
 

Станислав МАРАШКИ   

 

 МАГИЧЕСКАТА УСМИВКА НА ОПТИМИЗМА 

 

      Творчеството на Галина Димитрова е част от завладяващото духовно пространство 

на Сопот – града, в който живее. Корените на нейната поезия са впити здраво в почвата 

на българската поетична традиция, разглеждана както като тематично и образно 

разнообразие, така и като форма. В своята книга „Магия” тя извайва художествено 

обобщени характери, които , облагородени от личния и нравствен профил на учителка 

и поетеса, представляват лиричен израз на атмосферата в тази вълнуваща част от 

подножието на Балкана. 

    „Магия” е първата книга на Галина Димитрова. Веднага, обаче, следва да уточним, че 

в значението на заглавието е закодирано понятието за вълшебство, което носи 

чудодейно добро, а не за манипулация на зъл магьосник, който с един замах срива 

човешки съдби. Това са стихове, които боледуват от хроничен оптимизъм,  бликащ от 

фонтана на възторга – възторг пред красивото, който  лирическият говорител забелязва 

навсякъде: в тялото и душата на жената /”Прошка в бяло”/, в благодарността към 

майката /”Благодаря ти,майко!”/, в дълбочината на любовното чувство/”Любовна 

магия”/,  в женската красота /”Жена”/. Стихотворенията в книгата са изградени въз 

основа на патоса на утвърждаването, а не на отрицанието, защото поетическият 

натюрел на Димитрова по естествен път заобикаля уродливото в живота, изграждайки 

поредния химн на доброто.То се излъчва  и от цялото същество на Галина, в което   

отзивчивостта, добронамерената усмивка и непринуденият романтизъм са нейните най-

естествени спътници.В „Полет” този утвърдителен апломб  еволюира до чисто 

възхищение от подвига на алпиниста , а възхищението, както е известно,  е най-чистата 

форма на съществуване на оптимизма.Преклонението не е само пред спортния  подвиг, 

а и пред морално-патриотичния  облик на българския катерач, покорил Еверест: 

 

   Ти тръгна натам благородно, 

   прегръщайки твойта мечта, 

   понесъл любимо и родно. 

   Бе точица черна в леда! 

 

   Оптимизмът в поезията на Димитрова намира различни форми на превъплъщение, 

най-честата от които е градацията на чувства и идеи.В стихотворението „Жажда” 

основната идея нараства стремително, докато стигне до своята кулминация с помощта 

на двете финални  строфи, доминирани от глаголи в повелително наклонение. Чрез тази 

оптимистична  интонация във финала героят заявява желанието си за справедливост в 

любовта, съзвучно с основната поетична декларация в популярното стихотворение на 

Евтим Евтимов „Обич за обич”: 

 

   Време, затрепти! 

   В ума ни мръкна, 

   светът от заблуди полудя, 

   жаждата за ласки ще преглътна, 

   в капки обич ще се преродя. 

 

   Истината виж! 



   Какво предричат? 

   Ще посея кълнове любов, 

   ще обичам и ще ме обичат! 

   С жажда ще градя живота нов! 

 

     

   Специфичен начин за изразяване на оптимизма е налице в стихотворението „Съдба”, 

чийто  основен емоционален фон е песимистичен. Стихотворението съдържа поетичен 

преразказ на тезата за предопределеността на човешкия живот. Още преди да се роди 

човек, Бог предначертава пътя, по който той следва да върви.След прераждането човек 

сам избира родителите си, което противоречи на популярната теза, че никой не избира 

родителите си сам. Лирическият герой в творбата е човекът изобщо, видян в неговата 

изконна същност. Той не е индивидуализиран, а силно обобщен образ.От стиховете 

лъха на библейска мъдрост и в този смисъл стихотворението представлява 

емоционална ретранслация на познатата религиозна истина, според която човек не 

може да управлява сам своя живот. Ето защо позитивната енергия в творбата не идва от 

прегръдката между лирически говорител и лирически герой, а произтича от 

преклонението пред божествената вездесъщост. 

