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П Р О Г Р А М А З А   У Ч А С Т И Е
ВЪВ ФЕСТИВАЛА „КОНСКИ ВЕЛИКДЕН” В ГРАД 

ТЪРГОВИЩЕ /РУМЪНИЯ/

23 февруари 2018 г. 
Балчик – Констанца – Браила; Обяд. Обиколка на местата 

с българска история; Вечеря с Асоциацията на българите от 
Браила. Нощувка

24 февруари 2018 г.
Браила – Търговище. Църк.служба.Обяд. Разглеждане исто-

рическите места на старата румънска столица на Влад Дракула. 
Вечеря. Нощувка.

25 февруари 2018 г.
Закуска. Търговище – Букурещ. Панорамна обиколка на 

столицата. Посещение Музея на румънското село и икономика. 
Обяд. Предварително се заявява посещение на Парламента. 
Отпътуване късно за родината.

Цена за пълен пансион/храна, транспорт, хотел: 200 лв. /100 
евро/

ДИРЕКТОР НА М Ф „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”: 
МАРУСЯ КОСТОВА 

тел. 0899 655 249  e-mail: bgnasledstvo.com

Денят на 
любовта и виното

Основоположник на Клуба на Дамите на розата и вдъхновител на 
ПГ „Росна китка” – г-жа Иванка Бързакова, общински съветник.                                                                                  

                                                                                  Фото: Венци ДИМИТРОВ

От стр.1 
Група “Росна китка” се 
появи в обновен състав 
– Атанас Апостолов 
(гайда) и Иван Иванов 
(акордеон) - новите 
музиканти-акомпани-
менти. Всички изпъл-
нители на групата бяха 
в своите концертни 
костюми и това добави 
празнична нотка към 
атмосферата на среща-
та.
Изпълнението беше 
хубаво – с радост и на-
строение, с усмивки и 
викове. Както винаги 
имахме възможността 
да чуем и мъжкия дует 
на групата: Димитър 
Въжаров и Минчо Да-

наилов.
Самодейците правят 
неща не за пари, а за-
щото сърцето им пее. 
Всяка песен е една 
сценка в границите на 
определена ситуация, 
преживявана и подгот-
вена за споделянето 
с другите хора. Емо-
циите често се прели-
ват и самото пеене не 
става вече достатъч-
но– певците започнат 
да танцуват. Тяхното 
настроение заразява и 
присъстващите.
След толково прекрас-
на „разгрявка” гости-
те от Литературния 
клуб (Надя Миткова и 
Иванка Стоянова) че-

  Червено вино   Бяло вино
1 място  Иван Иванов   Атанас Апостолов
2 място         Стойка Георгиева Георги Йорданов 
3 място  Марийка Николова Анастасия Димова

Толкова интересна беше срещата на двата балчишки клуба. Сигурна 
съм, че на други партита в този ден също е било весело.

 Людмила ПЕТРОВА

тоха стихове на сред-
новековни източни 
поети, а след това на 
съвремени български 
поети – Таньо Клису-
ров, Стефан Жечев, 
Евтим Евтимов и Ники 
Комедвенска.Разби-
ра се на тема любов и 
вино. Иванка Стоянова 
и Надя Миткова доба-
виха и свои стихове. 
Към изпълнителите се 
присъедини и една от 
„Дамите на розата” - 
Росица Желязкова Ди-
митрова със стих на 
Ивелина Никова „Да 
слезе Дионисий!”
След дегустацията 
бяха обявени резулта-
тите:

ВЕЛИКИТЕ ПОСЛАНИЯ 
НА ДУМИТЕ

Малко случайно, но 
предизвикано, се 
оказа моето посе-
щение във Ф К Ц- 
Варна- книжарница 
„С И Е ЛА“, къде-
то усетих силата на 
духа, излъчващ се от 
поезията на чилиеца 
Пабло Неруда /1904- 
1973/- автор на пове-
че от 100 000 стиха, 
които ни карат да се 
потопим в омагьо-
сания кръг на три-
единството: любов, 
вино и жени, както и 
в социалната му по-
сланическа поезия. 
Това стана благода-
рение на младежката 
фондация „ АМОР-
ФА“, с представител 
Мария Баджакова.
Това е третото изда-
ние на поредицата 
„Вълноломни разго-
вори: Литература“. 
Вълшебният подбор, 
предисловие и пре-
вод, е на почетния 
гражданин на гр. 
Бургас- неостарява-
щия Никола Инджов 
/род. 1935г./ и воде-
щия редактор на по-
редицата Кирил Ка-
дийски. 
Основен мотор на 
това радостно съби-
тие – литературната 
среща в „Сиела” е 
ИК „КОЛИБРИ“, с 
редактор нежната и 
красива Юлия Пет-
кова, Ива Георгиева- 
репортер, Теодора 
Младенова- ученич-
ка от Е Г „Жолио 
Кюри”- Варна. 
 Заедно попаднахме 
в поетичния епос на 
испанските благоз-
вучни думи: „мир 
на хлебаря и негови-

