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Това е името на жената, 
която спечели Национал-
ната литературна награда 
„Дора Габе“ за тази годи-
на- учредена от ОбС- До-
брич от 2002 г. и се връчва 
на всяка пета година, като 
не забравяме и че тази го-
дина честваме 130 години 
от рождението на  голяма-
та наша добруджанска по-
етеса-Дора Габе. Новата 
носителка на престижната 
награда е четвърта подред 
след като преди това са 
били Лиляна Стефанова, 
Рада Москова и нейната 
съседка от ул. „ З. Стоя-
нов“- Добрич- Елка Няго-
лова, като този път журито 
я е предпочело пред име-
ната на Драгни Драгнев и 
Магда Борисова.
Това се случва в наве-
черието на нейният по-
ловинвековен юбилей / 
26. 02. 2019г./, сътворила 
стихосбирките: „ Повод за 
живот“, „ Не и милост“, „ 
Как се обича художник“, „ 
Тепърва ще се уча на жи-
вот“, „Малки смърти” /
Почти любовна лирика/“, 
„Колко е живот да му се 
сърдя“, емблематичната 
за мен- „Бай Георги има 
тъжни рамене“, като очак-
ваме и поредния финал в 
предстоящата „Неделята, 
която щеше да бъде поне-
делник“. 
Напълно заслужено, Каме-
лия Кондова още в нача-
лото бе наречена „детето 
чудо на добричката пое-
зия“, като впоследствие 
е отличена с голямата 
награда на Националния 
конкурс „ Петя Дубарова“ 
и два пъти на Наградата 
„Веселин Ханчев“, Първа 
награда на в. „ Литерату-
рен глас“ в гр. Ст. Загора, 
Първа награда от нацио-
налния конкурс „Петър 
Алипиев“, а за книгата си 
„Малки смърти“ от 2007 г. 
е удостоена с наградата на 
С Б П. За тазгодишната ѝ 
награда е предложена от 
този съюз и  Славянската 
литературна  артистична 
Академия с директор дру-
га наша утвърдена поете-
са Елка Няголова. Новият 
носител на наградата Ка-
мелия Кондова е майка на 
две деца- Мария и Саму-
ил /Маша и Сами/, който 
в миналото заявяваше: „ 

Ние имаме много добра и 
хубава майка, само дето 
много пише....“ 
Това е накратко нейният 
път на реализация, бе-
лязана с единоначалие, 
където без сантиментал-
ност, тя ни приобщава в 
своя свят, в който душата 
ѝ гори с упорит пламък. 
Навсякъде, придружен с 
висок градус на действие 
и изразен център на сло-
весна градация, защото в 
своя „ Рожден ден“ тя ни 
съобщава: „ Остаряла съм 
снощи, любими, внезапно, 
от щастие./ Нямам време 
да бъда по малко, но дълго 
щастлива./ Укротила съм 
погледа и съм ти простила 
бягствата.// Ти при всяко 
завръщане тъй обичащо 

ме завиваш...“   Някак 
странно в нейната поезия 
любовта и прошката вър-
вят ръка за ръка, а онова, 
което ме смайва е нейната 
непринудена естественост 
, която преживяните мо-
менти и битови компроми-
си не могат да я погубят. 
Така стана, че бяхме за-
едно, когато чествахме 70 
години от рождението на 
балчишкия поет Йордан 
Кръчмаров. Разбрах, че 

хората не ги дели на кате-
гории, а всички бяха чове-
ци с всичките ни качества. 
Е, когато се сбогувахме, 
бяхме само двамата и тай-
но се разплакахме /не за 
удоволствие на другите/, 
но това е тема за друг раз-
говор. 
 Контактите ѝ със става-
щото около нас само до-
пълват впечатленията ѝ, 
които се раждат без уси-
лия, сякаш от само себе 
си, за да ги отрази върху 
белия лист, където заста-
ва като уверена жрица в 
своя храм, наречен пое-
зия. И усетим онова, което 
е скрито между думите, 
които ни напътстват и 
утешават, за да приютим 
своите души.  Точни-

те науки откриват скри-
тите закони на Природата, 
но не ги създават, защото 
те съществуват. В поези-
ята е друго-там поривът е 
скрит в силата на човеш-
ката душа и понякога не 
се подчинява на логиката, 
който притежава мозъ-
кът. Един друг наш поет 
във връзка с това е зая-
вил: „Ние сме граждани 
на Вселената, поетите са 
нейните апостоли на Зе-

