
      

Станислав МАРАШКИ 

С ПЪСТРАТА РИЗА НА ИДЕАЛИТЕ 

 

 

 

 

 

      Неведнъж съм казвал, че  поезията е като жената: тя е силна 

със своята слабост. Но по-любопитното е това, че се досетих за 

това едва сега,когато прочетох книгата на Мариана Стоянова 

„Дъга човешка”. От нейните редове ни гледа една жена, която не 

се бои да застане пред нас, наметната единствено с прозрачния 

воал на на своята женска беззащитност, в която, обаче, се крие  и 

нейната сила. Това себеусещане намира най-отчетлив израз в 

стихотворението „Силна съм”: 

 

Силна съм във този свят суетен. 

Силна съм, защото мен ме има. 

И макар денят ми да е летен 

знам, че иде есен, после зима. 

 

Силна съм със усет за безкрая. 

Силна съм пред буйната река. 

И не търся  лесен път към рая. 

Силна  съм,защото съм жена. 

 

   Разбира се, това страстно поетично себеутвърждаване не може 

да бъде основен мотив в една книга,  черпеща сокове от 

реалистичното преживяване, което по правило е многолико и 

всеобхватно.  

     Проф.Р.Радев определя поезията на Мариана Стоянова като 

„облажаване”. За мен тя е по-скоро поредица от сърдечни вопли, 

преведени на езика на поезията. В нея лека-полека,щрих след 

щрих, метафора след метафора се очертава образът на една жена,  

пренесла през годините семейните си ценности, ранима и силна, 

уязвима и непобедима и която, въпреки своята вътрешна 

многоликост, е припознавана като сродна душа от читателите, 



съзрели в нея частица от себе си.Изборът на този лирически 

герой не винаги зависи от него самия, но той реагира на 

различните обстоятелства с неизменен носталгичен романтизъм, 

който разстопява ледовете на недоверието и приземява и най-

възвишените поетични послания.Този образ обединява в себе си 

майката, любимата и нежната съзерцателка, а любовта му към 

родния край е поднесена деликатно и ненатрапчиво, а не се 

изражда в примитивен локален патриотизъм. Формата на 

повечето стихотворения в сборника е изповедна, като 

лирическият герой разговаря или директно  с читателя, или с 

близък човек/майка, любим мъж, приятел/. Немалка част от 

стихотворенията са без заглавие, поради което се възприемат 

като лирични фрагменти-въздишки, изплували от най-

съкровените селения на душата. Този авторов избор свидетелства 

за превес на спонтанното над рационалното и убива съмненията 

за тезисност и стилистична стъкмистика. Всъщност поетичната 

форма е просто израз на тип говорене, пренесено от душата върху 

белия лист. То, обаче, не е бърборенето на пазара , а словесен 

израз на възвишени словесни вибрации, които, макар и достъпно 

поднесени,  по правило не са достъпни за всеки читател. 

   Мариана Стоянова е чужда на  повърхностната екзалтация. В 

своята книга тя ни разкрива  най-фините трептения на своята 

душа, като нейна „визитна картичка” най-често е любовта: любов 

било към майката, било към природата, било към родния град, 

било към любимия мъж. Всъщност болшинството от стиховете са 

посветени именно на него – на  любимия, когото женският 

лирически герой обича  и който понякога присъства в творбите с 

истинското си име Владимир. Тази любов диша в книгата с 

цялото си великолепие от нюанси,  между които романтичното 

завръщане към мига на първата любов/”Не ме вини.Луната бе 

виновна”/, разбирането за любовта като за лудост/”Лудост”/ и 

пропуснатият любовен шанс/”Остарях от чакане в 

мрака”/.Преобладаващото  присъствие на любовни мотиви в 

книгата произтича от това, че това универсално чувство е 

присъщо за човека изобщо,  но преди всичко защото е намерило 

подслон в душата на авторката. Понякога то съжителства и с 

традиционно уродливи човешки черти , с което доказва своята 



вездесъщост и сила.По този начин авторката априори се извисява 

над битуването на поезията в удобната къщурка на 

преклонението пред красивото, украсявайки текстовете  си с 

оптимизъм, който блесва като бисерна капка  във финала и на 

най-трагичните стихотворения. И това е естествено, защото не 

може да няма оптимизъм там, където има любов.Този спонтанен 

авторов подход може да се оприличи на птича песен, която звучи 

на фона на безлюден пейзаж,осиротял след ядрен апокалипсис: 

уж всичко  е мъртво, но птичето присъствие свидетелства за 

живот и вдъхва надежда! В други случаи оптимизмът присъства 

под формата на пряка декларация за щастие, както е в 

стихотворението „Вечерни поетични размисли”: 

 

Между Вчера и Утре е моето Днес. 

