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Цитати за книгата „Пасианс за архангели” от 
топписателката Мария Лалева

„Пасиансът на арханге-
лите“ е книга за греха и 
покаянието. Обяснение в 
любов към живота. След 
успеха на първия си роман 
„Живот в скалите“ Мария 
Лалева поема по нов път 
в литературата. Предлага 
игра на карти. Пасианс, в 
който смъртта и прошка-
та се срещат. Пасиансът 
е игра на търпение. В жи-
вота смирението е ключът 
към щастието.

Георги Тошев

Безчисленото небесно 
множество от ангели се 
е спускало над ръката на 
Мария. Тъкмо безплътни-
те им същества придават 
такава поразяваща сила 
на тази книга – иначе тя 
би била повече човешка. 
А сега не е. A там, където 
са ангелите, там е доброто. 
Прочетеното в този роман 
е като избавление.

Мира Добрева

Книга за светлината, която 
носим, а я търсим другаде!
Книга за силата, с която 
сме родени, а се учим да 

загубим, за да я градим 
наново!
За Любовта, за която тряб-
ва да се събудиш!
Книга за човекознанието, в 
което човек опознава Бог, 
опознавайки себе си!

Силвия Лулчева

„Пасиансът на архангели-
те“ е един вълнуващ път, 
който започва с първата 
страница на тази Библия 
за живота и продължава 
дълго след като си я про-
чел. Мария не е просто 
великолепен писател, тя 
е истински изповедник. 
Мил, но безкомпромисен в 
желанието да се огледаш в 
себе си.

Нели Хаджийска

Историята на едно семей-
ство, въвлечено в пореди-
ца от конфликти, тайни, 
обрати, мистерии и суеве-
рия

Главната героиня минава 
през множество изпита-
ния, срещи и раздели, пре-
ди да създаде семейство и 
да осинови две момичета. 

Съдбата ? е отредила дар-
бата да разгадава стъп-
ките на човека, редейки 
пасианс с тесте старинни 
странни карти, и да раз-
крива отклоненията на 
хората от предначертания 
план на душите им. Живо-
тът я сблъсква с рождената 
майка на двете ? осинове-
ни дъщери, на която тя раз-
крива тайните си, преди да 
умре. Конфликтът между 
двете сестри, оплетени в 
любовен триъгълник, и 
съдбата на извънбрачното 
дете, родено от забранена 
любов, са в основата на 
тежки избори и сериозна 
вътрешна трансформация 
на останалите герои. Ог-
ромна роля в историята 
изиграва изхвърленото 
на улицата куче, което не 
просто спасява живота на 
един от главните герои, но 
и го провокира да открие 
истинските ценности в 
живота.
Човешкият свят, разделен 
на черно и светло, ад и 
рай, лъжа и истина, его и 
душа се разкрива чрез ис-
тория, наситена с предиз-
викателства и болка.
                                          БТ

По дългия път на познанието
  Съвременните бъл-
гарски филми се за-
губиха сред хаоса на 
обществото ни, зри-
телят не е ентусиази-
ран от тях и най-често 
активно ги пропуска. 
Трудно е да се говори 
за естетически процес, 
за вътрешна логика на 
развитие в тази индус-
трия, защото се работи 
„на парче”. Филмът 
„Дамасцена” (2017) на 
Мария Лалева и Тодор 
Анастасов е от прият-
ните изключения.
  Сюжетът е биогра-
фичен, но не е равен 
и скучен, защото сце-
нарият ни предлага 
постмодерен поетичен 
подход към човека, с 
цялото богатство от 
мечти и провали, от-
криване на пътеката, 
тръгване и отново връ-
щане назад. Героят е 
пресъздаден в три кул-
турни пласта и възрас-
тови периода, за да се 
изследва субектът чрез 
силата на филмовия 
разказ от конфликти, 
съмнения, картини в 
контекста  на  съвре-
менната ни летопис. 
Умело се улавя  дина-
мичният диалог между 
човека и обществото 
при търсещите и не-
спокойните натури. 
Режисурата на Тодор 
Анастасов е изградена 
върху романтичното 
начало. Актьорските 
постижения са сериоз-
ни. Музиката е вдъхно-
вяваща и извисяваща. 
Магията на продукци-
ята е в родолюбивото 
излъчване и постигна-
тото тайнство на изку-
ството за извисяване 
на духа.
 Мария Лалева е пое-
теса, романистка, сце-
наристка, а нейните 
два текста-„Живот в 
скалите”(2018) и „Па-
сиансът на архангели-
те”(2021) са заслужено 
най-четените и търсе-
ните в продължение 
на няколко години. По-

