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За 4-ти път европейски художници, под ръководството на балчишкия художник, поет, музикант и учител Валентин Шалтев, се събират в Белия град на Черно море, за да рисуват
картини на своите преживявания на брега на Балчик. До средата на месец юли зрителите могат да видят подарените на художествената галерия техни произведения.

В тазгодишното издание участваха художници Георги Мусореско, Симеон Панайотов, Антон Гошев, Стоил Мирчев, Пламен Бонев, Флорин Михай, Любима Стоянова Гошева,
Олга Вестергаард, Сергей Бендер и Валентин Шалтев                                                                                                                                                                                                 Фото: М. КОСТОВА

На 20 юни 2013 г. доб-
ричлийката Марина Кон-
стантинова ни разкри
тайната на думата „Лю-
бов” като ни показа по
проникновен начин как
любовта присъства в жи-
вота ни. В центъра на не-
йната книга „Белият
град” не стои Балчик и
неговата история, а мо-
менти от любовните пре-
живявания на кралица
Мария Румънска, която
авторката нарича „най-
романтичната владетел-
ка на ХХ век”. Разбира
се, като истински добру-
джанец и българин,
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имам много резерви към
това твърдение за теро-
ристичната завоевателка
и хитра дипломатка.

Отдавна „Тихото гнез-
до” на балчишкия дворец
не е имало толкова гости,
събрали се да поздравят
писателката Марина Кон-
стантинова за двегодиш-
ния и труд – Сашо Сера-
фимов, Петранка Божко-
ва, Галин Никифоров, д-р
Кремена Митева, Драго-
мил Георгиев, Гинка Ди-
мова, новият директор на
Културен център „Дворе-
ца”- Женя Михайлова,
членове на балчишкия ли-

тературен клуб „Й.Кръч-
маров”, приятели на пи-
сателката и почитатели на
нейното слово.

Д-р Кр.Митева, С.Се-
рафимов и Др.Георгиев
ни обясниха кои са стой-
ностните качества на ед-
на позабравена роман-
тика. В началото на вся-
ка нова подчаст на кни-
гата /общо три части и
два епилога/започва с
мислите и стиховете на
Марина Константинова,
която влиза в аристокра-
тичен диалог със себе си,
диалог между поета и бе-
летриста. Всичко почув-

ствано е написано про-
никновено. Нещата от
живота на кралицата са
проверени в историчес-
кия архив. Предадени са
с голяма доза романти-
зъм, с ловко професио-
нално заобикаляне на ис-
торическата действител-
ност и нейните коварни
капани. Всичко, сътворе-
но от авторката, е прид-
ружено с възторг, прек-
лонение пред истината,
всеопрощаваща любов,
възхвала и изгаряща пе-
чал, зашеметяващи изво-
ди и констатации. Тя спо-
деля с нас: „След тебе вси-
чко временно ще изгори
и тленното ще се лиши
от смисъл…”

Да не забравим, че тя
мислено е пътувала за-
едно със своята художе-
ствена героиня до раз-
лични галерии на изку-
ствата, концерти, спек-
такли, били са заедно
сред природата, заоби-
колени от много цветя
и светлина, идващи от
различни съчетания и
неизброими нюанси.
Ала най-истински са чу-

вствата в Балчик, в „Тихо-
то гнездо”, с авторитетно-
то историческо присъст-
вие на италианските ка-
меноделци Аугостино и
Америго, на градинаря
швейцарец от еврейски
произход Жюлиен и нас-
ледника му Гудман,гледа-
чката Зики, обобщения
художествен герой – еги-
птянина Али, сестра и
Дюки, за да станем съп-
ричастни на думите:
„Отивам си, но пак се
приближавам и стъпила
съм в двете измерения.”

Така се почувства Ма-
рина Константинова, ко-
гато и прочетоха поздра-
вителен адрес от кмета
на гр.Добрич Детелина
Николова. Вярвам, че в
този момент всички бях-
ме здраво стъпили на зе-
мята, защото ако си от-
делим краката от нея,
става страшно. Макар че
„Лятото на любовта е за-
гадъчно, красиво, непо-
вторимо…” Защото вси-
чко на Земята е с начало
твореца Бог, а ние, хора-
та, сме само съзидатели.

Георги ЙОВЧЕВ

Писателката Марина Константинова.
Фото: Ю. Христова
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В ранни зори в ме-
сността “Събкина
поляна”, ние, жените
от клуб “Младост”
гр .  Балч ик ,  кв .
“ Левски”  с
председател Георги
Андонов, посрещна-
хме изгрева  на
слънцето. То пълзе-
ше уверено нагоре.
Лъчите му се плъз-
гаха  по морската
шир. Тих ветрец по-
духваше и бе изсу-

шил росата.
Не ни натъжи време-

то, събрахме билки
всякакви (равнец, е-
ньовче, вратига, ма-
щерка и др.), Вплето-
хме ги във венец.

С песни за билките,
слънцето и водата, по-
здравихме нашите
именнички Янка Геор-
гиева и Янка Обрете-
нова.

Текст и снимка:
Ани Методиева




