддържа зали за ателиета,
почивни домове и летовища
за хората на изкуствата; б) да
създаде образцово скотовъдно
и земеделско стопанство за
добиване нужните продукти от
първа необходимост за прехраната на това общество; 11. Да
организира камерен оркестър,
хор и пр.
Подетата инициатива от г.
Ботю Бараков намери най-радушен прием, в средите на хората на изкуствата и, за кратко
време, по-голяма част от тях
приобщиха усилията за осъществяване на набелязаните
по-горе задачи. Благодарение
на ентусиазма, идеализма и
непреклонната воля на инициатора и участниците в това голямо дело, въпреки трудностите
и срещнатите на всяка крачка
пречки, произтичащи от военната конюнктура, една част от
набелязаните задачи са вече
осъществени.“

ПОСЛЕСЛОВИЕ на
„Изтерзани сърца”
Разкази.
СОФИЯ, 1946.

Приключвайки настоящата
ми трилогия разкази, плод на
редица психологични наблюдения върху съвременния човек
в цялата негова всестранна и
всеобхватна сложност от противоречия, конфликти и необуздани страсти и пориви, с
истинско   просветление на душата си търсих да намеря преди всичко човешкото у човека,
онова, което съчетава едновременно християнско смирение
и великодушие, непринудена
отзивчивост и нравствена красота, които единствено обобщават и възвисяват всяка
проява на човешкия дух. И
между стотиците личности, които срещнах в моя житейски
път, поразително впечатление
ми направи един човек, едно
сърце, пропито с всеотдайна
любов и рядко чувство на себеотрицание и великодушие към
страдащите и безпомощните.
Този човек, неизвестен може

художник Петър Дачев
би никому, носи скромното име
Ботю Бараков. Тих и смирен,
откърмен всред недрата на гордия Балкан, запазил първичните добродетели на истински
сърцеведец, той изпитва неуведаема радост в щастието на
всеки срещнат човек, хранейки
непоклатима вяра в неговото
по-светло бъдеще. И затова
той е винаги оптимист, винаги отзивчив, готов всякога да
прощава, да се притича на
помощ към нуждаещите се и
да подкрепя всяко културно и
благородно начинание. Той не
познава омраза и това го прави действително голям, велик,
непостижим. Когато му кажат,
че него го дирят хора, които
искат да го изкористят, той той
им отговаря смирено: „Това не
е вярно! Само онзи, който познава нуждите и страданията
на хората, е винаги готов да
им помогне.” Когато му кажат,
че някой го е злепоставил или
излъгал, той със същата великодушна усмивка им отговаря:
„Може би той несъзнателно е
направил това; все пак трябва
да сме винаги готови да му
простим, отколкото да му причиним зло.” Ето, това е Ботю
Бараков, който заслужено е
спечелил обичта на всекиго,
който е можал да го опознае
от близо и да бъде в допир
с неговата рядко благородна
душа, представляваща непресъхващ кристален извор на
ония възвишени добродетели,
които вечно ще сияят и красят
името на българина и с право
ще будят удивлението и възторга на всеки чужденец!
Академик Джорджио
Нуриджани
* * *
Петър Дачев е роден на
17.07.1896 г. в Котел. 1912-1913
г. е студент за един семестър
в Художественото индустриално
училище в София - в класа на проф.
Цено Тодоров. Първата си самостоятелна изложба открива на 1924 г.
в Тръпковата галерия на ул. „Аксаков” в София. В периода 1924–1926
г. посещава Академията за изящни
изкуства в Цариград. Там общува
с Владимир Димитров-Майстора.
1929г. организира самостоятелна
изложба в София. През 1957г. публикува монография за Оноре Домие.
1964 г. показва самостоятелна изложба в София с пейзажи от
Балчик, Созопол, Мелник. През 1967
г. живее два месеца в Париж. На
07.10.1968 г. умира в София. 2002
г. НХГ и историческият музей в Добрич организират юбилейна изложба
в София. Творческата и житейска
биография на Петър Дачев предстои да бъде изяснена в детайли и
написана. Името на този художник
и критик е познато на сравнително
тесен кръг специалисти и почитатели.

