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Откриваш винаги, непознати 
за околните нови неща. Това 
е сторила и нашата землячка-
Елка Няголова Пощарова 
в новата си стихосбирка 
“Парапет за душата”. Неин 
редактор е с повече от 
авторитетно име - Надя 
Попова - поетеса, преводач, 
редактор на в-к “Словото 
днес”, която представи 
родената в гр. Добрич на 6 
юли 1952 г. Елка Няголова 
като поет, балетрист, 
преводач, антологист...В 
Огледалната зала „Нели 
Божкова” беше дошла една 
пъстра мозайка от: поети, 
музиканти, артисти, краеведи, 
нейни съученици...Тук бе 
отново ентусиазираната д-р 
Емилия Баева, зам.- кмет по 
хуманитарните дейности 
на Община Добрич, която 
прочете поздравителни 
адреси от Президента на 
нашата Република- г-н 
Румен Радев и от кмета на 
Община Добрич- г-н Йордан 
Йорданов... 
За да уголемим представата 
си за значимостта на 
поетесата Елка Няголова и 
присъствие в българската не 
само поезия, добавям, че тя 
е : Директор за Балканите на 
Международната асоциация 
на писателите, със седалище 
в Латвия, основател и 
председател на Славянската 
литературна и артистична 
Академия от 2007 г. Редовен 
член на Академията за руска 
словесност и на Академия 
“Словесност”. Главен редактор 
на списанието за литература, 
изкуство и общество “Знаци”, 
а г-жа Надя Попова допълни 
за годишната  награда 
за патриотична поезия, 
връчена на 14 юли 2022 г., 
от председателя на СБП- г-н 
Борис Ангелов и още куп 
подробности, непознати за 
нас, за нейния всепроникващ 
талант и себераздаване. 
Първа от всички пред 
широката публика я 
представя друга наша 
именита землячка -Дора 
Габе/ Теодора Петрова Габе/, 
а сред поръчителите при 
кандитатстване ѝ в С Б П е 
самата авторка на “Вечната и 
святата”- Елисавета Багряна.
Освен това жената, която 
никога ни крие годините си - 
Елка Няголова е орденоносец, 
носител на медали и 
многобройни отличия и 
награди: “Златният Пегас” 
от “ Южна пролет”/ 1985/,”  
Изворът на белоногата”/1999/, 
“ Дора Габе”, на ИК “ Христо 
Ботев”/2005/, “ Мара Белчева”, 

КОГАТО НАДНИКНЕШ В СЕБЕ СИ

Поетесата Елка Няголова

Заключителен кадър: Сашо Серафимов, Елка Няголова, Петранка Бошкова. 
Димитринка Райчева, Александър Петров, Детелина Василева.

