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„Години, години...“
Народната певица Верка Сидерова на 95 години

Верка Сидерова поставя началото на 
кариерата си като народна певица във 
военната самодейност на Балчик, където 
мъжът й е военнослужещ

Родена и израснала в гр. 
Добрич, името на Верка 
Сидерова е неразривно 
свързано  с Добруджа. 
Тя изпълнява изклю-
чително добруджански 
народни песни в своята 
дълга кариера на народ-
на певица. Щедростта 
на тази земя прелива в 
сърцето на Верка – една 
от най-изявените дъще-
ри на този край. Тя е 
най-малка от четирите 
деца в семейството. Ро-
дена на 26 април 1926 
година, когато Южна 
Добруджа е била под 
румънска окупация, тя 
от малка споделя труд-
ностите, които пре-
живява българското 
население под чуждо 
владичество. „Аз съм 
дете от втория съпруг 
на майка ми. Първият 
ѝ съпруг е бил отвлечен 
от румънските власти, 
така както е бил заедно 
с конете и каруца, пъл-
на с жито. Мама оста-
нала сама с малко дете 
на две години.(През 
август 1916 г. румън-
ските власти отвличат 
десетки хиляди българ-
ски граждани, мирно 
население, от Южна 
Добруджа и българи от 
Северна Добруджа и 
ги заточават при тежки 
условия за преживява-
не, докато са се водели 
военни действия между 
двете съседни държа-
ви.) Минавали дни и 
месеци, но никаква вест 
не идвала. Единстве-
ната вест, която мама 
получила след първата 
зима от откарването 
им била, че мъжът ѝ 
се разболял от тиф и е 

починал. Мама остана-
ла вдовица. Мъката си 
погасявала в работа и 
грижа за дъщеричката 
си Мария. По-късно се 
запознала със Сидeр, 
моя баща, който е от 
руски произход. Той 
също бил вдовец и имал 
един син. Оженили се 
и се появили още две 
деца – две момичета.“ 
Възпитана в труд и вза-
имно уважение в семей-
ството, Верка трайно 
съхранява силна любов 
към песните, езика и 
традициите на своя на-
род. Била е едва 13-го-
дишна, когато майка ѝ 
умира. „Баба, майка на 
майка ми, пееше много 
добре и знаеше много 
песни. Тя ме направи 
певица.“ Верка завърш-
ва класическа гимназия 
в Добрич. Не спира да 
пее, дори и след като се 
омъжва за Цоньо Дими-
тров – военен пилот от 
Авиобазата в град Бал-
чик. Включва се в само-
дейния състав на воен-
ното поделение и през 
1952 г. печели първо 
място в София, където 
се провежда Преглед на 
общовойсковата худо-
жествена самодейност. 
Качествата ѝ като певи-
ца са оценени от глав-
ния художествен ръко-
водител на Държавния 
ансамбъл за народни 
песни и танци, Филип 
Кутев. Така Верка става 
член на този ансамбъл 
и през 1953 г., заедно с 
ансамбъла, потегля за 
своето първо турне в 
чужбина – Чехия. Още 
30 години, работейки в 
Ансамбъла, Верка раз-

нася славата на българ-
ската фолклорна песен 
в 29 страни по света, 
като една от най-добри-
те солистки. 
 Много са на-
градите, с които е удос-

тоена Верка Сидерова. 
Ето някои от тях: орден 
„Кирил и Методий“, 
първа степен, златен; 
наградата „Нестинар-
ка“, за цялостна певче-
ска кариера, връчена 
ѝ на Международния 
фолклорен фестивал в 
Бургас (2004 г.); носи-
тел е на званието „По-
четен гражданин на гр. 
Добрич“ (2004 г.); удос-
тоена е с най-високото 
отличие в Р.България 
– орден „Стара плани-
на“, втора степен, „за 
изключително големите 

ѝ заслуги в областта на 
културата и изкуство-
то“ (2011 г.); през 2014 
г. получава статуетка от 
първите „Годишни фол-
клорни награди“, пос-
ветени на Борис Маша-
лов, в приз „Цялостен 
принос към българския 
фолклор“; фондация 
„Вигория“ я удостоява 
през 2015 г. с най-ви-
соката си награда – По-
четен плакет „Златна 
детелина“, за приноса ѝ 
при формиране на мла-
дите таланти в сферата 
на фолклорните изпъл-
нения, за способността 
ѝ да насърчава, да съ-
ветва, да подпомага и 
предава на начинаещи-
те млади изпълнители 
своята любов към на-
родната песен. 
 От висотата на 
своите години, Верка 
казва: „Най-много ме 
крепи това, което съм 
направила. Знам че 
един малък знак съм ос-
тавила. И много се рад-
вам, когато чуя дечица 
и млади хора да пеят. 
Те са надеждите, тези, 
които вървят след мен. 
По моя път, както съм 
вървяла, по едно цвете 
съм хвърляла. И нека 
младите да вървят по 
този път и да се учат.“
 
Наследството, което 
Верка Сидерова заве-

щава на своя народ, е 
неоценимо. Нейните 
прекрасни изпълнения, 
много от които се пазят 
в Златния фонд на На-
ционалното радио и На-
ционалната телевизия, 
нейните многобройни 
послания, изпълнени с 
любов към роден край 
и Родина, са ярък израз 
на нейната творческа 
дарба. Да ѝ благодарим 
и да ѝ пожелаем здраве 
и живот.

Мария ДОБРЕВА
Фондация „Вигория“

Мария Бакалова просия на 
червения Оскарски килим

Мария Бакалова не успя 
да спечели “Оскар” за 
поддържаща роля. Ста-
туетката спечели Юн Йо-
Джонг за “Минари”. Тя е 
първата корейка, номини-
рана за актьорска награда 

от Американската филмо-
ва академия.
Холивудската звезда Брад 
Пит оприличи Мария Ба-
калова на Мерилин Мон-
ро и заяви, че ще бъде 
голяма звезда някой ден. 

“Добре дошла, Мария”, 
каза Пит при обявяването 
на номинираните в кате-
горията за най-добра ак-
триса в поддържаща роля.
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