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Преселението  и  съхранената  българщина

Темата на тазгодишно-
то издание на Форума 
«Българско наследство» 
в Балчик бе «80 г. от пре-
селването на българите 
от Северна Добруджа и 
съхраненатабългарщи-
на». Конференциите, из-
ложбите и дискусиите на 
участниците му от Бълга-
рия, Румъния, Молдова и 
Украйна бяха проведени 
в културно-информацион-
ния център «Мелницата». 
Това е знаково и познато 
място за балчиклии и за 
гостите, които идват тук 
отвсякъде. Сред тях са и 
представители на най-го-
лямата българска диаспо-
ра в света – бесарабските 
българи, живеещи в Мол-
дова и Украйна.
 В двата последни дни на 
Форума «Българско на-
следство», с директор Ма-
руся Костова, в салона на 
НЧ «Паисий Хилендарски 
1870» се проведе тради-
ционният фолклорен кон-
курс и Гала концертът на 
участниците в Събора на 

преселението и съхране-

ната българщина. 
Ние, членовете на журито 
на фолклорния конкурс 

(ГеновеваПолименова, 
Галин Георгиев (предсе-
дател) и моя милост,  отбе-
лязахме факта – високото 
майсторство на индиви-
дуалните изпълнители, на 
вокалните групи и хоре-
ографските формации от 
Украйна. Въпреки про-
блемите, свързани с пан-
демията и финансовите 
затруднения, самодеятел-
ните артисти от селата и 
градовете на Одеска об-
ласт в Украйна показаха 
на балчишката сцена, че 
съхраняват българските 
народни песни и танци 
и ги предават на следва-
щите поколения. Осемго-
дишният индивидуален 
изпълнител Иван Иванов 
от българското с. Нови 
Троян, Болградско, про-
демонстрира качества на 
професионалист и стана 
любимец на публиката. 
 От литературните дискус-
сии на Форума «Българ-
ско наследство», състояли 
се в КИЦ «Мелницата», 
най-много ме привлече 
тази – за емблематичния 
журналист и писател от 
началото на ХХ век Яни 
Калиакренски. Живял и 
творил в едно тежко вре-
ме при румънскатавласт 
– двайсетте-трийсетте го-

дини на миналото столе-
тие, Яни Калиакренски се 
проявява като талантлив 
автор, макар и с редица 

неравностойни творби, 
които ги има в сборника с 
разкази «Добруджанци». 
Възхитен съм от прочита 
на книгата «Легенда за Ка-
лиакра», текстът на която 
е «осъвременен вариант 
по оригинала от 1936 г. на 

Яни х. Янев Калиакренски 
– «Легендата за 40-те ка-
лиакренски девойки».
    От това издание (из-
дателство «Матадор», 
Добрич, 2004) научавам 
за автора, че е «даровит 
писател и достоен бълга-
рин, посветил целия си 

съзнателен живот на своя-
та родна и обична Добру-
джа». 
  В предговора на повестта 
«Суша», която се посвеща-
ва на 105-годишнината от 
Добруджанската епопея, 
проф. дфн Сава Василев 

пише, че от по-скромните 
автори на националната 
словесност, но достойни 
писатели е и Яни Калиа-
кренски. В дългото мъл-
чание, но вече в посмърт-
ното битие «оживяват 
образите на родолюбеца, 
журналиста, актьора, пи-

сателя – на артистичната и 
смела натура Яни Хаджи-
янев – Калиакренски. 
 В тези книги на Яни Ка-
лиакренски, издадени 
през ХХI век, се откроява 
една ярка личност и та-
лантлив автор, който те-
първа преоткриваме и кой-
то със своите образи влиза 
в съвременното ни битие. 
 От другите участници в 
конференциите и диску-
сиите бих отбелязал кни-
гата  с разкази «Изгрев» 
на писателката Анастасия 
Якова. Бях приятно изне-
надан от литературното ѝ 
творчество и талантливо 
написаните ѝ разкази – по 
истински ,  действител-
ни случаи, които радват 
и вълнуват сърцето, дават 
духовна храна на читате-
ля. Пожелавам на Анаста-
сия Якова от Тутракан 
нови творби и срещи с че-
тящата публика. 
Привлече моето внимание 
с поетичното си творче-
ство творецът на мерената 
реч Иван Станчев, също 
участник в една от литера-
турните дискуссии на Фо-

рума «Българско наслед-
ство», състоял се в края на 
август 2021 година. 
    Много интерес-
на и дискусионна бе кон-
ференцията, посветена на 
145 г. от смъртта на поета 
и революционера, публи-
циста и издателя Христо 

Женското начало във форумната организация: отляво надясно - г-жа доц.д-р Елена 
Рацеева, водеща научните дискусии; г-жа Маруся Костова, директор на МФ “Българско 
наследство” Балчик;                                                                                                                Фото: БТ

Ботев. Докладчиците в 
залата на КИЦ «Мелни-
цата» представиха пред 
изисканата публика нови 
документи, фотоси и кни-
ги, които ще обогатят по-
знанията на ботеведите и 
на обикновения читател, 
ще попълнят фондовете 
на архивите и библиоте-
ките…
 От изказващите се 
най-много ме развълну-
ва проф. Лука Велчов от 
Букурещ, който грабва 
слушателя със своите дъл-
боки познания в най-раз-
лични области, със своята 
искреност и душевност.
Както винаги,  в разгово-
рите и дискусиите много 
скромен бе познатият в 
научния свят и мой при-
ятел проф. Калчо Калчев, 
чиито статии в «Балчишки 
телеграф»,  с главен редак-
тор Маруся Костова, чета 
с голям интерес и с хими-
калка в ръка. 
    В очакване на 
нови форуми, срещи и 
дискусии, и пожелание 
за здраве и успехи на ор-
ганизаторите на Форума 

«Българско наследство», 
на журналистите и чита-
телите на в. «Балчишки 
телеграф»…

   
С уважение и най-до-

бри чувства: Димитър 
Боримечков, Тараклия, 

Молдова

Девойката Альона Георгиева от с.Голица, 
Одеска област, Украйна, разплака 
всички зрители , а те я изпратиха с буря 
от аплодисменти за проникновеното 
изпълнение на песента “Мо страна, моя Българ

Фолклорна певческа група “Каралезки славеи” към НЧ “Просвета 1940” с.Царевец, общ.Добричка, с 
р-л Виолета Петкова и индивидуален изпълнител Иванина Иванова на 5 г.                        Фото: БТ

Фолклорен ансамбъл “Латинка” с.Чийший, Одеска област, Украйна изпълниха “Седянка”, ритуал 
близък на всички българи от диаспората ни в Румъния, молдова и Украйна.                          Фото: БТ