Наградата на Варна /2016 г./. 
Международни отличия от : 
Великобритания, Молдова, 
Русия, Франция, Украйна, 
Латвия,Черна гора, Сърбия, 
Северна Македония, Босна 
и Херцеговина, Словакия, 
Полша, Германия, Румъния...
Може да съм пропуснал 
нещо, защото съм зареден 
с голяма доза  възхищение, 
правя дълбок поклон 
на нейния ярко откроен 
талант и трудоспособност, 
за неподправената истина 
в нейната поезия, с която 
ни повежда из дебрите на 
човешката душа, и не само 
в “Парапет за душата”, 
стихосбирката, родена в 
зоната на “Ковид мълчание” 
цели три години. 
Думите на поетесата са 
винаги с честота  432 Hz...
Още от 14-годишна тя води 
свои дневници, пълни с 
впечатления, като осем 
от тях са за Дора Габе и 
Елисавета Багряна, за да 
сътвори “Крепост от думи”. 
Елка Няголова е създала 20 
поетични книги и един роман 
и в 11 други държави...Това е 
то голямото изкуство, което 
има една - едничка цел - да 
зарадва човешките ни души, 
да сподели с целия свят своята 
радост, болка, надежда...
Защото само душите ни 
се преоткриват ежедневно 
и не са подчинени на 
природните закони. Науката 
само открива скритите 
закони на Природата, но не 
гадае човешките души, а те 
съществуват и ги виждат и 
чувстват само поетите...
Изненада дойде и от 
друга наша землячка- 
добричлийката прима 
солистката на Варненската 
и Софийска опера, 
съгражданката и Димитринка 
Райчева, която под 
акомпанента на пианистката 
Детелина Василева ни зарадва 
с : “Нани ми, нани, Дамянчо”/
текст народен/, “ Разказвай” и 
“Не трябва да мисля за теб” от 
Георги Златев- Черкин, химна 
на българските гурбетчии в 
чужбина “ Я, кажи ми облаче 
ле бяло” от Ран Босилек, 
написан през 1915 г., заедно 
с младият Александър 
Петров, който вече е в 
трети кръг в “Гласът на 
България”, художник и поет, 
като 14- годишен създава   
стихосбирката “Следобедна 
усмивка”. Интересното тук е, 
че и двамата са били ученици 
на една и съща учителка- 
Йорданка Сивриева /с нея 
се запознах, когато Елка 
Няголова представи във 
Варна своята стихосбирка 
“Шест грама”.
Кулминацията на вечерта 
настъпи, когато пред нас се 
изправиха гореспоменатите 
заедно с Петранка Божкова и 
Сашо Серафимов- добрички 
поети и цялата публика се 
изправи на крака и запяхме 
заедно “Хубава си моя 
горо” на Любен Каравелов, 
написана през 1875 г. И този 
път над всички се очертаваше 
гласът на Сашо Серафимов.
Но преди този радостен 
момент пред нас се изправи 
Елка Няголова като жрица в 
своя храм, наречен Поезия, 
естествена и облечена в 
усмихнато бяло - символ 
на чистотата, излъчвайки 

красотата на нейната 
човешка душа - символ 
на себераздаване, която 
ни подкупва със своята 
одухотвореност и свежест. 
И така станахме нейни 
съучастници, и по естествен, 
и по необикновен начин. 
Книгата си “ Парапет за 
душата”, тя я разделила на пет 
цикъла: „За едно хвърчило”, 
“Горчиви песни”, „Призрачни 
лагуни”, „Стръмни сезони” 
и „Високосна любов”.  
Поетесата започна с “Лебедов 
дом” със съкровен финал:
“ ...Смях и сълза. Наметка. 
Смях и сълза...
Свършва кълбото. Този ден 
вече догаря.
Без ръкав светна ръката ти, 
гола по залез.
Точно такава я искам!
Да ме гали.”
Този стих ме впечатли най-
много от всички следващи, и 
аз като един възхитен зрител 
от втори балкон - плаках.  
Значими и важни почувствах 
стиховете в “ Меден сън”, 
“Очите на мама”, “Слънчевото 
топче”, “Бялата картина”, 
където ни се съобщава:
“ Сънувах сине, сине , Бялата 
картина...
Облечен си във бащината 
риза.
Все този сън. От толкова 
години.
Събуждам се. А той в деня ми 
влиза...”
Тук виждаме как майчиното 
чувство е откроено и 
взискателно, с нравствено 
подредена и проницателна 
любов и какви събития 
стават около нея. За разлика 
от нас-бащите, които сме 
като кораби, плуващи за 
някъде или идващи отнякъде, 
оставяме малко пяна след 
себе си... Майката-поетеса 
е друго нещо, тя е жена, 
вечно излъчваща нежност, 
загриженост, чистота, 
мъдрост...
А Елка Няголова създава 
поезия с органична 
естественост, абсолютна 
загриженост и самостойна 
красота. И нали сега сме 
месец ноември в “Моят 
ноември”, посветено на сина 
ѝ, тя открито декларира:
“...Ала всичко това ще е 
утре...А сега до стъклото
ще броя на дъжда писмата, 
разпилени в градината.
Светли вади се стичат по 
скулите на живота.
Светли. Защото утре синът 
ми ще се роди!”
Предчувствието, това е 
другата страна на нейното 
светоусещане, една сила, 
която те привлича като 
магнит, където чистотата 
е навсякъде, а нашата 
землячка е докоснала всичко 
с грижовната си ръка, жена 
на която дните и трябва да 
бъдат ползотворни , заедно 
с откровението, скрито в 
нейната миротворна мъдрост, 
заедно с красотата, която 
създава всеки ден. Всеки път! 
Срещата с поетесата Елка 
Няголова и представянето на 
стихосбирката  и „Парапет на 
душата”бе в емблематичния 
ден 1 ноември – Денят на 
народните будители. А 
поетесата Елка Няголова кара 
съзнанието ни винаги да бъде 
будно!