те страсти,/ мир на 
брашната и млива-
та,/ мир на засятата 
пшеница...“ 
Самата стихосбирка 
„„Вълноломни раз-
говори: Литерату-
ра“ е съставена от 
части на книгите : 
„Всемирна песен“, 
„Двайсет стихотво-
рения за любовта 
и една отчаяна пе-
сен“, „Земна оби-
тел“, впечатлявя-
щите „Сто любовни 
сонета“, „Летопис 
от Исла Негра“, 
„Книга на въпроси-
те“, като вляво на 
книгата  стиховете 
са на испански език 
, а вдясно е прево-
дът на български.  
Рикардо Елиесер 
Нефтали Рейес Ба-
соалто /истинско-
то име на Пабло 
Неруда/е избрал 
този псевдоним в 
чест на чешкия поет 
Ян Неруда/ и ни е 
завещал: „Можеш 
да отрежеш всички 
цветя, но не можеш 
да спреш пролетта!“ 
А следващите му 
слова са гласът на 
съвестта и желание 
за възраждане във 
всеки момент, защо-
то отдавна се съпро-
тивлява и не свиква 
да преживява слад-
ки лъжи, докрай от-
кровен, както неща-
та, които се случват 
около него, и тези, 
които витаят в него: 
„Обхождам с устни 
твоя малък космос,/
крайбрежията и се-
ленията твои, в на-
слада се превръща 
детеродния огън,...“ 

 Наблюдава отстра-
ни и вижда действи-
телните измерения и 
перспективата, за да 
ни представи всичко  
сред триизмерност 
в пространството на 
дълбоките човешки 
вълнения. 
 За да добием ис-
тинска представа  за 
автора пред нас за-
стана чилиецът Да-
ниел Монтиглио /
щастливо женен за 
медицинска сестра 
-варналийката Де-
телина, която му е 
родила три прекрас-
ни дъщери: Янита, 
Виктория и Изабела. 
Даниел Монтиглио 
ни прочете стихо-
ве на Пабло Неруда 
на испански език, а 
след това сподели , 
че макар да развива 
успешен бизнес у 
нас, има време и за 
допир до изкуство-
то.   Н а с т ъ п и 
особено оживление 
сред нас: още малко 
остана да нахлуят 
южноамерикански-
те страсти след ре-
цитираните думи на 
Пабло Неруда: „...
Искам да направя с 
теб това, което про-
летта прави с чере-
шите...“ Носителят 
на много награди – 
Пабло Неруда пише 
в различни стилове 
- от ранния модер-
низъм до късния 
сюрреализъм. Става 
комунист, сенатор, 
създател на еротич-
на поезия, консул 
в Бирма, Цейлон, 
Сингапур, Индия , 
Китай, Япония, Ар-
жентина, Испания, 

В книжарница „Сиела“ във Варна великите поетични послания на чилийския поет Пабло 
Неруда събраха много почитатели на литературното изкуство: Теодора Младенова /ученичка 
в гимназия „Жулио Кюри“/; Юлия Петкова /редактор в ИК „Колибри“/; Даниел Монтиглио /
чилийски бизнесмен/, Ива Георгиева /репортер/; Пиерина Монтиглио /сестра на Даниел/; Ге-
орги Йовчев /журналист от в.“Балчишки телеграф“/; Химена Монтиглио /майка на Даниел/; 
Мария Баджакова /представител на Младежка фондация „Аморфа“.                         Фото: Б.Т. 

Мексико, чете свои 
стихове в Сао Па-
уло- Бразилия пред 
100-хилядна публи-
ка на 15 юли 1945 г. 
Когато получава Но-
белова награда за ли-
тература през 1971 г. 
чете стихове  пред 70 
000 души в родното 
Чили. /Естествено 
успял да бъде женен 
официално три пъти, 
но до края обича по-
следната си жена-ог-
ненокосата Матилде  
Урутия./ 
 Чрез любовта си по-
етът е усетил могъ-
щото въздействие на 
думите в простран-
ството. Той става из-
разител  на човешки-
те скрити вълнения 
в обективния, вечно 
променящ се и тър-
сещ свят. Неруда е 
събирач на събития 
и идеи, установявай-
ки логическа връзка 
между тях, за да ста-
нат наше достояние- 
една от основните 
задачи на всяко из-
куство, макар, че то 
е бездомното дете на 
човешкото въобра-
жение. 
 Пабло Неруда по-
знава отдавна компо-
зицията и принципи-
те на изграждане на 
поетическия образ,  
определени от сю-
жета и съдържание-
то,  за да ни завещае 
малко преди да поте-
гли за последно към 
Исла Негра на 23 
септември 1973 г.:“ 
Ако нищо не може да 
ни спаси от смъртта, 
нека поне любовта 
ни спаси от живота!“

Георги ЙОВЧЕВ