    Най-лесно е да се каже, че стиховете на Галина Димитрова са отзвук от света на 

спомените. По-различен в оценката си за тях е Мариан Кръстев, който казва: 

„Те/стиховете на Галина Димитрова, б.а./ ни учат да обичаме и разпознаваме лицата на 

любовта, чрез странстванията на душата ни провокират да продължаваме все напред и 

все напред – без страх и без болка, без съмнения и предразсъдъци, без компромиси и 

грешки – в стремежа си да опознаваме света, намерили достойния път на своето 

човешко себеосъществяване/”Магия”, стр.3, първо издание/. Ето защо определянето на 

тематичните рамки на тази поезия е не само сложно, но и ненужно, тъй като всяка тема, 

която дава възможност за поредното избухване на любовта, е тема и на Галина 

Димитрова. В някои случаи тази тема води до оригинални образи и дори  създава 

условия за семантично развитие на думите.В „Прошка в бяло”, например , любовната 

тема съгражда контекста, необходим за проявлението на ново значение на 

прилагателното „бял”, което в този случай означава „добър, положителен”. След като 

изброява всички прелести на любимата жена, които мъжът е забравил, лирическият 

говорител съобщава за най-страшното: това, че е забравил и нейната „бяла душа”. 

  

   Ти си забравил гърдите ми бели – 

   пухкави, снежни гърди,  

   Дъх са от цъфнали люляци взели. 

   Слабост! Сега и преди. 

 

   Най-непростимо е, като забрави 

   моята бяла душа. 

   Как ли пролука към нея остави? 

   Прошка! Дали не греша? 

 

    Стихотворението, изцяло издържано в дактил, е едно от най-силните в книгата както 

в идейно-психологическо, така и във формално отношение. 

    Със свой глас в хора от любовни творби се отличава и „Жажда”. В него лирическият 

герой изразява своята жажда за любов, без да щади думите и метафорите. Синтаксисът 

на фразата е накъсан, сказуемото е след допълнението, а самото допълнение е без пълен 



или кратък член, което  е  форма на предаване на емоция посредством специфичен 

словоред: 

 

    Трескаво сърце, 

    жажда за прегръдки, 

    искам ги неистово сега! 

  

     Ясно се вижда как женският лирически герой се отдава напълно на желанията си. 

Той не иска да бъде повече „силната жена”, гастролирал в „танците без стъпки” и 

изгубил „чувство за вина”. 

    „Любовна магия” продължава този многолик химн на любовта. В това произведение 

любовта е наречена „нежност, покоряваща нощта”, „хеопсова загадка”, „в бурята 

изчезваща следа”, „розова разцъфнала градина”, „вълшебна орисница” и др. 

Стремглавото изреждане на образи, всеки от които осветлява любовта от различен 

ъгъл, създава един постоянен емоционален фон на стихотворението, което го прави 

поетически напълно самодостатъчно.За лирическия изповедник е достатъчно да ни 

засипе с феерия от образи и настроения, а не да атакува бедното читателско съзнание с 

поредното мъдро концептуално мнение за любовта, което може да се вземе от всеки 

сборник със сентенции или афоризми  - един отказ  от нравоучителен патос , който 

пленява!   

   Представата за любовта е метафорично материализирана и в стихотворението „Това 

ми стига”. Всичко в него е някакава любовна феерия, изградена от различни образи на 

живата и неживата природа.Чрез изразяване на желанието за съпреживяване на един 

или друг елемент от природата всъщност се изразява желанието за любов.Заглавието 

„Това ми стига” е показателно.Чрез него се очертава едната страна на опозицията 

идеално-материално. Най-висша ценност за лирическия герой е обичта, а не 

финансовото благополучие. И макар че никъде в текста не се споменава за пари, 

финанси и прочие, стихотворението представлява едно вдъхновено и красиво 

отрицание на потребителското отношение към живота. Финалната строфа утвърждава 

светостта на любовта като чувство: 

 

    Да коленичиш като пред икона, 

    сърцето ми в гърдите да се мята, 

    притихнал с поглед в твоята мадона  

    да разбереш, че любовта е свята. 

