
                                      „Душата ми е клада“ -  
                  Христо Черняев за  книгата на Павлина Петкова 
 
            Сред интересните дарования от младото поколение е и поетесата ПАВЛИНА 
ПЕТКОВА, която живее в оня исторически град Бяла край Янтра. 
Наскоро тя издаде книгата си „ДУШАТА МИ Е КЛАДА“, където са включени най – 
добрите й творби от предишните стихосбирки: „С крилете на птица“, „Между изгреви и 
залези“, „Паяжина от лъчи“ и „Кръговрат на чувствата“. На края на „Душата ми е 
клада“ в биографичните бележки за авторката, неслучайно е казано: „Срастнала със 
земята и природата“. Това е така. И защото Павлина Петкова е земна поетеса, на нея е 
присъща и една друга черта, според която силно я примамват далечените и височините. 
Всъщност, според мен поетесата е щастливо разпъната между тези две съдбовни 
величини. Вярна на родословния си корен, същевременно тя жадува полети и светла 
развихреност. Затова в стиховете й се долавя искрен стремеж да бъде дори душеприказчик 
на небесните явления и стихии, което обожествява чувствата и мислите й. 
         Според мен Павлина Петкова е роден поет, за когото поезията е съдба и съвест. 
Нейните лирични творби са пропити с изстрадани радости и горести. Тази поезия е 
искрена и естествена. Тя блика от чистота и нежност в стихове като: „Очаква още 
бащиният праг/да чуе как се връщат мойте стъпки“, „В очите ми – тихи бури стаени. / 
Ръцете ми – две реки към тебе. / Далече е морето.“, „Не се завръщай! Не разбулвай 
спомените./ Тревата вече не е същата. И залезът е друг...“ 
         В лиричните творби на Павлина Петкова е закодирана една почти скрита 
самоличност, в тях като че ни докосва тревогата на една, бих казал, изтерзана душа. Там 
има някавъв почти потаен ропот, който всъщност е ропот срещу баналното, сивото, 
лековатото. По – скоро това е една дълбоко лелеяна жажда за чиста обич, за 
съвършенство. За това е обяснимо това често насочване на поетичния поглед на 
поетесата към далечните, към божествените предели на естеството, където тя дири 
утоляване на същностни мечти. И това обяснява творческата й жажда за ефирност. 
              При осъществяване на поетичната си дарба Павлина Петкова не пристъпва по 
познатия лек път – още от първите си книги тя се стреми към своегорода високосност на 
съкровените си мисли и емоции, което е много по – трудно. Но тя го постига в редица от 
творбите си. Защото за нея поезията е свято и сладко мъченичество. Това ни посказват 
най – постигнатите творби в книгата „Душата ми е клада“. А те са стихотворенията 
„Ако“, „Търся те в сънищата“, „Да бъда лекокрила...“, Избеляла дреха е душата ми“, 
„Душата ми е клада“, „Сбогуване с морето“, „Прочистване“, „На тебе“, „Изворна вода“, 
„Вярвам“, „Птиците“, „Търся те!“, „Август прибира избеляла риза...“, „Размисли“, 
„Тайната вечеря“, „Нека бъда“, „Какво е миг?“, „Обичам те, мой стих“, „Писмо ще ти 
напиша“, както и „Поклон пред трънливата ограда“, „Разпилени мисли“, „Тичам след 
вятъра“, „Новата Ева“, „Нощ“, „Сънят властва още“, „Равносметка I”. 
         Творбите в книгата „Душата ми е клада“ са много багрени и са наситени с една 
завидна нежност и чистота. Те са дълбоко емоционални и в тях е закодирана една 
завладяваща човечна философия, нещо което е характерно за самородната дарба на 
Павлина Петкова. 
          Да пожелаем нови и нови творчески сполуки на даровитото й лирично перо! 
 
                                                     ХРИСТО ЧЕРНЯЕВ 


