“За Русия - с обич”
Автор: Зора

• за премиерата на сборника и още нещо
На 27 февруари, в навечерието на 140-годишнината от Руско-турската война
(1877-1878г.), отново Руският културно-информационен център в София бе домакин на
вълнуващо представяне на поетичната антология „За Русия – с обич“ - издание на
фондация „Устойчиво развитие за България“, съвместно със Съюза на българските
писатели и издателство „Български писател“.

Гост на премиерата бе Алексей Новоселов, секретар по културните въпроси към
посолството на Руската федерация в България.

Прекрасно оформеното двуезично издание, което съдържа стиховете на 100 български
поети, посветени на Русия, бе посрещнато с огромен интерес. Председателят на
фондация „Устойчиво развтие за България“ г-жа Станка Шопова подчерта, че антологи
ята отразява поетичните послания и благодарност на българските поети и
българския народ към Русия още от епохата на Българското национално
възраждане до днес и тези стихове са продължение и развитие на българската
фолклорна и поетична традиция.

Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, изтъкна, че в
българския фолклор има над 2000 народни песни за Русия. А след творбите на
класиците в литературата - Добри Чинтулов, Петко Рачов Славейков, Иван Вазов,
Теодор Траянов, Емануил Попдимитров, Христо Смирненски, Дора Габе, Атанас Далчев,
Никола Вапцаров, Валери Петров и много други автори от втората половина на 20 и
началото на 21 век, продължава традицията на обич и признателност към
освободителката Русия. В сборника присъстват и творби, посветени на Българското
опълчение, на участието на представители и на други народи, участвали в битките, а
също и за руски поети и писатели, за руската култура.
Според Боян Ангелов “книгата е картина на нашето усещане за руския народ”.

На премиерата присъстваха и изтъкнати български поети, сред които Лъчезар
Еленков, Матей Шопкин, Атанас Звездинов, Георги Константинов, Христо Ганов, Надя
Попова, Петър Андасаров, Петър Велчев, Боян Бойчев и други, които емоционално и
искрено говориха за отношението и обичта си към Русия и четоха свои стихове.
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С думи на благодарност се обърна към българските творци и гостите и Алексей
Новоселов: “Дълбок поклон за всички вас, поетите на България, за таланта и обичта ви
към Русия”.
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