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ЛИТЕРАТУРНО- ПУБЛИЦИСТИЧНА ПРИТУРКА

ПОЕТИЧНИ СРЕЩИ НА ТАНя ТАНАСОвА-ТОдОРОвА С ПОЧИТАТЕЛИТЕ Й
На 18-ти, 19-ти и 20 април
2018 г. в Кишинев, Валя
Пержей и Тараклия бесарабската българска поетеса Таня Танасова-Тодорова
имаше поетични срещи с
почитателите на изящното
й слово.
На срещите й с учениците
в столичния Теоретичен лицей «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» и Теоретичния лицей «Христо БОТЕВ» музея в родното й село
Валя Пержей, както и с найразлична публика в гр. Тараклия – център на българската
общност в републиката ни,
поетесата Танасова-Тодорова разказа интересни случки
из личния и литературния
й живот и представи своята
детска книга «ЧУДНИ ХОРА».
Първата й среща в нашия град бе в Тараклийския
държавен университет «Григорий ЦАМБЛАК», където тя
бе представена от ректора
му доц. д-р Мария ПАСЛАР и
преподавателя по български
език и литература доц. д-р
Васил КОНДОВ. Пред университетски преподаватели и
студенти Т. Танасова-Тодорова сподели неща, свързани
с богатата й творческа дейност и прочете стихотворения от публикуваните й книги
«ТОВА СЪМ АЗ», «НЕЖНИ ЛИСТА», «ПОЛЕТ ОТ ОНГЪЛА, «ЩЕ
МЕ ХАРЕСАШ ПОСЛЕ» , «ЗА
БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ!», както и
от най-новата книга за деца
«ЧУДНИ ДЕЦА».

Тази стихосбирка е издадена с финансовата подкрепа
на учителите по български
език и литература от България и район Тараклия, Молдова: Донка ШЕНЕВА, Анна
КОЛЧЕВА, Елена ПАНЧЕВА,
Екатерина ПЕТРОВА, Лилия Кирнева, Светлана ДЕРМЕНЖИ, Лилия ЖЕЛЯПОВА,

Альона СТОЕВА, Светлана
ДАРМАНЧЕВА, Наталия АРТЬОМИНА, Мария МАРИНОВА,
Мария ДЕЛИБАЛТОВА, Лидия
Топал и учителите по музика
– Марина БАНКОВА и Тихомир
БОРИСОВ.
Редактор на стихосбирката
за деца «Чудни хора» е журналистката Станини ДЕШЕВА, художник – Милен БОНЕВ, а организатор – Мария
ДЕЛИБАЛТОВА, методист по
БЕЛ в районното управление
на образованието, младежда
и спорта на район Тараклия.
Книгата е издадена в софийското издателство «Дуо-В»
ООД през 2017 година.
Музикалния фон при четенето на стихове от Танасова-Тодорова създаваха найголемият й син Александър,
а песните прекрасно изпълняваше неговата приятелка
Маринела. В екипа на гостите
бе и най-малкият син на по-

етесата Петър, към когото
също бе проявено голямо
внимание.
Много вълнуваща и трогателна бе поетичната стреща в градската гимназия
«ОЛИМПИЙ ПАНОВ». Гостите
от България бяха посрещнати по най-тържествен начин от директора й Мария
КИРОВА и заместничката й –
Марина КАВЛАК. Учениците,
подготвени от учителите по
български език и литература
Альона СТОЕВА и Валентина КАРАМАЛАК, приветстваха Таня Танасова-Тодорова
и близките й хора с «Добре
дошли!» Те разказваха за жената и поетесата, като за свой
близък човек, когото като че
ли познават отдавна, и прочувствовано, от сърце четоханейните стихове, в които
има и светла радост, и тиха
болка, и нежна тъга.
От тази топла атмосфера, от
този приятелски контакт Таня
Танасова- Тодорова и двата
й сина, както и приятелката на Сашо – Маринела, бяха
очаровани в онези минути и
се чувстваха като у дома. И
стиховете, които чете поетесата, и музиката, и песните в
изпълнение на Александър и
Маринела, радваха сърцето
и душата на възрастни и на
деца.
Учителката по БЕЛ А. Стоева поднесе на високата гостенка цветя, а учениците на
гимназията – скромни подаръци. Трогната от гостоприемството и добрите думи
по неин адрес, авторката на
«Полет от Онгъла», «За България с любов!» и др. подари
на училищната библиотека
по няколко бройки от петте
предишни книги, както и от
стихосбирката за деца «Чудни хора».
Третата поетична среща
бе проведена в общинската
библиотека, на която присъстваха и взеха участие уче-

ници от гимназия в гр. Тараклия. Това, всъщност, бе
първа част. Гимназистите
(учителката им Лилия КИРНЕВА) бяха много внимателни и
щастливи да видят и да чуят
поетеса с известно име и с
талантливо перо. Почитателите на Танасова-Тодорова
я слушаха с цялото си сърце,
задаваха й въпроси и остана
доволни от общуването си
с нея. В подарък получиха
книги от любимата им авторка и поетеса, чието име е
известно в Молдова, Украйна
и България, в чиито страни е
живяла със семейството си
(сега живее в българската
столица София).
Във втората част на послед-

