
С  Емил Венков се чухме в на-
чалото на юли. Поводът беше 

статуята на Солунските братя, над 
която работи по поръчка на Бъл-
гарската организация. Но имаше 
и друго. „Съобщиха ми – каза той – 
че ще получа държавна награда. Ще 
ми бъде връчена на 11 юли в посол-
ството на България в Братислава. 
Много ще се радвам, приятелю, ако 
присъстваш на това важно за мен 
събитие.“

Приех поканата с радост. От една 
страна – заради тържествения по-
вод, а от друга – като възможност 

да обсъдим паметника на Първо-
учителите.

На 11 юли, в 11.00 ч., в салона на 
Българското посолство в Братис-
лава, с Указ 202 на Президента на 
България, Емил Венков бе награден 
с орден „Мадарски конник“ Първа 
степен. Орденът връчи посланикът 
на България в Словакия Огнян Гър-
ков. Той прочете Указа на президен-
та и се спря на основни моменти от 
творческия път на скулптора.

Емил Венков е роден в София на 
22.08.1937 год. Като ученик в VIII 
клас участва в два конкурса за порт-

рети на Васил Левски и Христо Бо-
тев. Спечелва и двата. Забелязвайки 
таланта му, Тома Григоров („велико-
лепен човек и педагог, който не мога 
да забравя“), го съветва да канди-
датства в Художествената гимназия 
в София, което Емил Венков прави 
без знанието на родителите си. Не-
спокойният му и бунтарски дух и от-
казът му да се приспособи към кли-
шетата, са причина в III курс да бъде 
изключен от гимназията. По същото 
време обаче е обявен анонимен кон-
курс за монументална скулптура, 
която да бъде поставена в Западен 
парк. Венков, едва 18-годишен, спе-
челва конкурса. Веднага е върнат 
в гимназията и то с държавна сти-
пендия. През 1957 г. е приет в Бъл-
гарската Художествена академия, 
откъдето – дано не ви изненадваме 
– малко след Унгарските събития, 
също е изключен.

В търсене къде да продължи об-
разованието си, Емил научава за 
високото ниво на професорския 
състав в Художествената академия 
в Братислава и през 1958 г. пристига 
в Словакия. Започва да следва и се 
дипломира през 1966 г. Междувре-
менно сключва брак и му се ражда 
дъщеря. Емил учи и едновременно 
с това работи, за да изхранва се-
мейството си. След дипломирането 
участва в конкурси и печели поръч-
ки за културни институции, цър-
ковни обекти и модерни жилищни 
комплекси. До 1990 г. живее в Бра-
тислава, а след смъртта на първата 
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Бронзови свидетелства 
за диалога с времето

НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ В ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БРАТИСЛАВА, ПОСЛАНИК ОГНЯН 
ГЪРКОВ ВРЪЧИ ОРДЕН „МАДАРСКИ КОННИК“ – ПЪРВА СТЕПЕН, НА ИЗВЕСТНИЯ НАШ СКУЛПТОР ЕМИЛ ВЕНКОВ, 
КОЙТО ЖИВЕЕ В ГР. ПЕЗИНОК, СЛОВАКИЯ. ТВОРЕЦЪТ БЕ УДОСТОЕН С ВИСОКОТО ОТЛИЧИЕ С УКАЗ НА ПРЕЗИДЕН-
ТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ЗА ГОЛЕМИТЕ МУ ЗАСЛУГИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛ-
ГАРСКАТА КУЛТУРА В СЛОВАКИЯ, ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИЯТЕЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, КАКТО И ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВИЯ 70 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ.
ОСВЕН НАЙ-БЛИЗКИТЕ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ, НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПРИСЪСТВАХА КМЕТЪТ НА ГР. ПЕЗИНОК, ЗА-
МЕСТНИК-КМЕТЪТ НА БРАТИСЛАВА, ДИРЕКТОРЪТ НА ОТДЕЛ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА В МИНИСТЕРСТВО-
ТО НА КУЛТУРАТА И СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА СЛОВАКИЯ. СЪБИТИЕТО 
УВАЖИХА ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В СЛОВАКИЯ ЕЛЕНА АРНАУДОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ И МЕДИИТЕ.

 ТЕКСТ: Димитър Христов  СНИМКИ: Алекси Борисов
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си съпруга се премества в гр. Пези-
нок, където живее и до днес с втора-
та си съпруга и сина си.

По време на коктейла, след офи-
циалната част по награждаването, 
наблюдавах Емил и установих, че 
нетипично за твърдия му харатер, 
беше развълнуван. Разбираемо беше 
– все пак, такива неща не се случват 
често в живота – дори и на хора от 
ранга на Емил. И все пак пролича, 
че Емил някак бърза. Дали защото 
беше облякъл костюм, което, как-
то каза, му се случва за втори път 
от много време насам, или заради 
топлия юлски ден? Във всеки случай 
беше още много рано, за да мисли за 
завръщане в своята крепост. Вечер-
та – все още в официалния костюм 
– присъстваше на конкурса Мисис 
Словакия’2008. Бяха го поканили да 
бъде част от журито. Неговият пода-
рък за победителката беше пластика 
на стойност 10 000 долара. На кон-
курса Мисис Свят в Америка тя ще 
бъде продадена на търг и средствата 
ще бъдат внесени във Фонд за мал-
третирани жени.

