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Венета ТАШЕВА 
УСМИВКАТА НА БУНТА ИЛИ  БУНТЪТ НА УСМИВКАТА В ПОЕЗИЯТА НА 
СТАНИСЛАВ МАРАШКИ 
 
     Макар че бунтът в поезията е преекспонирано понятие, той никога няма да излезе от 
мода , защото несъгласието с установени социални правила и норми е същностна 
характеристика на литературното творчество изобщо дори и тогава, когато 
представлява някаква форма на похвално слово.Това важи с още по-голяма сила ,  
когато става въпрос за поезия на сатиричната изповед, каквато е голяма част от 
творчеството на Станислав Марашки. То е оживено от надеждата, че  острият словесен 
нож е в състояние да изреже безвъзвратно всички тумори на обществото. Ето защо 
поетът не пести иронията си дори тогава, когато описва герои от професии, които 
упражнява самият той: 
 
О, не: това е клевета. 
Брътвеж неистински и кух. 
Как има в моя стил вода ,  
щом казват, че съм страшно сух! 
 
/”Протестът на журналиста”/ 
 
   И в това, и в други сатирични  произведения на Марашки прозира неговата 
неспокойна природа, която откликва на болките на времето, превръщайки ги в свои 
собствени болки.В тях е проектиран болезненият стремеж на автора към истината  - 
пряк отглас от една природа, за която с пълна сила може да се каже, че е един 
безбрежен океан от тъга. Този тъжен океан, обаче, не седи мирен, а бушува, движи се , 
издига огромни вълни и настойчиво проектира своите понятия за добро и зло, за честно 
и безчестно, за красиво и грозно. Най-важното е, обаче, че върши всичко това с усмивка 
и с безгранична вяра в щастливия изход.Това е още по-сложно в полумрака на една 
епоха , в която едва мъждукат понятията за правда и талант , за истина и неистина. В 
този полумрак , обаче, сияят следните стихове: 
 
Партийни гарване! Не ми е ясно 
за равенството как ще пееш, как ,  
щом искаш сиренцето тъй прекрасно 



във човката си да запазиш пак?! 
/”Загадка”/ 
    Пародията на известната басня на Лафонтен генерира ирония, която по-скоро воюва, 
отколкото скърби пасивно заради нещо, с което човекът не може да се справи. При това 
тази праволинейност не заглушава  фините емоционални  вибрации и красотата на 
поетичния слог, което е друга характерна черта на поетичната сатира на Марашки. Той 
си служи с изящното силаботоническо стихосложение като че ли само за да деформира 
комично преднамерената свръхделничност  на съдържанието , а не за да внушава 
лирично настроение посредством класическата музикалност на стиха. Ето защо дори 
тогава, когато пародийността отсъства от фактологията , тя е налице във формално-
ритмично отношение и на практика придава хумор на всяко едно от римуваните 
сатирични произведения  на поета.   
    Лирическият герой на Марашки вярва, че само морално устойчивите имат право на 
награда от обществото. Тази позиция просто блика от цялото същество на поета , 
белетриста, журналиста , публициста , литературния критик и преводача Станислав 
Марашки , който обича да казва , че е влязъл в голямата къща на хумора и сатирата 
през „вратата на литературната критика”. Така стигнахме до друга характерна черта  на 
творческия натюрел на Марашки: неговата полифоничност и поливалентност. Творецът 
прескача с лекота от един жанр в друг,  сякаш за да покаже още веднъж, че 
литературата е винаги една независимо от жанра на творбата. Без да бъде елементарен 
и декларативен, той е чужд на всяка мъглявост и неяснота. Неговите послания са 
винаги ясни и точни , което в никакъв случай не означава повърхностни или лишени от 
дълбочина. Простият изказ често е художествена мимикрия за едно философски 
усложнено и дълбоко съдържание, което достига и до най-ниско стоящите в 
интелектуално отношение потребители на литература.  Навеждайки се, обаче,  до 
нивото на своите читатели, творецът не остава там, а  се изправя , но вече заедно с тях, 
за да ги повдигне на нивото на своите по-високи внушения. При това гледната точка на 
автора не се натрапва, а се развива в най-различните и аспекти естествено и 
непринудено така, както се диша. 
    Описвайки напразните усилия на душата да излети,  лирическият герой в 
стихотворението „Гарант за безсмъртен живот” внушава, че причината за това е в 
тесните му дрехи, които пречат на душата да напусне тялото. Изводът блика от 
жизнелюбива ирония: 
 
И иди, че умирай тогава! 
Как ще мога, кажи, да умра,  
щом съм с дънки и риза такава,  
заградили душата добра.! 
 
