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Представят изложба и книга за 100 – годишнината от рождението
на Николай Хайтов в Бургас
петък, 02 август 2019
Публикувано от: Анелия Казакова

Изложбата на Елица Гигова, внучка на писателя Николай Хайтов, ще ни направи съпричастни с
творчеството на академик Николай Хайтов и вълшебния свят на Родопите. Експозицията "Родопският
свят на Хайтов" ще бъде открита на 2-ри август/петък/ от 18.00 часа в зала "Петя Дубарова" на КЦ
"Морско казино". Заедно с Елица Гигова в Бургас ще гостува и нейната майка - Елена Хайтова. Тя ще
представи най-новата си книга "Орли от пламък". Романът е посветен на баща ѝ Николай Хайтов и
съпруга ѝ Никола Гигов. С двете събития семейството ще отбележи 100 - годишнината от рождението
на писателя Николай Хайтов в Бургас.
Изложбата "Родопският свят на Хайтов" се състои от над 20 живописни картини, изпълнени в акрилна
техника върху платно. Сюжетите са взети от книгите на Николай Хайтов: "Диви разкази" и "Шумки от
габър". Това са предимно пейзажи, свързани с любимата за писателя Родопа планина. Докато Хайтов
пресъздава планината и гората с живото си слово, то Гигова разкрива промяната на състоянията в
природата чрез многообразието на цветовете. В картините "Свечеряване" и "Преди залез", освен
цветния заряд на Хайтовия разказ, са претворени и тези мигове преди скриването на слънцето зад
баирите, в които могат да се уловят посланията на природата и завета на мъдреците към поколенията.
Осезаемо е присъствието на гората в творбите на Елица Гигова, защото тя, родена и израснала в нея, се
е сдобила със светоусещането на големия творец на словото Николай Хайтов. Разходките на дядо и
внучка край Смолянското езеро са импулс за създаване на картините "Огледален свят" и "Тишина".
Възхищението на Николай Хайтов пред задълбочените търсения на Никола Гигов за Орфей, траките и
писмеността е олицетворено в картините "Орфееви скали" и "Към върха" /Невястата/.
Тази година се навършват 100 години от рождението на писателя Николай Хайтов. Той е роден на 15
септември 1919 г. в село Яврово, област Пловдив."Не мога да кажа, че е книгата "Орли от пламък" е
автобиографична, защото аз се отдалечавам от тях двамата като най-близки хора и гледам на тях като
на творци. Мисля, че пишейки за тях, аз разкривам част от душата си, от моите идеали, от моите
виждания. Книгата фактически се състои от две части. Първата част е посветена на Николай Хайтов и
се казва "Заветът на Козия рог", втората - за Никола Гигов, носи заглавието "Люлка от дедите", споделя
Хайтова.
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