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За балчишката поетеса 
Пенка Димитрова

Тези мисли на велики-
те творчески личности 
неволно отнасям към 
творбите на нашите 
балчишки поети. От 
тях бликат чувства към 
красотата на нашия жи-
вописен град - с белите 
хълмове, с безбрежно-
то море, сливащо се с 
безкрая, с аромата на 
смокините и грозде-
то… И тази божествена 
хубост не може да не се 
свърже с хората – гости 
и почитатели на морето 
и на все още запазени-
те сгради и домове, с 
толкова характерен и 
впечатляващ стил, как-
то и с живота и битието 
на обикновените хора, 
обичащи своя град, 
влюбени в неговата са-
мобитност и оригинал-
на хубост.
Мислите, вълненията, 
възхищението намират 
най-често израз в по-
езията, чиито творци 
са толкова много. Тези 
чувствителни хора от-
кликват, както на об-
ществените проблеми 
в държавата, защо не и 
в света, така и на обик-
новените човешки гри-
жи и радости. 
Чета с удоволствие сти-
ховете на балчишката 
ни поетеса Пенка Ди-
митрова. Не зная отко-
га в нея тлее поетична-
та магия, но подобно на 
съпругата на големия 
поет Дамян Дамянов, 
отключила поетич-
ния си талант чак след 
смъртта му, това се 
случи и с нашата Пен-

ка. Доста приятно бях 
изненадана от нейните 
стихове, посветени на 
децата: „Първолаче”, 
„Веселушка”, „Азбу-
карче”, „Конче-вихро-
гонче”- леки, приятни, 
с обикновени думи, 
лесно запомнящи се, 
децата с наслада биха 
ги рецитирали в игрите 
и ежедневието си, сти-
га да има кой да им ги 
прочете. С ненатрапчив 
хумор и настроение 
са почетени народни-
те обичаи и празници 
– Трифон Зарезан. И 
каква покана и преду-
преждение, изразено 
толкова прости и ясно: 
„Българинът – тарикат, 
ако знае как да пие, вся-
ка болест ще надвие! 
Наздраве!”
Стиховете на Пенка 
Димитрова бликат от 
топли, искрени чув-
ства, които не можеш 
да не усетиш, да не ти 
подействат, да не разбу-
дят размишления. Кол-
ко скромно, а всъщност 
с дълбоко вълнение е 
представено необикно-
веното очарование на 
нашия град: „Отколе 
скалите ти бели са по-
глед в морето ти спре-
ли. Отколе си устрем 
притихнал край залива 
тих и лазурен… Бал-
чик, ти история древна, 
Балчик моя приказка 
бяла, Балчик моя обич 
и песен, Балчик моя 
мъка в раздяла!”
С не по-малка чувст-
вителност поетесата 
изразява възхищението 

си от онези природни 
и извънземни предели, 
към които човечеството 
често насочва поглед и 
бленува. 
С голямо, силно и мно-
го отговорно граждан-
ско чувство поетесата 
откликва на светлите 
дати от нашата исто-
рия, с неподправен па-
триотизъм дава израз 
на всенародното въз-
хищение и обич към 
големите личности от 
недалечното ни мина-
ло. Дълбоко и чисто е 
вълнението ѝ, изразено 
неподправено и искре-
но, когато изказва мно-
гократно почит и пре-
клонение към една от 
най-светлите личности 
– Васил Левски:
„Апостоле, поклон ти 
правя до земи
и коленича пред твойта 
самота…
Разбрах, обречен си, за 
да стоиш
във титанична бронзо-
ва снага
и пътя ни да озариш
със своя син и тъй дале-
чен взор.”
А колко трогателна и 
чиста е мъката по рано 
напусналия я съпруг, с 
каква нежност и топ-
лота тя изразява вяра-
та си, че Бог прощава 
греховете ни и изпраща 
всички в мир, покри-
вайки ни „със своята 
бяла тишина”!
Пенка Димитрова е 
от онези активни лич-
ности в нашия малък 
град, които откликват 
на събитията в света и 

Поетесата, учителката, хористката, общественичката Пенка 
Димитрова чете свои работи на литературна среща в Библиотеката 
на НЧ „П.Хилендарски 1870“ Балчик на 23 февруари 2018 г. 
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„Пиша, както чувствам” /Адам Мицкевич/
„Вдъхновението е нужно в поезията”/Ал. Пушкин/
„Бог твори по интуиция, човек – по вдъхновение.”/В. Юго/