 

    Впрочем подобно приземяване на въздушната абстрактност посредством   

материализация на образите наблюдаваме  и в едно чисто пейзажно стихотворение, 

наречено „Пролет”. И в него водопадът от образи замества псевдомъдруването за 

сметка на читателя, който, впрочем, едва ли е разгърнал стихосбирката, за да си вземе 

изпита по философия: 

 

   Тази дивна и дъхава пролет –  

   бягаща грациозна сърна,  

   долетяла със щъркелов полет 

   и разпукнала цвят и зърна. 

 

   Тя донесе ни сила  и свежест – 

   придошла, среброструйна река,  

   очарова ни с песни и прелест,  



   пръсна ласки с изящна ръка. 

 

   Тя събуди незнайни копнежи – 

   любеща, лъчезарна жена,  

   с тънка четка света ни разнежи,  

   изтъка пъстроцветни пана. 

 

      Друго стихотворение, което изобилства на сравнения,  е стихотворението 

„Възпоменание”. Всяко  от серията  сравнения разкрива отделна черта от образа на 

починалата. Още в първия куплет узнаваме, че тя е била със сини очи, като 

лирическият говорител изразява нежността си със съзнателната употреба на 

прилагателното „синеоко”. Впрочем в рамките на първата строфа се редуват общо  две 

сравнения – с цвете и с ангел, като за второто свидетелства словосъчетанието  „с благи 

ангелски очи”. Водопадът от образи не престава да се сипе и във втората строфа , 

където отново  следва  серия от две сравнения:, първото от които е 

експлицитно/”напъпилата вишна”/ , а второто /”как се влюби в смъртта”/ е  

подразбиращо се или имплицитно. Според него настъпването на леталния изход е 

равносилно на любов към смъртта. 

    Любовта към зараждащия се живот у майката е друга подтема на любовта у Галина 

Димитрова,  пресъздадена от нея  в сюжетното и стихотворение „Сън”. То представлява 

опоетизиран разказ за раждането, видяно с очите на самата родилка. Този акт е описан 

като свещенодействие и най-съществените детайли от него, макар и предадени 

пестеливо, притежават почти натуралистична живост.Детето е голямо колкото човешка 

длан, неговите големи и нежни очи стопяват нощната тъма, а „заспалото му личице”  

излъчва някакво вътрешно спокойствие, което се придава и на майката. В българската 

поезия няма друго толкова приземено и същевременно точно описание на майчиното 

чувство.Освен с метафорични образи, то се постига и с чисто повествователно 

построение, опиращо се на трите основни етапа от развитието на белетристичната 

творба: равновесие – нарушаване на равновесието – възстановяване на 

равновесието/така, както ги вижда Цветан Тодоров в своята „Поетика на прозата”, 

ИК”ЛИК”, 1971 г/ След картината на блаженство  и тиха майчина радост следва  

картината на вледененото лице на детето, пронизано от студения зимен вятър.То не 

мърда и отказва топлата гърда. В стаята увисва предчувствието за смърт, предадено 

поетично чрез образа на падащата звезда, която точно в този момент огрява небето: 

 

   Защо не мърдаше детето? 

   Отказа топлата гърда. 

   Изгря сияние в небето – 

   разкошна падаща звезда. 

 

 

   Всъщност този пример е единствения случай в творбата, в който лирическият 

говорител, който през цялото време е просто  добросъвестен описвач на субективни 

усещания, си позволява художествено преднамерена фикционалност. Ясно е, че 

образът на падащата звезда вещае смъртна заплаха, която грози премръзналото бебе. 

    Поезията на Галина Димитрова, макар и да не излиза на поетичната сцена, облечена в 

религиозни одежди, е християнска по дух и насоченост. В немалка част от нея често са 

закодирани основните християнски ценности.Именно закодирани,а не изложени на 

показ.В редки случаи, какъвто е случаят с „Благовещение”, религиозната тема 



доминира експлицитно. Стихотворението обиграва поетично познатия библейски 

мотив за благата вест, огласила раждането на бъдещия син на Божията майка: 

   

   Ти си, майчице, светица, 

   с благост ни поведе. 

   ти –пендара в огърлица – 

   слънцето доведе. 

