
БОЛКАТА ЛЮБОВ

За любовта, Добруджа и румънската окупация след Ньойския договор 

Мария Добрева, Фондация „Вигория“

През  2019  г.  се  навършват  100  години  от  подписването  на  Ньойския
договор.  В  края  на  Първата  световна  война  попадаме  в  групата  на
губещите. Цената е жестока. Нашите съседи са безмилостни и исканията
им са реализирани от Антантата – от исконни български земи се орязват
огромни  територии.  Съгласно  Ньойския  договор,  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 съседите ни за
100 години. 

Южна Добруджа, окупирана от Румъния, е подложена на румънизиране, не само чрез налагане
на  румънска  администрация,  румънски  училища  (българските  са  закрити)  и  румънски  църковни
служители, но и чрез заселване 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
решения, рушвети. 

На този исторически фон се развива действието в романа БОЛКАТА ЛЮБОВ на автора Пенчо
Иванов  от  Добрич.  Описаната  в  книгата  драма  на  героите,  една  част  от  които  са  прототипи  на
действителни лица, живели по онова време, роднини на автора, е предадена с майсторски литературен
похват.  Динамиката  на  действието,  ярките  образи,  правдоподобните  житейските  сцени  касаещи
епохата,  чрез  езика  на  героите,  описанието  на  бита,  обичаите,  традициите,  превръщат  книгата
БОЛКАТА ЛЮБОВ в четено и търсено четиво. За добруджанския читател романът се превръща в
едно пътуване към миналото на родния край, в едно докосване до топлината на родното огнище. От
ярките образи на главните герои читателят усеща бликащата 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  човекът  и
природата, между членовете на рода, любовта към земята, на която си се родил. Любовта, която често
пъти е и болка, която възвисява духа, калява волята и очертава силните образи на героите, които са
ярки представители на своята социална група. И резултатът е неочакван дори за автора. Книгата е
търсена,  две  хиляди  копия  на  първото  издание  са  изчерпани.  Това  налага  и  настоящото  второ
преработено издание (издател фондация „Вигория“, www.vigoria.webs.com).

Когато поощряван от добруджанския поет Генчо Златев, авторът сяда да пише романа, той е
така въвлечен в своята творческа дейност, че не може да се откъсне от героите си по осемнадесет часа
на денонощието. За три месеца романът е завършен. Като че ли авторът е бил само изпълнител на
една вече завършена идея, която е трябвало да се излее изпод перото на избрания от провидението
писател. Но кой е този писател Пенчо Иванов? Той не е завършил българска филология, не е бил
журналист, не е писал дори в по-младите си години. На съгражданите си е известен като адвокат
Пенчо Иванов. С годините обаче, събужда все повече своите художествени заложби – започва да пише
проза, но и лично поставя моноспектакли със съдържание от книгите си. За публиката е завършен
актьор, неговото сценично присъствие и артистичност – с акцента на рецитацията, с емоционалното
излъчване,  които  са  толкова  силни,  че  е  горещо  посрещан  и  аплодиран  от  публиката.  Романът
„Болката Любов“ е един апогей за автора Пенчо Иванов (има издадени общо пет книги). В него той

http://www.vigoria.webs.com/


влага цялата същност на добруджанеца – 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  историческото  време
описано  в  книгата  –  окупацията  на  Южна  Добруджа  от  Румъния,  с  умелото  и  завладяващо
поддържане на основната идея – Любовта, романът е един истински извор на родова и историческа
памет, и национално самосъзнание.

Моноспектакалът БОЛКАТА ЛЮБОВ ще бъде представен (вход свободен) на 8 октомври от
18.30 ч. в с. Житен и на 30 октомври от 17.00 ч. в гр. Вълчи дол.


