
                                                                           ОБЩЕСТВО                          29 март - 4 април  2018 г.         5

Членове на пенсионерски Клуб № 1 Балчик, с председател Иванка 
Велева и почетен председател Христина Сивкова, отбелязаха тър-
жествено 22 март - Първа пролет. Времето беше зимно-дъждовно, 
но препълнената зала на ресторант „Красина“ ехтеше от веселие. 

                                                                     Фото: Юлита ХРИСТОВА  

Живеят ли щастливи хора в 
село Щастие?

„Хората четат и пишат по-
добни книги, за да покажат, 
че в живота се срещат не-
предсказуеми ситуации и 
хора, които освен показния 
блясък, със своето многос-
ловие, носят на обществото 
много страдание, пагубни 
последствия, често пъти 
завършващи с фатален 
край.” – с тези финални 
думи завършва книгата 
за бесарабските българи 
„Горчиви череши”. Авто-
рите ѝ са сестрата и братът 
:Ана Малешкова и Нико-
лай Куртев. И двамата ми 
станаха известни през 2014 
г.покрай множеството сре-
щи от културно естество в 
Молдова, а от 2015 г., кога-
то излезе съвместният им 
роман „Горчиви череши” 
съвсем се заинтересувах, 
защото ми направи впечат-
ление, че авторите - хора на 
средна възраст, са вникнали 
в проблемите на младите бе-
сарабски българи, описали 
са най-страшния социален 
бич – наркоманията, както 
и алкохолизма, проституци-
ята, лентяйството. Изгубено 
е прословутото българско 
гостоприемство и още по-
таченото българско тру-
долюбие. Няма го силният 
патриархален дух и един-
ство на родовете, които се 
крепят, не само да оцелеят, 
но и да победят.
Главната героиня Гергана се 
справя с живота неочаквано 
добре, макар че преминава 
през адови мъки като май-
ка на дъщеря, която търси 
своето щастие не в родното 

си село, което носи симво-
личното име Щастие, а в 
прародината - Майка Бъл-
гария, където не искат да я 
назначат на работа, наричат 
я рускиня и тя има естестве-
ното неблагоразумие да се 
ожени в България, да танцу-
ват чалгарии и кючек върху 
масите на нейната сватба, но 
в крайна сметка  и все пак да 
се върне в родното си Щас-
тие. 
Гергана не се връща при 
първия си съпруг, който 
натрупва богатство от про-
дажба на наркотици. Той 
трупа пари, за да ѝ отмъс-
ти, с тайната надежда да се 
върнат при него жена му и 
дъщеря му. И тъй като те не 

се връщат, той се озлобява 
и в буквалния смисъл точи 
ножове за тях и всички 
около себе си. Единствено 
в леглото му влиза една ба-
лерина, наркоманка, която 
дори забременява от него, 
но отмъщението на него-
вите съдружници идва по-
рано и той бива убит, преди 
да научи резултата от теста 
си за бащинство. Животът 
му преминава безсмислено, 
въпреки че можете да каже-
те, че все пак създава нов 
живот, ами колко живота е 
погубил с наркотиците!
Животът на Гергана проти-
ча в потискане истината за 
раждането от нея на второ 
дете, случайно създадено 
от банкера, с когото е рабо-
тила. Той умира, преди да 
е разбрал, че е баща. Само 
синът му се интересува от 
брат си, с цел привличане 
в семейния бизнес, къде-
то законите са жестоки и 
трябва да се преодоляват с 
общи фамилни интереси.
Гергана отглежда сина си, 
като живее без брак със 
съдружника си, а той се 
терзае цял живот чие е 
това дете. Отношенията 
на мъже и жени винаги са 
били разисквани и винаги 
писателите са изтъквали 
колко разкрепостени са те, 
особеност след войната, ко-
гато мъжете не достигат и 
следователно са общи.
Романът е разделен на 
отделни глави, които са 
озаглавени и това доц.д-р 
В.Кондов подчертава като 
особено структурно пости-
жение на романа. Съгласна 
съм. Освен това, всяка част 
носи своя мистицизъм, 
народна мъдрост, авторо-
ви софистики и насочване 

към повтарящия се символ 
„горчиви череши”.
Като участник в III Между-
народен форум „Българско 
наследство” в Балчик през 
2017 г. г-жа Ана Малешкова 
представи и другите книги, 
написани с брат ѝ Николай 
Куртев, а и свои – също. 
Тези книги са написани с 
голяма вяра в бъдещето на 
българите, които заслужа-
ват да живеят в щастие, не-
зависимо къде са. В цялата 
българска история и наро-
допсихология присъства 
непрестанният стремеж 
към по-добър бит и търсе-
нето му по света. „Селото е 
тъмно и тихо. … Селският 
гайдарджия почина. … В 
ковчега му сложиха гайдата 
и всички знаеха, че пове-
че никога няма да се носи 
тъжната мелодия от висо-
кия баир. Той … беше без-
детен.“ (Малешкова, Куртев 
2015: 199)Това е краят на 
книгата „Горчиви череши” 
– краят на всякаква надеж-
да за щастие в село Щастие 
и за всички българи, които 
са го търсили повече от два 
века в Бесарабия. 
Благодаря на всички учас-
тници в Международния 
форум „Българско наслед-
ство”, с които поддържаме 
родните си корени свежи 
и устойчиви на времето. 
А това е, благодарение на 
творци и стоици на време-
то, като Николай Куртев и 
Ана Малешкова, дали ни 
вярната история чрез напи-
саните от тях „Бесарабски 
хроники”. 