Най-после дългият ден все пак 
приключи и пристигнахме в прос-

торния, уютен и прохладен дом на 
Емил. Пред бутилка хубаво червено 
вино и леко мезе разговаряхме дъл-
го и с удоволствие. Малко по малко 
той ми откриваше тайните на своето 
изкуство. Постепенно разговорът 
се завъртя и около времето, необхо-
димо за изработването на паметни-
ка. Винаги съм смятал, че след като 
гипсовият макет е готов, работата 
е почти приключила. Оказа се, че 
съвсем не е така и от изработването 
на малката пластика до изготвянето 
на паметника минава над половин 
година. Това е технологично време, 
необходимо за изготвянето на ма-
трицата, отливането на паметника 
и постамента, монтажа и т.н. Емил 
ми разказа и за работата на леяри-
те, от които зависи дали това, което 
е сътворил скулптурът, ще излезе на 
бял свят така, както той си го е пред-
ставял. „Италианците са ненадми-
нати майстори в това отношение. 
Може би единствено те постигат ми-
лиметрова отливка. Това, разбира 
се, са детайли, които обикновеният 
човек не вижда. Те са нашите тайни. 
Не е все едно, дали отливката е ми-
лиметрова или сантиметрова, нали?“ 

В този момент бях напълно убеден, 
че това наистина не е все едно.

В ателието видях статуята на Ки-
рил и Методий, която Емил прави 
за Българската организация. „Изра-
ботил съм не малко пластики на Со-
лунските братя – каза – но тази е из-
ключителна за мен, защото я искат 
българи, пръснати из цяла Европа. 
И освен това ще стои в Микулчице, 
където е творил и – по всяка вероят-
ност – завършил своя житейски път 
Св. Методий – което за нас е едно 
свято място.“ И продължи: „Започнах 
работа веднага, след като се завърнах 
от събора в Микулчице. Бях впечат-
лен. Рядко съм виждал толкова мно-
го българи, събрани на едно място 
в чужбина. Освен това имаше и двама 
български посланици и парламентар-
на делегация. Изключително!“

Споделих, че паметникът тряб-
ва да бъде открит през май 2009 г., 
в някой съботен или неделен ден 
между 11 май и 24 май. Емил прие 
идеята. „Обмислете добре датата. 
Това ще бъде изключително съ-
битие, на което хората ще дойдат 
с удоволствие. Зная го от дългого-
дишния си опит. Откривал съм не 
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един и два паметника…“ Повярвах 
му. Истината е, че монументалните 
му скулптури красят площадите, 
парковете и градините на Словакия 
вече над 40 години, а пластиките му 
са собственост на галерии и частни 
колекции в България, Словакия, Че-
хия, Германия, Австрия, САЩ, Ка-
нада, Швейцария, Холандия, Южна 
Африка, Франция и др. Има над 
20 незабравими самостоятелни из-
ложби, които се посрещат с интерес 
от страна на критиката и публиката 
и преминават с голям успех. На 10 
септември 1997 г. в Националната 
галерия за чуждестранно изкуство 
„Св. св. Кирил и Методий“ в Со-
фия е открита юбилейна изложба 
от двайсет и три негови бронзови 
пластики. Над двеста почитатели на 
изкуството му присъстват, за да из-
разят обичта и уважението си към 
него. Има телеграми, цветя и позд-
равителни картички. Държавната 
агенция за българите в чужбина му 
връчва Почетен плакет с лика на 
Иван Вазов.

Известният словенски изкуство-
вед Бохумир Бахрати казва за Емил, 
че статуите му са „бронзови свиде-

телства за диалога с времето. Ове-
ществен резултат от размишленията 
върху живота, съдбата и метамор-
фозите на хората, времето и света 
(...) Родени на границата желанията, 
реалността и неизбежността, те са 
негова съдба, смисъл и начин на жи-
вот.“ А Деница Ловишкова, дирек-
тор на галерията „М. А. Базовски“ 
в гр. Тренчин, изтъква че „скулп-
турното им решение е специфично 
сурово и внушително, с динамичен 
„селски“ ръкопис, смело решаващо 
обема и пространството (...) Емил 
Венков е автор, който още в края 
на 60-те години внася в словашката 
скулптура специфичен и ярко инди-
видуален ръкопис, характерен със 
своя драматизъм, внушителност, 
динамичност.“

Гледах бялата статуя на братя-
та Кирил и Методий, която сякаш 
искреше с вътрешна светлина и се 
наслаждавах на разговора с Емил, 
който неусетно ни пренесе в ранни-
те часове на следващия ден. Бяхме 
жадни за още от хубавото червено 
вино, което бяхме пили и гладни за 
солидна закуска. Закусихме.

На връщане към Прага с мен пъ-

тува синът на Емил – Иван. На 20 
години той вече уверено върви по 
стъпките на баща си. Зад гърба си 
има една самостоятелна изложба. 
Спечелил е конкурс за млади талан-
ти в Италия. Приет е да следва архи-
тектура и дизайн в Братиславския 
университет „Ян Амос Коменски“. 
В Прага дойде, за да се срещне със 
свои връстници, също млади и на-
деждни таланти от Европа. Владее 
перфектно английски. Е, малко му 
куца българският, но баща му твър-
ди, че това ще се промени.

Иска ми се да завърша с едно от 
откровенията на Емил, което ме 
възхити не толкова с наблюдението 
върху човешката природа – нещо 
напълно разбираемо за един творец, 
а с простичкото му, осъзнато и при-
знато преклонение пред тайнството, 
което затаява дъха ни и наричаме 
изкуство: „Те, критиците, се опитват 
с разни словесни еквилибристики да 
покажат колко разбират от изкуство. 
Нищо подобно! Изкуството няма 
как да бъде разбрано! Можеш само 
да го почувстваш. Да застанеш пред 
творбата и да се замислиш. Това е. 
И е достатъчно.“ 

1, 2, 5, 9, 10 – творбите на Емил Венков 

красят паркове, музеи и лични сбирки

3 – скулпторът Емил Венков и посла-

никът на България в Словакия Огнян 

Гърков

4 – орденът „Мадарски конник“

6, 7, 8, 11 – официалното връчване на 

ордена
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