Снимки и текст:
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Отговорността на поета, на 
твореца на Балканите, е да бъде 
глас и съвест на времето, в което 
живее, а думите му да се носят и 
чуват надалеч, през девет земи в 
десета, през планини и морета. 
   От класиците Раковски, Ботев 
и Вазов, за да преминем през 
Дамян Дамянов, Павел Матев, 
Евтим Евтимов и стигнем до 
Ивайло Балабанов и Валери 
Станков, всички те ни завещават 
извисяващия магически 
нравствен максимализъм. 
Такава е българската „нулева 
група”(Елка Няголова) като 
народ и нация- да даваме на 
другите и да ги извисяваме по 
пътя на дълга към народа, на 
свободата и доброто. Вярна на 
тези отколешни завети е ѝ Елка 
Няголова, която в продължение 
на повече от половин век 
не се уморява да доказва на 
другите и на себе си, че да си 
будител е безценно звание и 
свещен дълг, защото „думата 
е страшно нещо”, както мъдро 
заклева последователите си 
митотворецът на планината и 
равнината Йордан Йовков. Ето 
защо лириката и красотата не 
са само артистични видения, 
а са мъка и болка, страдание 
и вик за повече хуманност в 
отношенията ни в обществото, в 
природата и в света около нас.
   В нея откриваме духовната 
близост с големите българки 
Райна княгиня и Гергана 
от поемата „Изворът на 
Белоногата” на дядо Славейков, 
на Дора Габе и Елисавета 
Багряна. Не е трудно при 
нея подготвеният читател да 
усети неспокойния метроном 
от гърдите на безименните 
добруджанки, които знаят да 
градят дом, да възпитават и 
дават пример на младите чрез 
делата си. Спомням си времето 
на една друга криза в началото 
на 90-години, когато театрите, 
залите на книжарниците, 
кината  и ресторантите бяха 
превърнати в комерсиални 
центрове за бинго, а културата 
на Добрич се сведе до малката 
галерия в хотел „България”, 
където двамата със съпруга 
си Валери Пощаров правеха 
чудеса и успяваха да доведат за 
гости на града ни световните 
светила Никола Манев и 
Стоимен Стоилов. Завъртя 
се колелото на историята, 
дойде времето на новите им 
галерии в КК”Албена”, след 
това „Кавалет” в морската 
ни столица. Тези места се 
превръщаха винаги в светилища 
на красотата, на словото, 
музиката и изобразителното 