Днес съм сред вас. И съм щастлива 

/доколкото мога на тази грешна земя/. 

 

  Това  щастие изглежда още по-истинско, защото е вградено в 

една действителност, която е определена като „грешна земя” и в 

която утрешният ден остава забулен с воала на неизвестното, а 

хаосът дебне отвсякъде. Лирическият герой е стъпил здраво на 

земята и знае, че миналото си  е минало, а спомените – спомени. 

Те не съществуват реално, няма ги: има само ден. В привидно 

пейзажното стихотворение „В началото на деня” се прокрадва 

интимен елемент, който постепенно набира скорост и става 

доминиращ. Впрочем в повечето си стихотворения, макар и 

привидно посветени на друга тема, присъства ярко или като сянка 

образът на обичания мъж. Ето колко нежни думи избуяват от 

душата на поетесата в стихотворението „В началото на деня”: 

 

    И в мислите 

    докосвам те с ръка 

    по-нежна от кадифе. 

    Да те запазя завинаги – 

    тук  и сега. 

 

     В „Сърцето проплаква.Поредна измама” трагичното е само 

трамплинът, от който читателят се изстрелва в космическата  



орбита на надеждата. Според Стоянова тя се корени във 

вродената дарба на сърцето да обича: 

 

    Светът засиява, но сърцето гори. 

    То не приема грима за промяна. 

    И трудно излиза от своя синкоп. 

    И не заменя, нито продава. 

    Сърцето обича вечно. До гроб. 

 

      Не можем да не признаем, че подобен триумф на надеждата е 

най-малкото неочакван в една поетична изповед, разкриваща 

поредна раздяла, разбила човешкото сърце. 

      Свойството на човека да мечтае придобива и тясно лични, и 

общочовешки измерения в стихотворението „Мечтата ми”. 

Жаждата и този път  е за искрена обич, която превръща света на 

двамата влюбени в само техен свят за двама. Женският лирически 

герой иска да полети с ръката на любимия „отвъд болката/, до 

оная земя, която е нашият свят”/. Стихотворението завършва със 

своеобразна молба-заповед:”Научи ме да летя!” 

     В стихотворението  „Без...” се наслаждаваме на едно почти 

пейзажно описание на любовта. В поредица от безглаголни 

изречения се напластяват образи, които елемент по елемент 

съграждат понятието „любов”: 

 

    Пътеки – безснежни. 

    Безуютни. 

    Безгласни. 

    Безпътни. 

    Беззалезни утрини. 

    Без слънце и без дъжд. 

 

    Разбирането за любовта като за лудост привидно не звучи 

обнадеждаващо, но тогава, когато един от влюбените декларира, 

че само краят  може да го раздели с човека на живота му, 

мощната надежда се превръща в компонент на самата обич. 

В”Лудост” любовта е лудост, обхванала  и мъжа, и жената. Това, 

естествено, е стара новост, но когато тя е поднесена с 



неподправения патос на личното преживяване тя звучи с 

неподправена сила. 

    Романтично и образно е описана любовта между двама души в 

„Стъпки в снега”: 

 

   Стъпка.До нея още една. 

   Но не правят пътека. 

   Самотни, изгубени като деца, 

   търсят пролука,  

   за да минат напреко. 

   Търсят спасение. 

   Може би ден, може би – два. 

   ще  пътуват на времето в зноя. 

   Може би миг-два ще помълчат, 

   когато достигнат завоя. 

 

   Всяка диря в снега е описана като живо човешко същество, а 

двете следи, оставени в снега една до друга, са тихите знаци от 

една любов. На фона на този образ женският лирически герой 

изтъква отликите между стъпките  и себе си, заявявайки, че 

нейните стъпки бродят в снега, за да открият „човека изгубен”. И, 

както трябва да се предполага за стихотворение на Мариана 

Стоянова, пътеката, очертана от влюбените, ги води към бъдеще, 

сияещо от вяра и надежда: 

 

     Ще притихнат смълчани 

     пред бетонна стена. 