Но какво пък? Ще имам утеха. 
Нека плува душата ми в пот! 
Тази мода на тясната дреха 
е гарант за безсмъртен живот. 
 
/”Гарант за безсмъртен живот”/. 
 
     Елегантният хумор тук е форма на позитивизъм , с който читателят се среща и в 
други творби на Марашки. Експлоатирайки  „малката „ тема така , както човек ползва  
дребните плодове на лечебно растение , авторът извлича от нея неподозирани 



оптимизъм , иносказателност и веселие.В „Честност” баналният образ на пияницата 
предизвиква усмивка със своята самоувереност: 
 
Простете, съдии и адвокати! 
В пиянство ме вините в този час. 
Ала защо главата ми да пати,  
щом всичко си повърнах честно аз?! 
/„Честност”/ 
 
    Но веселието не напуща читателя и тогава, когато зашлевява поредната плесница на 
парламентаризма в стихотворението „Кукувицата”. Стихотворението започва с 
описание на необичайно кукане в парламента, което озадачава всички и те напразно 
започват да търсят невидимата кукувица. Разрешението на загадката идва в последния 
куплет, когато председателят казва: 
 
    Спокойно , драги депутати! 
    Изкуках аз бе, господа. 
    Сега да минем към дебати. 
    Та кой му бе дошъл реда?! 
 
                       /”Кукувицата”/ 
 
    Позитивизмът на тъжния мъдрец проличава особено силно в изпятото от актьора 
Йосиф Шамли стихотворение „С хляб и сол”. Героят вижда в кризата най-големия 
шанс да бъде почитан като държавен глава: 
 
А уж през криза се гладува. 
Уж в криза казват, че се мре. 
Дрън-дрън. На мене ми се струва,  
че зле ли съм, съм най-добре. 
 
Та вижте ме: от почест само 
в семейството съм обграден. 
Зачитане таквоз голямо 
не бях видял до този ден. 
 
Че вечер моята женица 
ме тачи сякаш съм с престол.. 
Ни ето: като важна птица 
ме среща само с хляб и сол. 
 
О, тъй е церемониално! 
И аз, макар че съм си слаб ,  
вечерям някак триумфално 
с мъничък къшей сол и хляб. 
 
Ех, кризо моя! Дни тъй славни! 
Нима забравя се това? 
Да имаш почести държавни 
като държавния глава! 



 
/”С хляб и сол”/ 
 
    Вечната българска одисея да бъдем на опашката също не е убягнала от зоркото око 
на писателя-сатирик, жонглиращ еднакво ловко както с безобидната шеговитост, така и 
с язвителния сарказъм: 
 
Туй, че сме на опашката на Европа 
не е чак толкоз страшна одисея. 
Да се радваме, че още не сме 
на онуй, що е под нея! 
 
/”На опашката”/. 
    Другаде сатиричното острие е още по-категорично: 
 
Браво, политико! 
Заслужи си славата 
след толкова труд неуморен. 
Извърши коренна промяна на държавата: 
отсече ти 
нейния корен. 
 
    Когато казваме, че животът е изтъкан от противоречия , това означава , че злото си 
живее най-спокойно , обезпокоявано от време на време само от ропота на философи, 
неуспели поети и политици , които все още не са дошли на власт. Това прави 
несправедливостта най-естественото явление на света .Нейна не по-малко естествена 
морална антитеза се явява  поезията на сатирици от калибъра на Марашки. В „Притча 
за глухия” това морално противопоставяне достига до дълбинната същност на самата 
природа на властта. След като преминава през ред изтезания от страна на своите 
мъчители , един „борец за щастие глобално” изживява и серия от неуспешни опити да 
бъде оглушен като най-висока степен на мъчение. Инквизиторите използват всички 
методи , в това число и пробождане с игла в ушите.Годините ,обаче, минават и 
„палачинката се обръща”: бившият опозиционер идва на власт.Заел началнически пост, 
той бива атакуван от стотици просители, които го молят за разрешение на своя 
проблем. Той, обаче, остава глух за народното страдание и така лелеяната от палачите 
му глухота неочаквано става факт: 
 
Изминаха години. И епично 
борецът – след безброй борби и страст – 
изглежда бе се борил героично , 
понеже насади се той на власт. 
 