ната поетична среща, състояла се в общинската библиотека, взеха участие Иван
СТОЯНОВ – консул на Българското консулство в Тараклия
и съпругата му – Мария СТОЯНОВА, членове на творчески
клуб «ВДЪХНОВЕНИЕ», учители, любители на поезията. За
тях Таня Танасова-Тодорова
чете своите стихове, а музиката и песните на Сашо и
Маринела допълваха цялата
атмосфера.
На 19 юни 2018 г. Таня Танасова-Тодорова ще навърши
55 години. До нови поетични
срещи с поетесата, родена в
Буджака, в българо-молдовското село Валя Пержей (Долината на сливите).
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

„ТОвА Съм Аз”, ИЛИ КОя Е ТАНя ТАНАСОвА - ТОдОРОвА

Първата поетична книга на бесарабската българка Таня
Танасова носи заглавието „Това съм Аз”. Още в началото на
своя творчески път момичето от Валя-Пержей заявява, че
стиховете й разкриват нейната душевност, че тя е готова
да сподели с читателите своите съмнения, търсения, вяра,
обич,надежда… И тази готовност веднага привлича и завладява читателите. Близочетвърт век Таня е вярна на своето
творческо кредо.
Преди доста години беше първата ни среща… Познавах
стиховете на Таня и
като читател, и като преподавател по български език и литература, бях изградила в съзнанието си представа и за нейния
физически портрет. Когато я видях, веднага я познах. Просто поетичните й откровения бяха нарисували точно не само
нейната духовна същност. Пред мене стоеше нежна, очарователна жена с живи очи и с плаха усмивка… Мелодичната й и
напевна интонация веднага разруши бариерата и ни сближи.
Днес, почти четвърт век по-късно, Таня Танасова е сред
най-ярките представители на бесарабската българска литература, в която внася особено женско присъствие и очарование.
„Това съм Аз - продължава да казва Таня, - ето ме, вижте ме, чуйте ме, искам да ви кажа толкова неща, искам да
споделя с вас своите болки и съмнения, своята вяра и обич…
Вие,читателите, сте мои близки и приятели…”. „Това съм аз”,
заявява Таня с всеки свой стих и продължава уверено и
вдъхновено да гради своя творчески и личностен образ.

КОя Е Тя?...
Талантлив творец, дъщеря на две родини - Молдова и
България. В стихотворението „Твоята кръв” Таня заявява: „Да,
другаде е пъпната ми връв,/ но твоята тече във мене кръв./
По -силна от раздели и от граници,/
избила по затворените страници”.
Родената в Буджака поетеса живее от години в България
и търси своето място сред изпитания и трудности, измъчвана от носталгия по родния край и от сложната съвременна
българска действителност. Толкова болезнено звучи нейното откровение: „Чуждинка съм във моята България”…/стих. „
Дано”/.
Една от най - силните й творби е вдъхновена от страданието за прогонените по света стотици българи, които, водени от
естествения човешки стремеж за по- добър живот, навярно
след време ще забравят и родния език, и родната България…
Таня има очи и сърце да види, да съпреживее и да излее в
стихове много от най-наболелите въпроси на нашето съвремие. И го прави толкова искрено, толкова естествено и непосредствено, сякаш разговаря на глас с приятели и с близки.
Стиховете й са леки, въздушни и намират най- прекия път до
сърцето на читателя.
КОя Е Тя?...
Всеотдайна и предана съпруга: „Тя е онази с тъжна усмивка – както слънцето се усмихва при залез”/ Стих „ Съпруга”/.
Обичаща, разбираща, прощаваща…

Майка на четирима синове - умни , образовани, талантливи - възпитани в духа на истинските човешки стойности и в
обич към всичко българско.
Таня е и обществено ангажирана личност, която се вълнува
от съдбата на българите и бъдещето на България, която е готова да защитава идеи и каузи.
Като творец и като личност, тя е частица от живия духовен
мост между българите от двете страни на Дунава, които времето и пространството не могат да разделят вече повече от
200 години.
КОя Е Тя?
Таня Танасова-Тодорова – българка, която въпреки всичко
продължава с упоритост и с постоянство да обогатява и да
допълва своя творчески и личностен облик. Доказателство
за това е последната й книжка с детски стихове „Чудни хора”.
От тях струи доброта и обич, личи умението на поетесата да
види света през очите на малките. Стихчетата звучат леко и
шеговито, но имат и дълбок подтекст. Те задават на възрастните въпроси, карат ги да се замислят за истински важните и
стойностни неща.
„ Това съм аз”- казва едно българче от Молдова преди много години. Това е Тя - казвам днес – творец, майка, българка,
която има още много да ни каже чрез своите бъдещи стихове! Очакваме ги…
МаРИя СТОяНОВа
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