 

    Християнската ценностна система е особено съзвучна с патоса на утвърждаването, за 

който многократно стана дума. Жива илюстрация на тази особеност е стихотворението 

„Възпоменание”. В него се разказва за странно възпоменание, което се извършва на 

Великден, което създава един постоянен емоционален фон на творбата. В нея смъртта 

на седемнадесетгодишна девойка е представена не като тъжен край,а като влюбване в 

смъртта: 

 

   Седемнадесетгодишна – 

   възрастта на любовта; 

   ти, напъпилата вишна,  

   как се влюби във смъртта!  

 

    Впечатлява това, че въпреки присъствието на полярни понятия като живот  и смърт  в 

стихотворението липсват антитези. Човек би си казал, че  авторката се бои от всяка 

думичка, очертаваща противопоставяне, за да не омърси светлия образ на покойницата!  

Раят във „Възпоменание” е жива реалност, а не е мечта като в „20-ти век” от Иван 

Вазов.Същевременно, обаче, той не губи своето значение като знак за праведност и 

доброта.Освен това присъствието на рая в творбата не е фикционално, а представлява 

просто по-красивата част от битийното съществуване: 

    

    Горска птичка чуруликна,  

    топло слънчице огря! 

    Ти полекичка надникна 

    иззад Райската врата. 
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     В „Съдба” е  налице поетичен преразказ на тезата за предопределеността на 

човешкия живот. 

      В стихотворението си „Бялата лястовица”  поетесата използва символа на 

надеждата от разказа на Йордан Йовков „По жицата”.Тя дори я нарича „бяла надежда”, 

при което за втори път, но вече в различен контекст, употребява прилагателното „бял” 

в значение на „добър, положителен”: 

: 

   Жадуваме неистово на жицата 

   да зърнем там надеждата ни бяла, 

   на черни лястовици в броеницата 

   да долети, от полет отмаляла. 

 

   Стихотворението бърка в най-потайните дебри на човешката душа, която е устроена 

така, че винаги да върви след мъглявия светлик на надеждата. Цялото човешко 

съществуване, всъщност, е едно безкрайно вървене „по жицата”, а посредством 



разчупване на модела на Йовков авторката онагледява поетично този основен 

компонент от човешката психика. Тук не е зле да припомним, че в някои кулоарни 

коментари определени „ценители” провидяха  в това стихотворение пряко и безусловно 

литературно влияние на Йордан Йовков. Въпросните „ценители”, обаче, просто тотално 

са сбъркали терминологията: „влияние” е едно, а позоваване на авторова метафора, 

превърнала се в неразривен идиоматичен компонент на езика, е съвсем друго.Защото 

бялата лястовица като символ на надеждата отдавна е станала нарицателно име, а това 

вече предпоставя коренно различен подход към трактовката на тази тема. 

    В книгата се съдържат стихотворения, които притежават такива формални белези на 

автобиографизма като АЗ-изповедта, интимно-камерното обръщение във второ лице , 

единствено число и др., но да се говори за автобиографизъм в чист вид у Галина 

Димитрова би било крайно схематично и повърхностно. Личният опит у нея 

изкристализира по-скоро във формата на поетична интерпретация на факти и събития, 

които съществуват и се развиват встрани и извън живота на авторката. В „Русалка”, 

например, Димитрова присъства посредством избора на необичайната тема, чрез която 

ненатрапчиво, но категорично изпъкват пристрастията на лирическия говорител: 

 

Танцувайки, с опашка тя рисува 

картини причудливи от света... 

Щом приказният свят не съществува, 

русалката остава си мечта. 

 

    Във „Венеция” естетическият избор е илюстриран и от интимната беседа във второ 

лице: 

 

Плуваш във синева, 

носена от безкрая. 

Къпеш се в зарева, 

озаряващи рая.  

 

   Но докато в стихотворения  от типа на  „Венеция” обръщението към обекта на 

възхищение е основен подход за изграждане на творбата, в други случаи то е начин за 

изразяване на кулминационното състояние на основната идея. В споменатото вече 

стихотворение „Полет” лирическият говорител се обръща във финалната строфа към 

България, за да изрази емоцията си във възможно най-висока степен: 

 

   Българийо, ти си щастлива! 

