
    ДЯВОЛЪТ, КОЙТО НИКОГА НЯМА ДА СИ НАМЕРИ ЖЕНА 
 
      Новата стихосбирка на Горица Маджарска провокира още със 
заглавието си „Дяволът си търсеше жена”. Книгата   започва  
стремително с  летящия старт на програмното стихотворение „Дяволът си 
търсеше жена”, което дава заглавието на книгата.. В  ценностната  система 
на дявола стойностите са обърнати :доброто  е зло, а злото- добро: 

Лумнаха в душата му пожари. 

Хукна луд към ада през глава.. 

Нейната невинност го опари.  

Дяволът за него беше тя! 

    

    Това  единство на противоположности   създава  виртуозно 

лиричен драматизъм  още в началото  на сборника , под чийто знак 

минават всички творби в книгата.  

   Стиховете в книгата нямат нужда от специални заглавия, чиято   

тезисност  би ги набутала в някакви рамки, а са по-скоро  нежно 

разхвърляни лирични въздишки,  които  не се опитват да налагат 

и поучават, а  обгръщат в лирично кадифе читателскотовъзприятие.  

    За Горица Маджарска  поетичната  изповед  е  средството,с 
което тя изгражда мост между лирическата си героиня и невидимия 
мъж,към когото се обръща. Нейната поезия е изповедно-лирична по 
своя характер. Душевните трепети на обичащата жена са  основната 
нишка , която озарява   поетичната  тъкан на  нейната книга .  

    Формално погледнато,  в  стихосбирката  преобладават любовните 

мотиви, , като дори авторката откровено заявява, че „от любовта  няма 

връщане”. В „ Муза” дори се прави  признание, че авторката пише стихове 

все за любимия:. В „Завинаги” тя фаталистично заявява  

„Не исках нищо щом си имах теб! 

И днес без теб не искам и не мога !” 



Любовната тема живее в своите многобройни проявления. Тя се 

материализира в тихи стъпки в сумрака жаден, в „стъпки на вълнение и  

страх” и др. 

Тихи стъпки във сумрака жаден. 

Две очи, очакващи ме в мрака. 

В тишината шепне бриз прохладен, 

тая нощ от никого нечакан. 

Тихи пътища към нещо диво. 

Стъпки на вълнение и страх. 

Две очи, почти като мастило, 

душата ми превърнаха в прах. 

(“Тихи стъпки във сумрака жаден”) 

 

    Душата като носител на емоциите напомня за горестните нотки в 

поезията на Яворов, но приликата е само формална: 

Душата ми е рана, 

душата ми е стон, 

сред бурята свирепа 

останала без дом. 

От тежката обида 

с прекършени крила, 

душата ми се скита, 

останала сама. 

   („СЛЕД ТЕБЕ, аз съм вещица след клада-„) 



 

 
   Отличителен  белег на стихосбирката на Маджарска е принципът 
на диалогичността. Лирическата героиня  диалогизира с любимия 
мъж, споделя с него различни аспекти от своето топло отношение към 
него.  В някои случаи диалогът с любимия  разкрива импулси, които 
запленяват със своята простота: 
 

Ако имаш земя под нозете си 

и врата, пред която да спреш... 

Ако имаш ключа й в ръцете си 

и праг, през който да влезеш... 

Ако вкъщи те чака усмихнат,  

на ръба на поредния ден, 

твоя син. Уморен и притихнал, 

поседни между него и мен... 

 
   Изображението няма драматичен,а по-скоро романтичен характер. 
В него прозира светлата наивност на любовното преживяване, във 
вида,в който се среща  то в младата възраст на човека. Тя дори 
откровено признава това. 
 
Ти обич, непознаваща пощада, 

впи корени във крехката ми плът, 

в душата ми измъчена и млада. 

Дълбоко в мене... ти си кръстопът 

   („СЛЕД ТЕБЕ, аз съм вещица след клада-„ 

   
    Поетесата гради чист и кристален свят,  който сякаш не иска да 
осквернява с екзистенциални проблеми. Чувството  в него  не е 
докоснато от нито една прозаична драскотина, а само по себе си е 
поезия,независеща от ритъма и римата. Любовната тема присъства 
полифонично в своите многобройни аспекти Повечето текстове не се 

опитват да стреснат с преднамерена поантовост, а изразяват тихи и 



баладични настроения: 
 

Ако имаш земя под нозете си 

и врата, пред която да спреш... 

Ако имаш ключа й в ръцете си 

и праг, през който да влезеш... 

Ако вкъщи те чака усмихнат, 

на ръба на поредния ден, 

твоя син. Уморен и притихнал,    

  Новата книга на Горица Маджарска вече е факт.Остава само и читателят да 

седне с книга в ръка като невидимия любим,към когото се обръща нейната 

лирическа героиня,  и да потъне в нейния чист и неопетнен  свят… 
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