Маруся КОСТОВА
Директор на МФ „Българ-

ско наследство” 
гр.Балчик, България

„Преоткриване” на Флора Начева
Преглеждам последния 
брой на в-к „Балчик” и за-
белязвам интересна обява 
за предстояща изложба с 
емблематичното заглавие 
„Преоткриване”. Става 
ми любопитно какво ли е 
преоткрила художничката 
Флора Начева. И интересът 
ме отвежда във фоайето 
на община Балчик, където 
от 16 часа ще бъде открита 
тази изложба. Любопит-
ството ми е възнаградено 
– картините са подредени, 
но официалното откриване 
ще се състои по-късно, така 
че мога съвсем свободно да 
разгледам вече подредени-
те изложени платна. 
Изправям се пред 34 – те 
картини, пейзажи от Бал-
чик, от морето, от Дво-
реца, букети с любими 
цветя. Цветове и форми 
от заобикалящата ни сре-
да, обединени от необик-
новените хоризонти на 
вдъхновението. Цветове, 
които съпътстват нашето 
ежедневие, природни фор-
ми, фрагменти от видимия 
свят, претворени в ярки 
картини, емоционално за-
редени, изразителни. Ста-
вам свидетел на един свят 
на цветове, пространства, 
емоции, на една чувстви-
телна живопис, която раз-
крива красотата на света 
около нас, обикновените 
хора. Разглеждам картини-
те, създадени интелигентно 
и с фантазия, наситени с 
обич към красотата на за-
обикалящия ни свят. Рад-
вам се на майсторството 
на художничката да улови 
миговете от многообразно-
то състояние на природата 
и да го представя с непод-
правено възхищение. И с 
майсторство, разбира се. 
Майсторство, с което човек 
се ражда и проявява в даде-
на дейност, талант, с който 
само Бог може да ни дари. 
Как иначе тази скромна 
жена, с красивото име Фло-
ра, би открила, би опоети-
зирала така нагледно и би 
ни показала очарованието 
на Балчик, на Двореца, на 
цветята, на онова, което ни 
заобикаля. Тя явно прите-
жава инстинкт за творчест-

во и стремеж да представя 
убедително впечатленията 
и породените емоции от 
онова, което харесва и кое-
то я вълнува. Онова, което 
променя ежедневието й /
предполагам/ и превръща 
изкуството в смисъл на 
нейното съществуване, на 
нейния, иначе, обикновен 
учителски живот.
Разглеждам картините, в 
които талантливата жена 
е пресъздала уловените 
мигове от многообразно-
то състояние на природа-
та и на заобикалящата ни 
действителност. Излизам 
от изложбата, благодар-
на от срещата с таланта, 
трудолюбието и главно 
от стремежа на човешка-
та душа да търси и нами-
ра себе си чрез духовните 
измерения на изкуството 
– тази вечна човешка по-
требност.
16 часа. В залата пристигат 
гости – роднини, близки, 
приятели, колеги, любите-
ли на изкуството. Офици-
ално откриване от Галина 
Неделчева, развълнувано-
то слово на художничката, 
много поздравления, цве-

тя. Като на всяко подобно 
събитие. Приятен и свеж 
музикален момент в из-
пълнение на талантливото 
балчишко момиче Елена 
Иванова… Почерпка, но не 
тя задържа гостите по-дъл-
го. Личеше, че те не искат 
толкова бързо да се разде-
лят с картините и с жената, 
намерила в изкуството нов 
смисъл на живота си. 
Наблюдавах зрители-
те – стояха пред карти-
ните. Радваха им се. Д-р 
Р.Малчева дълго се застоя 
пред един пейзаж, в който 
на преден план с най-го-
леми подробности бяха 
изобразени изхвърлените 
от морето, различни по 
големина и форма морски 
камъчета, довлечени от 
морските вълни, кой знае 
от колко далеч. 
Вече мога да си обясня и 
наименованието на из-
ложбата – „Преоткриване”. 
Ние, зрителите, преоткри-
ваме красотата, дори и в 
малките, многобройни ка-
мъчета, а тя, художничката 
- в потребността да твори.
        
            Мария АНДРЕЕВА

ДТШ към ТА „Балик”при НЧ “Васил Левски 1959” град Балчик, с худ.р-л г-жа Галина Гавра-
илова, доволни след представянето си на фестивала „Орфеево огънче” край Стара Загора. 
Балчиклии и любителите на народното танцово изкуство от цяла България, Европа и света 
можаха да се насладят на децата, благодарение на излъчването на живо, което осъществи 
г-жа Елица Стайкова, секретар на читалището.                                                         Фото: Фейсбук  

отдясно наляво: Анна Малешкова, доц.д-р Елена Рацеева, д-р Иван 
Думиника, Маруся Костова, Татяна Ковтун на III Международен 
форум „Българско наследство“ в Балчик, България през август 2017 
г.                                                                                                       Фото: БТ    


