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Творци от литературните клубове на Балчик и Каварна - на изпроводяк от Арт клуба на 5 март 2015 г.

…И светът - залюлян от
нейните ръце.

…И признанието за све-
та започва от нея.

…И тя става свят на
вдъхновение, въображе-
ние, призвание

…Всичко това в един
ли тературен ко нкурс,
обявен от библиотеката
при НЧ "Съгласие 1890"
гр.Каварна, по повод Ос-
ми март - Международния
ден на жената. Темата изп-
рави през изпитание твор-
ческото вдъхновение на 22
автори, участвали в кон-
курса с до три стихотво-
рения, един разказ или ед-
но есе.

Творите бяха разгледа-
ни от жури с председател
Керанка Далакманска и
членове: Таньо Божков /
филолог/ и Анна Томова /
библиотекар/. И тримата
са автори на поезия и про-

Арт клубът на Каварна едва побра почитателите на литературното изкуство,
които искаха да чуят класираните произведения от обявения конкурс “Жената -
вечната и святата”.                                                                Фото: Маруся КОСТОВА

за. Всеки член на журито
поотделно прочете предс-
тавените 34 стихотворе-
ния, пет разказа и три есе-
та. След направения ана-
лиз, журито се събра да
сподели впечатленията от
творбите и всеки поотдел-
но предложи класиране в
различните жанрове.  Лю-
бопитното при нашия ана-
лиз бе това, че почти нав-
сякъде мнението ни съвпа-
даше.

 Едва след като класира-
хме на първо, второ и тре-
то място авторите, научи-
хме техните имена. Без
претенциите за критик, ще
споделя мислите, които ме
вълнуваха, когато проче-
тох предложените творби,
а след мен своето мнение
ще кажат и Таньо Божков
и Анна Томова.

За мен срещата с напи-
саното беше едно пътува-

не, в което откривах на
много места творческата
болка и радост на автори-
те, всеки със своя глас и
почерк, водени от чувст-
вото да разкрият образа на
жената - святата, вечната,
вдъхновяваща векове на-
ред поети, писатели, худо-
жници, композитори, пев-
ци. Открих на места града-
ция на чувствата, изграж-
дането на образа на лири-
ческия герой с овладени
художествени средства,
изповед, предадена естес-
твено, докоснах се до ли-
ричност, която радва. На-
ред с това, искам да доба-
вя, че в разказите на Ал-
бена Алексиева, Енчо Ди-
митров и Цонка Сивкова
боравенето с думите стига
до търсене на различие ме-
жду езика на делника и
езика на прозата. Това ги
прави силни и те остават

следа у читателя. Неспо-
коен и красив е духът на
поетите и тяхната изповед
рисува картината на веч-
ния образ на жената, лю-
бимата, майката и любов-
та. Стихотворенията носят
емоционалност и поетиче-
ска образност. Тук ще
спомена имената на Донка
Гроздева, Мими Стайко-
ва, Стефан Жечев, Дими-
тър Борисов и Надя Ми-
тева.  Няколко изречения
и за есетата на Веселина
Щерева и Павел Павлов.

Те носят една лирич-
ност, споделено чувство и
звучат непретенциозно.
Искам да поздравя за уча-
стието и тези автори, кои-
то няма да бъдат сред наг-
радените в нашата класа-
ция. Техните произведе-
ния са по-обикновени, в
тях често липсват метафо-
ри,  сравнения, епитети,

градация на чувства и об-
рази, чрез които произве-
дението може да постигне
по-голяма художествена
стойност. Но е похвално, че
се увличат в писането, че
обичат поезията и проза-
та, че намират време да
споделят мислите върху

белия лист. Днес отчитаме
един литературен кон-
курс, в който участваха 10
автори от Балчик, 8 авто-
ри от Каварна, двама от
с.Българево, по един от
Шабла и с.Чепинци, общи-
на Рудозем. Ще прибавя и
още две числа - своите

творби представиха 16 же-
ни и 7 мъже, вдъхновени от
темата на конкурса "Жена-
та - вечната и святата".

Надявам се този кон-
курс да се превърне в тра-
диционен.

