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или нещо, което се е случило. Когато 
пристигнах в Бърно, образно казано, 
мирогледът ми се отвори. Първите 
седмици и месеци претърпях кул-
турен шок – изведнъж се натрупва 
много информация, не знаеш езика, 
започваш да го учиш – мозъкът ти 
работи на съвсем други честоти. Запо-
чнах да виждам повече нови неща, да 
се интересувам повече, защото в Бъл-
гария е различно. Не искам да кажа, 
че всичко е затворено, но хората имат 
„граници“ – трудно допускат нещо 
ново и различно, свикнали са на леко 

локално мислене. За мен преломният 
момент беше, че дойдох тук, в Чехия, и 
то на определена възраст, когато човек 
става самостоятелен и започва да ми-
сли по-различно – какво да го обогати 
в този живот, какво да научи повече. 

– Роден сте в Бургас – има ли мяс-
то за морето в картините Ви и, по-
общо казано, кои са Вашите герои?

– Да, морето определено доста 
ми липсва тук, но още в Академията 
в Бърно рисувах често това бургаско 
море; залива; места около Бургас, 
които са ми любими. Моят професор 
винаги казваше: „Най-после Любен 
започна да рисува море – това, което 
ние нямаме – добре е!“. Аз обаче не 
правя картини само с пейзаж, тема-
та е по-задълбочена. Главният герой 
е водолаз, всъщност, може би съм 
аз, защото това беше една от детски-
те ми мечти. Героят слиза на дъното, 
опитва се да се спаси. Малко хора зна-
ят, че едва 5 % от морето е изследва-
на. Хората искат да летят, изследват 
Космоса, а не са направили своето 
откритие тук, на земята. Моите теми 
са малко по-задълбочени, насочени 
към битието – последната ми голяма 
изложба, в реномираната галерия Art 
S Salon, се казваше „Апокалипсариум“ 
(Apokalypsаrium), т.е. апокалипсисът, в 

– Здравейте, госпожо Никова, моля 
представете ни се!

– Здравейте, приятно ми е, моля нека 
е на „ти“. Аз съм просто Ивелина. Оне-
зи, които ме познават, знаят, че не обичам 
много да говоря за себе си и предпочитам 
стиховете ми да свършат това. Наричат ме 
с много имена: Дъщеря на пеперуди; Пепе-
ляшка; Усмивка в бетон; Слънчице; Алтъ-
на… Оказва се, че „нямам име“, но затова 
пък имам много лица. Затова ще се опитам 
да се представя с усмивка, и чрез стихове:

Чорапогащникът ми с бримка все е,
обувките ми – неубили мравка,
косите ми разрошени се веят.
Любимото ми цвете? – Незабравка.
За някой кактус съм, за друг съм роза,
трохичка суха – в гърлото присядам,
вино съм от най-киселото грозде,
хлапашки щура, не стилна дама.
Не шия, не плета, не ми се шета,
рисувам си звездите на лист с молив,
прелитам на хартиена ракета
от тук до Марс. Наричайте ме Ив!
– По професия си счетоводител, как по-

стигаш баланс между рационалната и точ-
на професия и лириката? И има ли всъщ-
ност поезия в числата и числа в поезията?

– Да, по професия съм счетоводител. 
Отстрани това странно съчетание на смет-
ки и рими вероятно изглежда трудно и 
дори невъзможно, но всички знаем в как-
ви времена живеем и поради тази причи-
на приятелството ми с цифрите е моята 
гаранция за сигурност и баланс в живота. 
Не смятам, че съществува поезия в чис-
лата и въобще в точните науки. Малкото 
свободно време ме мобилизира, за да бъда 
и добра домакиня, и подкрепяща майка, 
без всички ангажименти да ми пречат на 
писането на стихове – когато човек носи в 
себе си това огънче, главата не пита кога да 

Стиховете ù възпяват красотата на 
България, поезията й докосва, стопля, 
напомня и ни връща… у дома. Тя е 
Ивелина Никова, счетоводител по про-
фесия и поет по душа. Наричат я с мно-
го имена и те всички й прилягат. Насто-
ява да разговаряме „на ти“ и е толкова 
земна. Пише в рима и тъче със златна 
нишка, докосваща човешките сърца. 
Открита, сърцата и вдъхновяваща – 
запознайте се с Ивелина Никова, която 
в едно неподправено интервю, раз-
казва за себе си, стиховете, любовта 
към България и новите проекти.