И както на държавник подобава 
за жалбоносци назначи си ден. 
Зер трябва той проблеми да решава. 
Затуй на този пост е нареден. 
 
И юрна се народът да го моли –  
да им помогне, да ги утеши … 
Но той бе  глух за хорските неволи. 



За първи път бе сякаш без уши. 
 
„Ех, жалко ! – инквизиторът въздъхна. – 
Защо го карах да бере душа? 
Не трябваше игла да му затъкна , 
а с власт могъща да го оглуша”. 
 
Да , трябваше да му отстъпят трона. 
От гръм , игли човек не става глух. 
Но щом докопа власт или корона  
незнайно как веднага губи слух. 
 
  /”Притча за глухия”/ 
 
  Според някои критици това стихотворение е нова версия на идейната основа в 
„Приказка за стълбата” от Христо Смирненски. Безспорно същността на властта от 
хилядолетия не се е променила , но по-важното в случая е, че бунтът срещу нея у 
Марашки има усмихнато и иронично лице, което го прави оригинален и въздействащ. 
 
   Резките промени в интонацията, внезапните реакции на лирическия герой , 
преливането от гняв в нежност , от бунт към философско и формално примирено  
осмисляне на неизбежното зло увеличават скритото емоционално напрежение и в най-
хумористичните творби на Станислав Марашки. В някои от тях хуморът и лириката 
съжителстват миролюбиво в една особена жанрова матрица, която можем да наречем 
условно „трагикомично стихотворение”. В такива стихотворения се открояват две  и 
дори повече кулминационни точки , което ги прави бързо въртящ се калейдоскоп от 
неочаквани обрати на мисълта. Особено показателно в това отношение е 
стихотворението „Пътешественица”, вдъхновило композитора Михаил Шишков да 
създаде музика по него и което представлява емоционален преразказ на  дружбата на 
поета с неговата преводачка Марина Пажина: 
 
Когато тя в живот със мен се врече 
/вълнуващ знак на нейната любов/, 
добави: 
- Често ще съм надалече , 
та трябва затова да си готов. 
 
Защото да пътувам по кълбото 
и да се връщам късно вечерта 
да споделя на верен мъж леглото 
било е вечно моята мечта. 
 
И аз разбрах: ще трябва да живея ,  
очаквайки я вечно като роб. 
Тя , значи, ще е мойта Одисея,  
а аз, демек, ще бъда Пенелоп. 
 
И ако се завърне във Итака 
дори след някой непланиран бой 
ще знае тя, че Пенелоп я чака 



и с топли ласки ще я срещне той. 
 
За миг усетих своята несрета. 
Изригнах, но ме срещна весел глас: 
- Нали ще бъдем на една планета? 
Та значи ще съм с тебе, мили, аз. 
 
    /”Пътешественица”/ 
 
    Автор, чийто стилистичен диапазон е така голям, че му позволява да се плъзга с 
лекота от една жанрова матрица към друга , е напълно способен и на убийствена 
самоирония. Наблюдаваме я в „Пример за съпротивление на материалите” и в 
„Автоплакат”: 
 
По всичките земи и полушария 
иде ми да викна с глас юнашки: 
- Да живее България! 
Родината на  Станислав Марашки. 
 
 
/”Автоплакат”/ 
 
    В „Противовъртеливо стихотворение” , „Изповед на безгрешния началник” , 
„Тореадорът” , „Диалектика” , „Отвред се сипят врели-некипели” , „Становище на 
министъра на вътрешните работи” , „”Кръвно налягане” и др. авторът влиза в 
обичайната си роля на сатирик-изобличител. И това е, всъщност, основната му роля 
дори тогава, когато е по-скоро тъжен и влюбен, отколкото гневен.И в тези 
стихотворения , обаче, както и в редица от същия тип , този бунт стреля с куршумите 
на смеха  -  една усмивка на бунта, която, преди да покори враговете, завладява душата. 
 
 
 
     
 


