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Докторът по изкуствознание Димитър Грозданов представя творчеството 
на Георги Горчев на ОХИ в София. 

В памет на Георги Горчев
/1939-2016/

Роден в село Реселец, об-
щина Червен бряг. Работи 
като учители по математи-
ка и физика. Учил е рису-
ване в класа на проф.Дило 
Дилов. От 1969 г. участва 
в художествения живот на 
България. 
През същата година става 
член на Дружеството на 
художниците в град До-
брич, а от 1985 г. и член 

на Съюза на българските 
художници – София.
Участва във всички Общи 
художествени изложби, 
организирани в страната 
от 1972 г. 
Има самостоятелни из-
ложби в Добрич, София, 
Балчик и др.
Негови картини притежа-
ват много художествени 
галерии в страната, вклю-

чително и Националната 
художествена галерия, 
Софийска градска худо-
жествена галерия, Худо-
жествена галерия Балчик , 
както и частни колекции в 
България и чужбина. 
Георги Горчев е автор на 
логото на вестник „Бал-
чишки телеграф”, на но-
минацията „Общественик 
на годината” и на Между-
народния форум „Българ-
ско наследство”Балчик, 
България.
В историята на българско-
то изобразително изку-
ство Георги Горчев оста-
на с името на художник с 
несекващо вдъхновение и 
порив за творчество.

                                       /Б.Т./

Акад.Светлин Русев поздравява Георги Горчев, по случай изложбата му в София 
през 1988 г. 

 През  2019  г.  се  на-
вършват  100  години  от  
подписването  на  Ньой-
ския договор.  В  края  на  
Първата  световна  война  
попадаме  в  групата  на 
губещите. Цената е жес-
тока. Нашите съседи са 
безмилостни и исканията 
им са реализирани от Ан-
тантата – от исконни бъл-
гарски  земи се орязват 
огромни  територии.  Съ-
гласно  Ньойския  дого-
вор,  Южна  Добруджа  – 
житницата на България, е 
окупирана от Румъния за 
20 години, като форма за  
плащане  на  репарации,  
а  останалите  територии  
–  Западните покрайнини, 
Македония, Беломорска 
Тракия, са дадени на съ-
седите ни за 100 години. 
Южна Добруджа, окупи-
рана от Румъния, е под-
ложена на румънизиране, 
не само чрез налагане на  
румънска  администра-
ция,  румънски  училища  
(българските  са  закрити)  
и  румънски  църковни 
служители, но и чрез за-
селване на каракачани, 
арумъни и др., приели 
румънско гражданство. 
Те биват снабдени с пари 
от румънската държава, 
за да си построят къщи, 
и оземлени за сметка на 
коренните собственици  
на  земята.  Ограбването  
на  местното  население  
е  масово  –  с данъци,  
ангария,  съдебни реше-
ния, рушвети. На този 
исторически фон се раз-
вива действието в романа 
БОЛКАТА ЛЮБОВ на 
автора Пенчо Иванов  от  
Добрич.  Описаната  в  

БОЛКАТА ЛЮБОВ

книгата  драма  на  геро-
ите,  една  част  от  които  
са  прототипи  на дей-
ствителни лица, живели 
по онова време, роднини 
на автора, е предадена с 
майсторски литературен 
похват.  Динамиката  на  
действието,  ярките  обра-
зи,  правдоподобните  жи-
тейските  сцени  касаещи 
епохата,  чрез  езика  на  
героите,  описанието  на  
бита,  обичаите,  тради-
циите,  превръщат  кни-
гата БОЛКАТА  ЛЮБОВ  
в  четено  и  търсено  че-
тиво.  За  добруджанския  
читател  романът  се  пре-
връща  в едно пътуване 
към миналото на родния 
край, в едно докосване 
до топлината на родното 
огнище. От ярките  об-
рази  на  главните  герои  
читателят  усеща  бли-
кащата  родова  енергия  
на  предците  ни.  През 
цялата книга е прокарана 
животрептящата червена 
нишка на една основна 
идея в човешкия живот 
– Любовта.  Любовта  в  
най-широк  смисъл  на  
думата  –  между  мъжът  
и  жената,  между  чове-
кът  и природата, меж-
ду членовете на рода, 
любовта към земята, на 
която си се родил. Лю-
бовта, която често пъти 
е и болка, която възвися-
ва духа, калява волята и 
очертава силните образи 
на героите, които са ярки  
представители  на  своя-
та  социална  група.  И  
резултатът  е  неочакван  
дори  за  автора.  Книга-
та  е търсена,  две  хиляди  
копия  на  първото  изда-

За любовта, Добруджа и румънската окупация след Ньойския 
договор Мария Добрева, Фондация „Вигория“

ние  са  изчерпани.  Това  
налага  и  настоящото  
второ преработено изда-
ние (ISBN 978-619-7161-
09-0, издател фондация 
„Вигория“, www.vigoria.
webs.com). Когато поощ-
ряван от добруджанския 
поет Генчо Златев, авто-
рът сяда да пише рома-
на, той е така въвлечен в 
своята творческа дейност, 
че не може да се откъсне 
от героите си по осемна-
десет часа на денонощи-
ето. За три  месеца ро-
манът е  завършен.  Като 
че  ли авторът е бил  само 
изпълнител  на една  вече  
завършена  идея, която  е 
трябвало  да се  излее  из-
под перото  на  избрания  
от провидението писател.  
Но  кой  е  този  писател  
Пенчо  Иванов?  Той  не  е  
завършил  българска  фи-
лология,  не  е  бил жур-
налист,  не  е  писал  дори  
в  по-младите  си  години.  
На  съгражданите  си  е  
известен  като  адвокат 
Пенчо Иванов. С години-
те обаче, събужда все по-
вече своите художестве-
ни заложби – започва да 
пише проза,  но  и  лично  
поставя  моноспектакли  
със  съдържание  от кни-
гите  си.  За  публиката  е  
завършен актьор, негово-
то сценично присъствие и 
артистичност – с акцента 
на рецитацията, с емо-
ционалното излъчване,  
които  са  толкова  силни,  
че  е  горещо  посрещан  
и  аплодиран  от  публи-
ката.  Романът „Болката 
Любов“ е един апогей 
за автора Пенчо Иванов 
(има издадени общо пет 
книги). В него той влага 
цялата същност на доб-
руджанеца – да се труди 
неуморно, да обича род и 
роден край, да оцелява в 
непреодолими трудности 
и да вярва в доброто. Със  
своите  художествени  
стойности,  с  правдивото  
представяне  на  истори-
ческото  време описано  
в  книгата  –  окупацията  
на  Южна  Добруджа  от  
Румъния,  с  умелото  и  
завладяващо поддържане 
на основната идея – Лю-
бовта, романът е един ис-
тински извор на родова и 
историческа памет, и на-
ционално самосъзнание.
 
Моноспектакалът БОЛ-
КАТА ЛЮБОВ ще бъде 
представен (вход свобо-
ден) на 8 октомври от 
18.30 ч. в с. Житен и на 
30 октомври от 17.00 ч. в 
гр. Вълчи дол.