     И ще приседнат 

     в скута на здрача. 

     Поредният ребус 

     едва ли ще решат,     

     но от безсилие 

     няма да плачат. 

     Има следа. Има посока! 

 

     След серията от стихове за любовта към любимия мъж 

любовта към месец декември звучи необичайно като тема за 

литературно произведение. В своята творба „Декември” Стоянова 



описва предновогодишната атмосфера, която е повод за размисли 

в християнски дух. Лирическият герой не иска много.Иска само 

прости, човешки неща като например това „под слънцето да има 

място за всеки”. И изразява съжалението си, че човешката злоба 

пречи това да се осъществи. Не пропуска, обаче, да напомни, че 

декември  е все пак месец на прошката, нищо,че тя се дава 

трудно! Декември е скътал в пазвата си надежда, която озарява с 

тиха светлина и тази творба на Мариана Стоянова. 

   В стихотворението „В очакване” женският лирически герой 

още в първия стих декларира, че ще дочака своята пролет с 

„дълбока рана” от любовна обида. Драматичното любовно 

минало е определено образно като „дълго лазене” в студената 

зима, след което следва желанието за решителна промяна, 

включително с „рязане до дъно” и заминаване „в странство”. 

Еволюциата на тази категоричност стига до своята кулминация 

във финала, когато читателят бива обнадежден с декларацията: 

 

   Макар  и сама,  съм готова за полет. 

   Зад гърба ми не диша чуждата зима. 

 

    Но оптимизмът не е даденост, която съществува сама по себе 

си. Той има нужда от храна и лирическият герой на Стоянова 

правилно забелязва,че тази „храна” са илюзиите. Ето защо в 

„Нежно мечтание” лирическият герой си изрисува луна, която е 

само негова. Този реален факт, макар и странен, преминава в 

стопроцентова фикция, защото луната слиза тихо по приказна 

стълба и присяда в тревожния сън на изповедницата. Луната 

възбужда у нея не само мечтания, но и „желания страстни”. 

   В стихотворението „Духът” оптимистичното светоусещане се 

разглежда като вкоренено в човешката природа. Тя е такава,че 

младежкият дух остава жив дори в линеещото с възрастта тяло. 

Нещо повече: това е естествено за душата, която е безсмъртна. 

Идеализмът на авторката, който в случая има  и неосъзнат 

теологичен първоизточник, е защитен художествено в 

стихотворение, чийто умерен силаботонизъм по-скоро вдъхва 

доверие, отколкото смущава. Във финала е изведен и преливащ 

от жизнелюбие смисъл на човешкото съществуване: 

 



    Светът се днес трудно опознава. 

    Но нали затова си се родил? 

 

    Нека не спорим с авторката дали във века на свръхбързите 

комуникации и нтернет светът се опознава много по-лесно от 

света през 19 век, например. Не философският спор  за 

познаваемостта на света  е най-важното в една поетична творба. 

Далеч по-съществени са автентичността, дълбочината и 

оригиналността на посланията, които  имат мисловен, а не 

предметен характер. 

    Друга форма на оптимизъм е заключена в способността на 

авторката да се възторгва, да се възхищава на явление, личност, 

предмет или пейзаж. В стихотворението „За буквите” Стоянова 

припомня с благодарност тяхната универсална значимост, 

позволяваща да се пишат с тях думи и за красиви, и за грозни 

неща. Но авторът не изпада в повърхностен патриотизъм, а оценя 

значимостта на буквите въобще, отбелязвайки,че чрез азбуката се 

пресъздава и свещеното минало, и преливащото от надежда 

настояще: 

 

   Думата „обич” свят преобръща. 

   Нежност, доверие, песен на мама. 

   Всеки я свързва с родната къща, 

   но често към нея обратен път няма. 

   Идва на помощ думата „спомен”. 

   Спомен по детство, спомен ...и КРАЙ. 

   Но край не значи дума  БЕЗДОМЕН. 

   Чрез думите пишем и думата РАЙ. 