БЯЛАТА КРАСОТА
изкуство. Списание „Знаци” 
се утвърди в публична сцена 
на високите художествени 
критерии от текстовете до 
оформлението и изящната 
хартия. Елка винаги има 
грандиозни замисли, които са 
за ниво държава, които двамата 
с Валери упорито планират и 
виртуозно осъществяват до 
педантичност. Обичат развиват, 
обогатяват и извеждат идеята 
до високите пространства на 
съвършенството. Венецът на 
делата ѝ е основаването през 
2007 година на Славянска 
литературна и артистична 
академия и организирането на 
международния фестивал на 
поезията „Славянска прегръдка“. 
В мащабните инициативи са 
включени хиляди славянски 
творци от всички краища, които 
са мисионери на възвръщането 
към великите ценности и 
мисията на тази многомилионна 
общност на християнството в 
сърцето на Европа.   
  Нейните лирически  книги 
през времето са колкото 
съвременни „требници” за 
добродетелите и ценностите, 
за водачите и идеалите, които 
задължително ще пренесем в 
бъдещето, толкова са и „писма 
от/до брега”, за пътуването с 
„белия влак” до „петия сезон” 
в безкрайните пространства на 
мечтите, виденията и великото 
тайнство на любовта, която 
е бяла и величествена като 
детската сълза и утринната 
пролетна молитва. Последната 
лирическа книга „ Парапет 
за душата”2021,С,БП, и СА, 
120с.) е от нови „натрупани 
мълчания”(Павел Матев) в  
дългото и безкрайно „пътуване 
към себе си”( Блага Димитрова), 
без което няма и не може да има 
истинска поезия, която взривява 
душата и ни изправя пред 
„въпросите, които никой век не 
разреши”(П.Яворов).
   Новаторското в последния 
„дневник за изгаряне”(Любомир 
Левчев) на поетесата е в 
преосмислянето на изминатото 
и извървяното през годините, 
но през друг ракурс-през 
сетивата и усещането за болния 
свят и трудното му лечение 
в тоталната световна криза, 
което прави откровенията 
далеч по-болезнени, съдбовни, 
мъчителни и трагични. 
Историите от далечното 
детство в цикъла „За едно 
хвърчило”  са в нов контекст 
на преживените необратими  
житейски раздели с обичани 
и любими хора в последните 
две-три години, затова сега 

Димчо-Дебеляновата елегичност 
е сгъстена до Яворовата 
апокалиптичност. Всеки детайл 
от спомените е наситен до 
болка с трагизъм и в „нощта на 
немите поети” активното им 
свръхдействие е мълчанието, 
но не на тихата молитва, а 
на сковаващия нов страх, 
които придобива космическа 
смазваща сила. Песните са в 
новата тоналност  на горчивото, 
истините са „несресани”, 
вълкът-албинос продължава 
да тревожи детското съзнание, 
дори и в прегръдките на 
любимия баща. Снегът, зимата, 
вятърът, виелиците не са от 
картините на приказките на 
скандинавските народи, а са 
космическо предупреждение 
за търсенето на новата и 
крехка вяра пред лицето на 
възможен апокалипсис, но 
не от Свещените книги, а от 
действията на войнолюбците. 
Героинята е по-уморена, 
дори отчаяна, но силна в 
колумбовската търсаческа 
страст.  Откровенията, 
които прави, носят силата на 
казаното, чутото и нашепнатото 
от мъдреците- за „бялото 
облаче” и „ръцете на мама”, 
за „поочуканото слънчево 
топче” и „бялата картина”. 
Героинята с богатата земна 
биография  упорито овладява 
важните „сто урока по летене”, 
за да се стигне до „живата 
вода”, която е предопределена 
само за малцината посветени. 
Посланията на текстовете са 
родени в огньовете на усещането 
за „стръмни” пътеки, за други 
сезони, непознати брегове, а 
там е за силните духом, които 
са приели болките човешки в 
себе си.    
 Нейни книги са заслужено 
превеждани и издавани в 
много държави:Русия, Украйна, 
Франция, Сърбия, Хърватия, 
Македония, Полша, Гърция и 
други, което е доказателство, 
че в тях има дух и светлина. 
Елка Няголова е носителка на 
национални и международни 
литературни награди от 
„Южна пролет” – за дебют, 
„Христо Ботев” до  „Варна” за 
художествен превод, нека да 
добавим още „Белият ангел 
на поезията” (Полша), „А. 
Грибоедов”, „Пушкински златен 
медал” и Есенинската награда 
„Македонски книжовен Дедал” 
(С.Македония),„Кехлибарен 
трилистник” (Латвия) и др.
  Честит юбилей на голямата 
българска поетеса, с пожелания 
за нови видения  в самотата на 
твореца, когато се раждат белите 
истини! 

Драгомил ГЕОРГИЕВ
   