който живеем, последният скок на чо-
века във водата. Това е изложба, поро-
дена от съвременното мислене, от вли-
янието на заобикалящия ме свят, който 
рефлектира върху мен и аз се опитвам 
да го въплътя в творчеството си. Всъщ-
ност „Апокалипсариум“ доста попъ-
тува – през лятото беше в Българския 
културен център в Лондон и имаше 
голям успех. Изложбата бе представе-
на и в София, в галерия „Академия“, 
със съдействието на Чешкия културен 
център, който много ми помогна. С 
неговия директор, г-жа Хуртаева се ра-

боти изключително добре – тя е млада, 
съвременна, ерудирана – човек на дру-
га вълна. 

– Да очакваме ли скоро нова 
Ваша голяма изложба?

– Да, очертава се нещо такова до-
година, тук, в чешката столица. Ще 
продължа темата, но е възможно да я 
развия по друг начин. 

– Къде сте по-популярен – в Бъл-
гария или в Чехия?

– Не съм сигурен. В Чехия през 
2013 г. получих награда за млад автор 
до 35 години (ART PRAGUE Young 
Award) и след това изведнъж станах 
популярен тук, но в България попу-
лярността ми също нарасна. Полу-
чих друга награда, засили се инте-
ресът към моите неща. После бях на 
финала на „БАЗА“ – наградата за съ-
временно изкуство в България. Не я 
спечелих, но самото участие е много 
престижно. Общо взето се опитвам 
да държа и „двете сцени“, ако може 
още една, ще държа и нея. Сега запо-
чнах работа с една галерия в Лондон 
и се опитвам и там нещо да се случи 
– пазарът обаче е съвсем друг, хората, 
манталитета. Дано, защото изкуство-
то е за всеки и е хубаво да се разпрос-
транява, да се вижда.  ◆

Изложбата „Апокалипсариум“ в реномираната галерия Art S Salon, гр. Прага 
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се родят поредните рими, а ръцете сами 
се освобождават от всичко друго, за да 
драснат словата… 

– Какво разгоря в теб това огънче на 
поезията, за което говориш?

– Честичко ме наричат и „момичето 
с тъжните очи“. Именно тъгата отключи 
творческата искра в мен. Аз обаче всеки 
ден се опитвам да превръщам тази тъга 
в нещо стойностно или, както обичам да 
казвам – в капка мед, за да лекувам рани. 
Може да звучи много познато и тривиал-
но, но мен ме души за гърлото една про-
тегната за жълти стотинки ръка; горчи 
ми, когато виждам как майки дърпат де-
цата си от витрините и все още не мога да 
свикна с вида на изгубилите надежда очи 
на възрастните… 

– А какво те вдъхновява?
– Най-силно ме вдъхновяват красота-

та на България и топлината на човешките 
взаимоотношения. Но импулс за писане 
мога да получа, възхищавайки се на зале-
за или на капчици роса по една цъфнала 
маргаритка.

– Каква е ролята на поезията в на-
шето сложно и забързано съвремие?

– Стойностната поезия, както казва 
Венцеслав Константинов, „Изтрайва ня-
колко вечности“. Тя притежава способ-
ността да вълнува, предизвиква разми-
сли и възпитава младото поколение. 

– Трудно ли е да бъдеш творец в Бъл-
гария?