 

   Сред творбите, основани на възхищението, е и стихотворението 

„За да останеш...”То представлява поетичен поклон през 

изконните български добродетели. Неговото заглавие е част от 

стих от популярното стихотворение на Веселин Ханчев. 

Страстната жажда да оставиш следа след себе си има високо 

благороден и хуманен смисъл, което по нашите географски 

ширини традиционно се изразява и в изграждането на чешми. 



Неслучайно майсторът е наречен „мирянин”, с което се очертава 

хритиянската ценностна система на човека, откъснал от залъка 

си, за да осигури вода за случайни пътници: 

 

   В закътаната девствена гора, 

   далеч от набези за сухи клони, 

   един мирянин построил чешма – 

   потомството за него да си спомня. 

 

   Сред жета пътник тук се спира. 

   Отпива глътка изворна вода. 

   Целебната и сила преоткрива. 

   И тръгва нов по пътя към света. 

 

    Прототип на безименния майстор е известния силистренски 

писател Иван Колев, съчетал творчеството с тази дълбоко 

народностна благотворителна дейност.С  почти интимното 

преклонение пред родния град е белязано стихотворението 

„Осанна!”. Отношението към Силистра е като към любим мъж, 

комуто се посвещава любовна изповед. Това, обаче, не попречва 

на авторката да поднесе на читателя едно многолико и сложно 

описание, чиято богата нюансировка, бидейки напълно чужда на 

сладникавата пейзажност, вдъхва доверие. 

    Тук не става дума за примитивен локален патриотизъм, а за 

комплексно емоционално-сетивно възприемане на родния град. 

Сходен рефлекс наблюдаваме и в „Дунавска магия”, но там 

имаме много повече стереотипна екзалтация,отколкото интимна 

изповедност. Защото човек може да се възхищава, без да обича, 

както и да обича, без да се възхищава от грозноват обект на 

своето обожание. Не би било честно,обаче, към стила на Мариана 

Стоянова, ако не признаем специфичната атмосфера на 

„Дунавска магия”. Творбата е белязана с усещане за емоционална 

приповдигнатост, която се дължи на оригиналните метафори, 

безглаголните изречения, непълните рими и образа на двата 

силуета, прегърнати интимно „до безумие” – образ, чрез който 

писанието се измъква от атмосферата на неодушевен натюрморт. 

При това то не е дословна словесна снимка, а косвено изразяване 

на лично отношение посредством  съзнателно подбрани елементи 



от дунавския залез. Метафори като „звездите плахи – малки моми 

лични/потапахя ръце във този свят огромен”, определението на 

разходката като „тайнствена”  и др. градят магнетичната вселена 

на дунавския залез, в която лирическият герой, разтворен 

напълно, изчезва благословено... 

   Природата като основен обект на поетическо изображение е 

основен импулс за създаване на стихотворението „До следващото 

лято”. В него възхищението се реализира под формата на 

носталгия по отминалото лято. Авторката не се стреми да шокира 

с необичайна тема, защото мотивът за страстно утвърждаване на 

лятото като едва ли не сакрално понятие е стар като света. Тук, 

обаче, не става дума просто за един природен сезон, а то е по-

скоро свободна територия на душата. Оригинален лирически 

герой в творбата е споменът: 

 

    В клоните на моето дърво 

    дреме споменът. 

    Небрежно си е свил гнездо. 

    Наметнал се е с призрачен воал. 

    Сънува лятото 

    на тихия ни бряг. 

      Противно на разбирането на литературната творба като 

основана на конфликт Стоянова гради някои стихотворения като 

химни на щастието. В творби като „В плен на любовта” женският 

лирически герой чувства топлината  и нежното дихание на 

любимия, а сърцето му тръпне. Всъщност стихотворението 

изразява радостта от споделената любов. В него на тази любовна 

споделеност се гледа  като на късен, но заслужен 

подарък.Вечността на първата любов, която никой не може да 

измести от сърцето, е илюстрирана поетично в „Не те познава 

мойто огледало”.Нито един предмет в жилището на женския 

лирически герой може да приеме кандидата за заместник на 

първия мъж! Но любовта не е само източник на щастие, а също и 

на поетично вдъхновение. Това е откритието, което извършва за 

себе си лирическият герой в „Прозрение”. 