държавата, но не само 
на тях, случващото се 
между обикновените 
хора, проблемите в об-
ществения и културен 
живот около нас, в гра-
да, в клубовете, в домо-
вете ни – всичко това 
не остава незабелязано 
и най- вече намира мяс-
то в нейните поетични 
творби, а не рядко и в 
прочувствени слова по 
повод тържества, юби-
леи, градски събития. 
Не бихме могли да си 
представим поетесата 
да остане безразлична 
към обсъждано съби-
тие, което да не породи 
у нея чувства и вълне-
ния, намерили израз в 
пламенни, завладяващи 
стихове, които тя ре-
цитира изразително и 
прочувствено.
Да се прави анализ 
на поезията и литера-
турното творчество 
на Пенка Димитрова 
е задача много благо-
дарна и малко трудна. 
Благодарна, защото 
четейки стиховете ѝ 
се докосваш до талан-
та ѝ, но не само това 
– преживяваш заедно 
с нея мисли, настрое-
ния, тегоби и радости, 
които преживява всяко 
нормално човешко съ-
щество, колкото обик-
новено или надарено 
с повече разум е то. А 
още по-благодарна е 
задачата, защото раз-
бираш, че талантът не 
е проявление само на 
богоизбраните лично-
сти, произхождащи от 
известни и прочути фа-
милии или битуващи в 
специална интелекту-
ална среда. Бог дарява 
с изкуството хора, без 
да подбира родословие, 
богатство, материална 
среда. Напротив, Пен-
ка е доказателство как 
обикновената учител-
ка, живееща със скром-
ната си пенсия, може да 
твори, да откликва на 
всичко, което тя усеща 
като значимо и сигур-
но много би желала то 
да стига до мислите и 
чувствата на обикно-
вения човек, да прави 
живота, ежедневието 
му по-красиво, по-не-
обикновено… Защото 
такава е същността на 
истинската стойностна 
поезия. 
Пенка Димитрова пра-
ви точно това, за което 
и благодарим и вярва-
ме, че тя се намира в 
творчески подем и ще 
ни зарадва с още много 
прекрасни стихове.
       Мария АНДРЕЕВА

 Членове на Сдружение „Българско наследство“ от Балчик и проф.
Лука Велчов се поклониха пред паметника на Васил Левски в Букурещ.          
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Изложбата „Осъдени на 
свободата ” е посветена 

на 140-та годишнина от 
Освобождението на Бъл-

гария и края на Руско-тур-
ската война от 1877–1878 
година. Тя проследява 
дългия път на българите 
от мечтата на един монах, 
събрана в тъй важната и 
ценна за нас българите 
„книжица” до саможерт-
вения подвиг на опъл-
ченците. Експозицията е 
итнерактивна импресия, 
съдържаща текстове, ци-
тати и възстановки, които 
да провокират посетите-
ля да разсъждава върху 
вечните теми за свобода-
та и освобождението.
Откриването ще се със-
тои на 02.03.2018 година 
в музея в градския парк 
„Св. Георги” от 17.00 
часа.
Нашият реверанс към 
публиката ще бъде кратък 
спектакъл поднесен ни от 
ученици от СУ „Св. Кли-
мент Охридски” с класен 
ръководител Радостина 
Калчева. 
Изложбата може да бъде 
посетена всеки делничен 
ден от 9.00 до 17.00 часа 
до 06.05.2018г.

Поетичен следобед с 
авторските стиховe на П. Димитрова

Мероприятието бе ор-
ганизирано съвместно с 
нашите партньори от Ли-
тературен клуб „Йордан 
Кръчмаров” Балчик, който 
е към нашето читалище.
А защо в библиотеката –
защото, както казва автор-
ката –тя е вторият ѝ дом.
Наш гост бе и Съставът 
за популярни песни при 
НЧ „Паисий Хилендар-
ски 1870”,  който вече 25 
години радва балчишката 
публика и печели награ-
ди по национални и меж-
дународни фестивали, 
с корепетитор Марияна 
Тихолова, на акордеона 
Георги Събев, диригент 
небезизвестният –маестро 
Райко Тонев.

В това бездуховно време и 
малките радости са храна 
за душата!
Пенка Димитрова се опре-
деля, като автор на „улови 
мига”, като автор на граж-
данска поезия и всичко, 
което е написала, е мина-
ло през душата ѝ. Тя спо-
дели:
„Аз не съм човек на мо-
дерната поезия, човек, 
който се съобразява с 
всички изразни средства 
и класически правила, 
пиша както го виждам и 
усещам, без условно на-
клонение…
Аз съм лаик, спонтанно 
споделям със своите чи-
татели преживяното от 
мен!”

Стихотворение
Раздавам душата си 
грамче по грам,
раздавам прашинки от 
себе си знам-
прашинките малки –мая 
за добро,
където попаднат, по-
никва и то.

Без него не тръгвай 
самичък на път,
с внимание, обич не 
ще те дарят,
защото ДОБРОТО - 
красивия цвят-
награда е всекиму 
в нашия свят.

Марияна ГЕОРГИЕВА
Библиотека при НЧ 

„П.Хилендарски 1870” 
Балчик

Съставът за популярни песни към НЧ „П.Хилендарски 1870“ Балчик, 
с р-л маестро Р.Тонев изпълни песни в чест на юбилея на поетесата 
Пенка Димитрова, тяхна приятелка и певица в състава.  
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