знавачите на нейната 
стилистика не са из-
ненадани от избрания 
модел на биографично 
разказване на неравния 
и богат на истории жи-
вот на успелия бълга-
рин в производството 
на родово злато Стоян 
Христов, който е про-
дуцентът на продук-
цията. Красив е избо-
рът да се погледне на 
неспокойния българин 
през трудните му изпи-
тания от болки, прова-
ли и неуспехи в трите 
възрасти. В детството 
се ражда мечтата за 
царицата на розата, 
светицата от видения-
та . През юношеството 
се гради характерът 
на недоволника на 
българския вариант за 
Холдън Колфийлд на 
Джеръм Селинджър. 
Вече възрастният Течо 
все по-упорито се из-
правя пред един от 
трите въпроса на Хор-
хе Букай- „Кой съм 
аз?” Зрителите става-
ме свидетели на едни 
от грозните моменти 
от нашата по-нова ис-
тория-смяната на име-
ната през осемдесетте 
години на милиони 
българи, мнимата про-
мяна на собствеността 
на големите държавни 
предприятия, фалши-
вите методи и измами-
те в търговията. Това 
са кръговете на бъл-
гарската демокрация, 
през които минава 
обществото ни, за да 
се стигне мъчително 
и с натрупан опит до 
връщането отново на 
престижното място 
в производството на 
природния ни фено-
мен - гюловото масло 
в земята на Орфей, на 
Спартак и Севт III.        
  Режисьорът Тодор 
Анастасов е от най-
колоритните творци 
в българския театър и 
кино. Роден е в Бал-
чик, завършва морско-
то средно училище във 

Варна. Познава всички 
пристанища в Черно и 
Средиземно море. Учи 
история във ВТУ ”Св.
Св.Кирил и Методий”, 
завършва актьорско 
майсторство в класа на 
проф. Крикор Азарян. 
Той е от режисьорите 
интелектуалци, лич-
ности на знанието и 
на книгите, на дълга 
и отговорността към 
предците ни.  Люби-
мите му произведения 
са „Майстора и Марга-
рита” на Михаил Бул-
гаков и „Южна поща” 
на Сент Екзюпери. В 
този негов филм  отри-
ваме диалога с проф. 
Людмил Стайков с 
монументалните му 
филми „Хан Аспарух”  
и „ Време разделно.” 
Творческият избор  на 
панорамната далечна 
камера е в посока на 
разкриването на див-
ните красоти на по-
летата и планините в 
региона на Казанлък,   
с асоциации за внуше-
ния за детската мечта 
и желаната свобода на 
човека като съставна 
част от  бъдещо очак-
вано единство на на-
цията ни след толкова 
години на тотална кри-
за, особено в сферите 
на духовността и иден-
тичността ни.
  При актьорските 
изпълнения е добре 
да откроим малкия 
Александър Токилиев,  
средношколеца Виктор 
Иванов и вече големия 
Веселин Плачков в 
ролята на Течо, глав-
ния персонаж. Любен 
Чаталов създава ярък 
второстепенен герой, 
образа на бащата, при 
актрисите добре си 
хармонират и допълват 
Неда Спасова- царица-
та на розите от сънища-
та и виденията, слязла 
от небесното селение и 
другата, земната ѝ ал-
тернативата - Симона 
Халачева в дивата и с 
племенно поведение 

Гюла, която ще стиг-
не в развитието си до 
дясната ръка на новия 
собственик. По-скоро 
гротесков е образът на 
опонента на главния 
герой Нено Колев, в 
превъплъщението на 
Димитър Баненкин. 
  Музиката на Румен 
Бояджиев е разкошна - 
ту сърдита и гневна, ту 
волна и развихрена, ту 
нежна и ефирна, защо-
то животът е безкраен 
като възможности и 
състояния на духа, а 
това се внушава вели-
колепно чрез богат-
ствата на едно от  древ-
ните изкуства.
  Прозренията в пътя 
на Течо са хуманни и 
литват като пролетни 
птици волно, за да вля-
зат в душите ни като 
зов за свобода, за лю-
бов и щастие:” Парите 
са да създаваш повече 
истина, повече красо-
та!”, „Аз сам си преча! 
Свободата няма цена!”, 
„Учих се да живея и да 
умирам точно от рози-
те… Те ни дават най-
красивото от себе си. 
Превръщат собствена-
та си смърт в красота!” 
До такива откровения 
се стига само и един-
ствено, когато се върви 
честно и отговорно по 
дългия път на живота 
от възходи и падения 
по пътя на честта и 
достойнството, на ис-
тината и свободата.
  Убеден съм, че след 
добра рекламна кам-
пания филмът ще има 
нов живот, ако мине по 
екраните в България с 
организирани срещи и 
разговори със създате-
лите на филма, защото 
е потребно съвремен-
ната ни нищета да се 
лекува час по-скоро с  
общуване за ценности-
те и стойностите, за 
морала на Балканите, 
на Европа и на другите 
точки на света. 

Драгомил 
ГЕОРГИЕВ

Църковно настоятелство при храм 
„Св.Великомъченик Георги победоносец” 

град Балчик

До Боголюбивите православни християни на град Балчик
Позволете ми от името на Църковното настоятелство и от 
мое име, най-сърдечно да се обърна към Вас с молба да ни 
окажете финансова помощ за нуждите на храма.
Предприели сме някои неотложни ремонти по храма. За 
извършване на ремонтните работи имаме събрани средства, 
но те не са достатъчни. Обръщаме се към Вас, понеже Ви 
познаваме като добри, честни и благочестиви. Ще Ви бъдем 
много благодарни, ако можете да отделите, каквато сума Ви 
е възможна. Средствата, които се набират по сметката на 
Църковното настоятелство, ще се използват само за ремонт 
на храма.
ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ ЩЕ БЪДЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНА И ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И 
УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!
С почит: иконом Стратия Александров
Банкова сметка Банка ДСК ЕАД Балчик
Сметка 0000000008123087 BGN
IBAN  BG58STSA93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Александров
Председател на Църковното настоятелство