Керанка
ДАЛАКМАНСКА

Класиране на литературния конкурс: “Жената - вечната и святата”. Стихотворения
1м. - Стефан Жечев (Шабла), 2м - Донка Гроздева (Балчик), 3м - Мими Стайкова
(Каварна); Поощрителни награди Димитър Борисов (Каварна) и Надя Митева
(Балчик); Разкази: 1м - Албена Алексиева (Каварна), 2м - Енчо Димитров (Балчик),
3м Цонка Сивкова (Балчик); Есе: 1м Веселина Щерева (Каварна)          Фото: БТ
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Стаматка Кирилова - на-
родна певица на Балчик, на
Добруджа, на цялата бъл-
гарска нация. Висота на
песенния фолклор на бъл-
гарите, достига тя, особе-
но когато пее северодоб-

Снимка за спомен на новоудостоените общественица на годината: Тодор Моралийски, д-р Красимир
Кръчмаров, Александър Танев, Стаматка Кирилова, Айхан Апти, кмета на Община Балчик Николай Ангелов,
Иван Радев, Иванка Бързакова, Бистра Велчева, д-р Михран Санджакян, Жени Михайлова, Марияна
Тихолова и главния редактор на в-к “Балчишки телеграф” Маруся Костова.         Фото: Антония КОСТОВА

руджанските песни на на-
шите прадеди, чийто дух
витае на север от Дунава и
се прелива тук в звуците
на една сърцата певица, ко-
ято пази това, което са и
завещали. И пее за топли-

ната на изоставената бащи-
на къща, за сладостта на
хляба, който споделяме
всеки ден с децата си, за ис-
торическия спомен за Оте-
чеството отвъд Дунава и
тук, в Южна Добруджа.

   За народната певица
Стаматка Кирилова най-
известният добруджански
композитор Петър Крумов
казва:"Тя е човек, който
има пряко отношение към
фолклора, към песента, ко-

стюма, обичаите и др.
   Нейните корени по бащи-
на и майчина линия носят
твърде много материал по
отношение на традициите.
Аз съм дешифрирал око-
ло стотина нейни песни,
може би най-доброто, кое-
то тя носи в себе си като
репертоар, а едно издател-
ство подготви нейна книга
с нотния и словесния ма-
териал на тези песни. За
мен това е явление в цяла
Добруджа."

От 1980 година съм в
Соколово - разказва за се-
бе си Стаматка Кирилова.
Започнахме работа с 25 же-
ни в началото, млади с ху-
бави гласове. Сега съста-
вът е от възрастни жени, в
него има и от първата фор-
мация, има и нови. По про-
фесия съм учителка,  но
преподавах и музика в ОУ
"Антим І" в гр. Балчик.
Ръководила съм детски хо-
рове към читалище "В.Ле-
вски" в Балчик, както и хо-
ра на възрастните към съ-
щото читалище.

През 1980 год. читали-
щният секретар на Соколо-
во, Кина Липованска, ме
покани да ръководя хора в
селото, аз приех и вече 28
години сме неразделни. По-
някога се уморявам, но ка-
то отида в с.Соколово и ви-
дя жените, които ме очак-
ват, умората изчезва. Освен
че те пеят хубаво, Соколо-
во е извор на фолклор.
   Пея още от ученичка и
проявявам постоянство в
търсенето на изворен фол-
клор. От възрастните уча-
стнички в хора научих мно-
го песни, изпълнявам ги и
днес. Имам записи в радио
Варна, имам издадени пло-
чи, касети и дискове. Оби-
чам да използвам трудните
песни, на големите компо-
зитори Филип Кутев, Ди-
митър Динев, Атанас Или-
ев, както и на добруджанс-
кия народен композитор
Петър Крумов. От него са
основно добруджанските
ни песни. Участвала съм в
предаване с Атанас Илиев
в Канал 8, имам участия в

телевизия СКАТ, както и
по националната телевизия.
Всички около мен пеят,
двете ми дъщери, надявам
се двете ми внучки също да
вървят по моя път. Дано да
имам сили да продължа,
има още какво да свърша в
издирването на безценния
добруджански фолклор."
   Стаматка Кирилова е
призната със своя педаго-
гически опит, който е над
40 години и тя сега се пен-
сионира като учителка.
   Самата певица избягва
много да говори. Тя казва
всичко за себе си, за рода
си, за народа ни в над 200
български народни песни.
Пак чрез тях тя се отлича-
ва в обществото и заслужи
да бъде носител на звание-
то "Общественик на 2014
година".

Наградата от ОбА и ре-
дакцията на вестник "Бал-
чишки телеграф", с възхи-
щение към певицата: и връ-
чи кметът на Община Бал-
чик: Николай Ангелов.

Маруся КОСТОВА