– Творците винаги са били генерато-
ри на новото, красивото или полезното за 
обществото. Поетите (както всички тво-
рци) не са по-различни от своите събратя 
– всеки, докоснал се до магията на думи-
те, които може да подреди в стихове, се 
стреми да изрази духа на своето време, да 
подтикне към хармония и съвършенство, 
да „извлече“ от нас най-доброто и да ни 
даде вяра, че не напразно сме дошли на 
този свят. В този смисъл, не мисля, че е 
трудно да твориш в България. 

– Темата за родното, родовите цен-
ности и символи е богато наситила 
твоите стихове. Как би представила с 
няколко думи на читателите своята сти-
хосбирка „България в сърцето ми“?

– Цялата си любов към Родината съм 
събрала в стихосбирката „България в 
сърцето ми“. В днешното бездуховно вре-
ме, смея да твърдя, че все повече имаме 
нужда от завръщане към родовите си 
корени. Ще ми се всеки да намери своя 
си повод да се гордее, че е българин и да 
работи за благото на Родината. Ето защо 
тази книга съдържа стихове, посветени 
на български градове и на бележити бъл-
гари, преразказани в стихове легенди и 
възпети природни забележителности. 

– Съвсем скоро от печат излезе по-
вестта „Алтъна“. Тя естествено про-
дължение на стихотворението „Алтъна 
разказва“ ли е ?

– „Алтъна разказва“ се нарича едно от 
стихотворенията ми, включено във вто-
рата ми стихосбирка „България в сърцето 
ми“. След като го публикувах в социална-
та мрежа, получих различни предложе-
ния, между които например да превърна 
стиховете в роман, песен или филм. То-
гава реших да опитам да създам повест. 
Имам и други планове за „Алтъна“, но бъ-
дещето ще пожелае дали ще намеря сили 
и съмишленици за нещо по- голямо…

– Беше ли предизвикателство напис-
ването на „Алтъна“? Труден ли е скокът 
от поезията към прозата?

– „Алтъна“ беше предизвикателство 
за мен, първата ми стъпка в прозата. Учих 
се в движение, защото прозата си има 
своите правила и изисквания. Опитах се 
да дам отговори на вечни теми – какво е 
да имаме различна религия, можем ли да 
бъдем винаги добри, правят ли ни раз-
лични физическите белези и можем ли 
въпреки всичко да живеем заедно. 

– Сънуваш ли в рими?
– Не все още не ми се е случвало да 

усетя тази магия. 
– Има ли ярък детски спомен, който 

да си вплела в стиховете си?
– В спомените ми живее една възраст-

на жена, която прави вкусна вита бани-
ца – моята баба. В нейна памет се роди 
стихотворението „Бабината баница“. За 
съжаление, все още не съм се научила да 
точа тънките кори с любов като нея. 

– Работиш ли над нещо ново след 

„Алтъна“?
– Подготвям нова стихосбирка с ра-

ботно заглавие „Платила съм си“. Имам 
готовност и за втора стихосбирка, посве-
тена на Родината ни. Пиша и импресии, 
кратки разкази. Но за всичко има време. 

– А за какво не ти остава време?
– Не ми остава време да скучая и да 

мисля негативно. 
– И като за финал – кой твой стих 

би подарила на читателите на списание 
„Роден глас“?

– Благодаря за поканата, честта и удо-
волствието да бъда Ваш гост! Желая Ви 
успех и много нови читатели! 

Молитва за България
О, Боже, опази от зло България
от робски мрак и майчини сълзи,
от земетръс, порои и пожари,
от блясък на предателски ками!
Пази на Рила езерата, Боже,
на Добруджата златна песента,
на Казанлъка розовото ложе,
в Родопи – на Орфея любовта!
Със устни, Боже, Тракия целувай,
камбаните и наш`те писмена
а после синята мечта на Дунав
и шипченските орлови гнезда!
Със сила и блага дари народа,
платил с кръвта си святата земя
България да стигне пак възхода
и да застане гордо пред света!  ◆

Хилядите лица на Родината, 
вплетени със златна нишка 
в поезията на Ивелина Никова

Текст: Анжела Гюрова | Снимки: личен ахив на Ивелина Никова

Ивелина Никова