мята....“ Може би и Каме-
лия е един от тях, защото 
всичко, съградено от нея, 
е преживяно и съприжи-
вяно, а зад привидната ѝ 
веселост и закачлива за-
гадъчна усмивка се крие 
ревниво скрит неин план, 
в който има нежност и не-
обяснима неведома тъга. 
Нещо много по-важно и 
витийно-не знаеш за бол-
ката, но я усещаш, щото 
има любовна интрига, от-
даваемост и отразяване на 
случващото се около нас и 
колкото да ми е невъзмож-
но, това, което се случва 
в нас. Защото колко е ху-
баво: „... Ще се облегна 
на рамото на непознат...// 
Знам, че съм хубава, кога-
то тъгувам./ /Но като свър-
ши карминът по целия 
свят,/ нека рисува с кръвта 
ми. Но нека рисува!/- фи-
налът на „ Така се обича 
художник“.
Това са само нейните ми-
гове на самовглъбяване, 
където тя открива част от 
своето разбиране за исти-
ната и света, който ни за-
обикаля във всичките ни 
измерения, повеждайки 
ни из лабиринтите на чо-
вешката душа . Но и ние 
да видим част от себе си, 
отразени в проекцията на 
времето, надниквайки в 
поезията на Камелия Ди-
митрова Кондова, за да не 
забравим колко камбанно 
звучи в „На майка ми“:...
Изтрива изтънялото ти 
кутре/ слабееш, ала ина-
че си същата/сълзата ти- 
единственият упрек,/ че 
всичко“ някой ден ще ми 
се връща“. Кратко и лако-
нично послание, отправе-
но към всички нас, заед-
но с една жена, която ни 
доразкрива някои закони, 
за да се усмихваме, дори 
преди всяко предизви-
кателство, без капка гла-
возамайване. Защото ус-
михнатият човек се обича 
по-лесно! И нека това да 
го правим заедно с новата 
носителка на престижната 
национална награда „Дора 
Габе“, с жената, носеща 
име на цвете, с чиято по-
езия часовете в едно дено-
нощие никога няма да ни 
достигнат!

Георги ЙОВЧЕВ 

Поривът на чувствата и 
Камелия Кондова

Материя, съхранила в себе 
си духът на времето, оду-
хотворената красота и гра-
циозната изразителност на 
женското присъствие, об-
вити в избухваща многоц-
ветност…Това е краткото 
описание на поредната 
изложба на Стефан Хаджи 
– Николов.
        Стефан обича да съ-
поставя мъртвата материя, 
под формата на различни 
артефакти, с пулсиращата 
жизненост на женското 
тяло. Творчеството му  е 
белязано от цикли посве-
тени на тази тема, в кои-
то присъстващите модели 
провокативно заимстват 
пози от съществуващи 
скулптури, събуждайки за 
живот историята им, пред-
лагайки ни нов, съвреме-
нен прочит. Различното в 

настоящата изложба е дру-
гият поглед върху темата - 
новият разказ. 
В  него художникът впли-
та живото излъчване на 
тялото с конкретни архи-
тектурни обекти, търсей-
ки не само естетиката на 
формата, но и определено 
състояние. Моделите на 
Стефан Хаджи-Николов 
са неговото пластично из-
разно средство - разказът 
на позите, облеклото / не 
рядко имитиращо мокра 
драперия, при това много 
успешно/ прическата, жес-
товете.

Камелия Кондова е сред нас, приятелите от Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ Балчик.                                                                        
                                                                                                                                                        Фото: Георги ЙОВЧЕВ

ГАЛЕРИЯ “АРТ МАРКОНИ”
Представя

27.09 – 24.10.2018
 „ДУХ И МАТЕРИЯ”

Изложба живопис на
СТЕФАН ХАДЖИ-НИКОЛОВ

Откриване 18.30 часа  27.09.2018 г.

Прецизен в детайлното 
изписване на фигурите и 
обектите, Стефан Хаджи-
Николов дава пълна свобо-
да на въображението си в 
пулсиращата багреност на 
фона, създаващ илюзията 
за неаранжирана специал-
но цветова композиция. 
И този път Стефан Хаджи 
– Николов успява да заин-
тригува, да бъде различен, 
без да изменя на вече ус-
тановения си стил. Избра-
ните архитектурни обекти 
са комплимент към град 
Варна и неговата древна 
история. Варна, успяла да 
съхрани своя дух, който, 
според художника, се усе-
ща в излъчване на хората, 
живеещи тук.
 
        Ваня Маркова/ гале-
рия „Арт Маркони”/ 2018

Обичливата и всеотдайната на изкуството, 
сред което трябва да оцелява - нашата Камелия 
Кондова.                                   Фото: Георги ЙОВЧЕВ 