     Глупашката вяра в неизбежността на щастливия изход, обаче, 

ако и да е полезна за оцеляването, не би била полезна за  никое 

литературно творчество.Позитивното мислене, този първи 



братовчед на оптимизма и брат на надеждата е йезуитския начин 

да се отклони човека както от острите социално-психологически 

проблеми на живота, така и от изящните трептения на духа, 

каквито са тъгата, меланхолията и носталгичния унес – все 

емоции, извисяващи човешкото същество, спасявайки го от 

животинския примитивизъм. „Дъга човешка” съдържа стихове, в 

които тези емоционални състояния съставляват основната 

художествена доминанта. Така например в „Апокалиптично” е 

описана обстановка на следбатален апокалипсис с преднамерено 

неясен произход , в която вечерта е „кървава”,  белеят кости и 

танцуват злокобно сенки. Повърхностният оптимизъм отсъства 

изобщо, като даже финалните стихове утвърждават основната 

тоналност в творбата: 

 

    Тъмна е истината. Неразгадана. 

    От вис небесата – алена кръв. 

    Бие в сърцето тревожна камбана. 

    Черна, земята потъва във кръв. 

 

    „Ничия педя земя” нарича авторката гроба на майка си в 

стихотворение със същото име. Минорното настроение е основен 

компонент на  художественото въздействие и тенденциозното 

напудряне на тази откровена елегия с позитивизъм само би 

придало блудкав вкус на поетичното ястие. Антропологичното 

ридаене на мъглата, мъката, обзела даже цветята, навели  скръбно 

„чела”, лутащите се между гробовете сенки, дошли да поменат 

обичните си покойници, са елементи от една скръбна картина, 

която е художествено самодостатъчна сама по себе си. 

     В „Житейско” авторката въвежда читателя в темата за 

структурата на битието чрез мото, представляващо източна 

мъдрост. Според нея „човек се ражда, свит на кълбо, мисли се за  

велик, когато се изправи, но цял живот носи тежестта на плещите 

си”. Това мото е отправна точка за изповед в първо лице, 

единствено число, от която узнаваме, че лирическият герой носи 

на плещите си голямо бреме, че над живота му тежи като 

злокобна сянка неполучената от майка му прошка и „лоша дума 

от стара вражда”. Вторият философски пласт, който наднича 

изпод всеки ред на произведението, създава едно благословено 



лирично напрежение, което държи будни и духа, и 

сетивата.Затова  и финалната декларация, че лирическият герой, 

макар и „странно сам срещу злата прокоба”, е „все пак горд и 

прав, и в светлина облян” не е в състояние да заличи като с 

магическа пръчка общата елегична тоналност на творбата. В 

случая тя е по-скоро израз на собствен стил и възвишен 

художествен еклектизъм, отколкото на  формален авторов 

оптимизъм. Впрочем сходен логично необоснован хаотизъм 

наблюдаваме и в стихотворението „Съновидение”. В него четем 

за „риби, които умират в подземия”, виждаме как земята се тресе 

от смут, а вместо слънце от небето наднича „чер, мрачен студ”. 

Очевидно е, че, описвайки този кошмар, авторката не е търсила за 

съюзник линейната логика, а ефектно и действено съчетание от 

образи, насаждащи усещане за страх и безпомощност. 

    В „Притихнала в бездната на твоето признание” Стоянова 

борави с най-силните синоними на двата основни антипода – 

щастие и нещастие: ад  и рай. Надежда няма: предателството на 

любимия човек срязва лирическия герой „на две” и от рая го 

отвежда право в ада. 

   В „Здрачни размисли” авторката, която съвпада с женския 

лирически герой, безпощадно разголва себе си, признавайки,че 

пилее „с щедри шепи” времето си. Нещо повече: директно 

заявява, че времето не прощава на лентяи, визирайки с това 

самата себе си. Пред читателя се възправя картината на едно 

мило несъвършенство, което подкупва и приобщава. 

   В стихотворението „Поверие” е художествено претворено 

поверието, че човек не трябва да се обръща назад.Вярата в това 

дава основание на Стоянова да изгради серия от поетични 

повеления, което е неин обикнат похват: 

 

  Не се обръщай никога назад! 

  Поверието диша във врата ти. 

  От стъпките ти вее вечен хлад. 

  А той ще унищожи врага ти. 

