
Поетесата Маргарита Петкова в Българското училище

на 7 ноември 2011 година в бСОУ 
„Д-р п. берон“ се проведе интерес-
на и емоционална среща с извест-
ната българска поетеса Маргарита 
петкова.това приятно събитие бе 
свързано с Дните на българската 
култура в прага, които се орга-
низират за осми пореден път от 
сдружение „възраждане“.
Актовата зала в училището бе пълна 
с ученици от гимназиалните класо-
ве, коита бяха нетърпеливи да чуят 
стиховете на една от най-изявените 
авторки в съвременната българска 
поезия, да се докоснат до нея, да 
разговарят с нея.
Поетесата бе придружавана от жур-
налистката Леда Аврамова – PR на 
БТА, и от председателя на сдружение 
„Възраждане“ – Мария Захариева.
Директорът на училището – г-н 
Начев, представи гостите и предос-
тави думата на Леда Аврамова, която 
въведе публиката в необятното 
творчество на Маргарита Петкова. 
И тъй като личността на поетесата 
се отразява най-ярко в поезията й, 
г-жа Аврамова остави стиховете да 
говорят сами, произнесени от само-
битния творец.
Г-жа Петкова сподели, че се вълнува 
от тази среща, усетила духа на Прага, 
озовавайки се в Българското учили-
ще. Тя прочете свои стихотворения, 
представи най-новата си стихосбир-
ка „Щастлива, лекомислена и слаба“, 
разказа интересни епизоди от живо-
та си с неподражаем стил и изразено 
чувство за хумор.
Срещата беше впечатляваща, от 
всички страни на залата се сипеха 
въпроси към поетесата: за това, кое 
я вдъхновява и провокира да пише, 
за бездуховността в съвременното 
общество, за песните, създадени по 
нейни стихове, за творческите й кон-
такти със съвременни български 
автори и много други.
Маргарита Петкова бе открита 
и непринудена, отговори на всички 
зададени въпроси и завърши с ре-
пликата „Аз съм отчаян оптимист!“
Времето мина неусетно. Преди да 
се разделим с поетесата, г-н Начев 
благодари сърдечно за прекрасните 
мигове, в които всички се докоснаха 
до света на изкуството чрез нейната 

поезия и й връчи почетния знак на 
училището.
Общуването с Маргарита Петкова бе 
удоволствие, защото тя е смайващо 
искрена и с удивително чувство за 
хумор. Дълго след това човек се чув-
ства позитивно настроен и окрилен 
от нейните стихове.
Тя е автор на много поетични книги 
и текстове за песни, превърнали се 
в незабравими хитове. Може би мал-
цина знаят, че тя е написала текста 
на популярната песен на Богдана Ка-
радочева „Иване, Иване“, както и на 
спечелилата преди години първа 
награда на фестивала „Бургас и мо-
рето“ песен „Балкански синдром“, 
изпълнена от Тони Димитрова.
Първата стихосбирка 
на М. Петкова „Дива 
къпина“ се появявя 
през 1983 год..След-
ват книгите „Писмени 
показания“, Решавам 
аз“, „Окото на урага-
на“, Хвърлен камък“, 
„Бермудски триъгъл-
ник“ и др.
Най-новата й книга 
„Щастлива, лекомис-
лена и слаба“ излиза 
през юни 2011 
година.
Макар и свръхори-
гинална, Маргарита 
Петкова е рядко 
публикувана, но много обичана.
Истинска, съвременна, непокорна, 
парадоксална, остра, но и нежна, тя 
сама се нарежда на друго ниво – ос-
ъзнала силата си на поет и на жена.

Как можах да се пръкна хем жена, хем Поет,
............................................................................

Боже, как ми омръзна да бъда най-
Как можах да не случа със себе си!

Маргарита Петкова е „волната“ 
поетеса със забележителен талант, 
игриво перо и невероятна ирония. 
Тя има уникален стил. „През вратите 
на нейната поезия шумно нахлува 
делникът – с неговите проблеми 
и език. Стиховете й са средоточие на 
драми, радости, възторзи, любови 
и разочарования. Тя е талантлива 
и одухотворена и превръща безлич-
ния делник в запомнящ се празник“. 
Тя казва нещата така, както ги чув-

ства – директно и с желание всичко 
да се изживее днес, сега, на мига. 
Душата й е вплетена в поетичните 
й слова, които изграждат един свят 
на нежност и красота, на буря и стре-
меж съм свобода.
И никак не е случайно, че големият 
български поет Любомир Левчев 
оценява елегантността на нейната 
поезия и на самата нея така:
„Всеки неин стих звучи ката предве-
стие. Тази Маргарита, тази изящна 
душа, истинска във всичко, като че 
ли е измислена от някой Гьоте, за 
да я противопостави на дяволското 
здравомислие.“

снежана тасковова
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М. Петкова с учениците

С. Тасковова и М. Петкова

М. Петкова, Л. Аврамова и Еленко Начев