 

   Невидимия събеседник е призоваван да крачи смело напред „по 

росната трева”, защото зад него крачи скришом приятел, който го 

подкрепя. Очевидно е, че полифоничността на тази творба я 



прави чужда на черно-бялото мислене, което отчаяно се опитва 

да закове в рамка дадено стихотворение като оптимистично или 

песимистично. 

   Братоубийствената вражда заради имоти е темата, претворена в 

„Молитва”. Лирическият герой се обръща към Рангел, когото 

нарича „вадидушник”. Този синоним, изтръгнат спонтанно от 

сърцето, съдържа в себе си синтез на поетичното възмущение, 

което е своеобразна форма на лаконичност. Вроденият човешки 

стремеж към материалното е отхвърлен категорично и образно от 

лирическия герой, който заявява, че не желае „златна ябълка”, а 

иска да вижда небето. 

   В книгата има две физиономични творби, които обиграват 

отново темата за любовта, но през призмата на Коледа. Този 

празничен декор пряко способства за разширено тълкуване на 

понятието „любов” и сродяването му с вечните християнски 

ценности. Стихотворението „Предколедно, но...”се гради на 

съчувствието  към бедстващата жена, бродеща като сянка в града 

в навечерието на Коледа. Усещането, че миналото и настоящето 

са се слели в едно, е властно и непоколебимо. Лирическият 

Разказвач се връща в миналото на жената с кучето. Празничната 

предколедна обстановка влиза в художествено наситено 

противоречие със самотата на жената, която е пример за най-

трагичния вид самота – тогава, когато човек се чувства сам дори 

сред шумната тълпа. А в „Коледно лудият” добротата чука на 

вратата тихо и неуверено. Върху нея има рани и затова тя не е 

твърде лицеприятна. Стихотворението, всъщност, е послание за 

доброта, изпратено през коледната нощ. 

      „Дъга човешка” на Мариана Стоянова разчита на 

оригиналното поетично настроение и мощния подтекст,а не на 

преднамерената поантовост. Чужда на всяка тезисност, тя се 

отнася с аристоклатична небрежност към каноните на 

силаботонизма, за да изгради едно стихосложение, което, без да е 

верлибър, основава ритъма си  повече на смисъла, отколкото на 

формални римно-фонетични съответствия. Творби като „Обичам 

те по своему, без фалш” битката между душата и разума е 

поднесена елегантно във форма, в която римата и ритмичната 

стъпка се въвеждат само тогава, когато обективните свойства на 

езика диктуват това, а не са резултат от предварително 



постулирана стилистика. Особен синтез между тонизма и  

силаботонизма представлява стихотворението „Подари ми 

любов”. В него поетичното напрежение се създава от поредица 

сравнения за любовта, която е ту „биле омайно”, ту „гонг при 

пожар”, ту „свързваща тайна”, ту е като „в тъмното фар”. 

Стихотворението се отличава с оригинална вътрешна динамика, 

произтичаща от поредица изречения в бъдеще време и 

повторението на фразата „Подари ми любов!” в началото и в 

края. 

   Книгата е разделена на цикли, но за мен тази цикличност е по-

скоро израз на полиграфична подреденост, отколкото на 

сегментация на съдържанието. Независимо от темата, идеята и 

цикъла всяка творба в сборника съставлява компонент от едно 

органично единство, произтичащо естествено от неповторимия 

вътрешен Аз на авторката. Картина на това вътрешно Аз е 

стихотворението „Автобиографично”, което е едно от 

емблематичните произведения в творбата. След описанието на 

преломното време на война, мир и текезесета, в което е живял 

лирическият герой, той захвърля в лицета на публиката  

пронизващ въпрос-вопъл: 

 

    Завета мамин късно проумях. 

    Учи се, дъще, и съдба по-лека. 

    Каква съдба, от село щом излизаш 

    със родовите ценни идеали? 

    С една пола и стара пъстра риза – 

    как самочувствието това ще храни? 

 

     Освен с родови идеали и „стара пъстра риза” Мариана 

Стоянова застава пред изпитателния поглед на света и с още една 

поетична книга. Книга, в която тя обединява идеалистичната 

чистота на детството, културата на професионалния литератор и 

емоционалната мъдрост на зрялата възраст. 

 

 

 

 

 



 

      