   Достойни герои роди. 

   Закърми ги с обич парлива, 

   с кураж, за да стигат звезди. 

 

  Ярко изключение от тази тенденция  прави творбата „Благодаря ти,майко!”, в която 

личното избива буквално върху челото на стихотворението като бисерни капки 

лирична пот. Изразът на признателност към майката е естествен повод за завръщане в 

детството. Стиховете преливат от благодарност към жената, дала на дъщеря си не само 

възможност за физическо израстване, а и онова, което обикновено се обозначава с 

клишето „патриотично възпитание”. С много обич са описани елементите от  родния 

бит, врязали се завинаги в паметта на младата жена.Стихотворението впечатлява не със 

сладникава мелодраматичност, а със спонтанна корелация между лични и патриотични 

чувства, която придобива общочовешки измерения: 



 

Обикнах силно своя роден край 

и кукерите страшни и брадати. 

За мене тука беше земен рай 

сред странни маски с цветове богати. 

 

Животът неусетно отлетя,  

научи ме на честност, да не мразя,  

остави ме свободно да летя 

и любовта към теб в сърце да пазя! 

 

   Стихотворенията под форма на монолог са много по-малко от стиховете, за които е 

избрана камерната тоналност на обръщението във второ лице, което свидетелства за 

много по-висока обобщеност на художествените характери.. Поетично монологизиране, 

например,  се забелязва в „Жена”, „Това ми стига”, „Прозрение”, „Бялата лястовица” и 

др.В немалко случаи изборът е в полза и на  повествователната интонация, 

предпоставена от лиричен разказ  в трето лице. Причината е ясна: авторката не се 

опитва да занимава света със себе си, предизвиквайки сълзлив възторг или умиление, а 

самата тя се занимава със света, приела великодушно, че той е много по-велик и 

всеобхватен от нея. Дори тогава, когато гради монолози, авторката успява да се 

оттласне от егоистичното гравитационно поле  на собственото „Аз”. Оригинален 

пример за това е стихотворението „Жена”. В него поетесата извършва завидна 

метапсихоза, гледайки жената с очите на лирически говорител, който е мъж: 

 

Нега омайна,  

росен цвят напъпил, 

любов безкрайна 

до сърце съм скътал. 

 

Коси разплела 

с дъх на ръж изпечена, 

съня ми взела 

с дума неизречена. 

 

  Стихосбирката се отличава с идейно-тематична полифоничност, която я сродява с 

антологията. В „Различна” лирическият изповедник изненадва с болезненото усещане 

за мисия, която го отличава от другите.За миг, като че ли, проблясва бодлеровото 

противопоставяне между „Аз”-а и тълпата, но християнската жажда за добро 

обожествява тази примитивна земна опозиция: 

 

Да правиш добро до насита, 

да връщаш усмивки и вяра, 

без никой дори да попита: 

„Коя те неволя накара?” 

 

Да правиш добро за отплата –  

единствена златна награда, 

без корист и без предплата – 

наистина странна отрада. 

 



/”Различна”/ 

 

   В книгата на Димитрова се наблюдава лекота,с която тя преминава от съвременни по 

дух   и лексика стихотворения към чисто фолклорни по дух и образност творби. В 

„Румянина песен” , например , тя дава предпочитания на краткия стих, който позволява 

по-лесно да бъде запят, а някои рядко употребявани архаични думи като „севда” 

потапят напълно читателя в духа на народната традиция: 

 

Влюби се слънце, майчице, 

в севда засмяна,  

всичко огрея, майчице,  

зарад Румяна. 

 

Снага  и кръшна,майчице, 

леко прихвана,  

леко прихвана, майчице,  

та му пристана. 

 

   Лирическият говорител в „Магия” не се стреми да блесне с мъдрост, а по-скоро да 

направи читателя съпричастен към тръпка, усещане, полъх , романтично видение, 

чувство. В тази поезия се оглежда напълно класическата концепция на  руския критик 

Висарион Белински, според когото лириката е емоционална реакция на 

действителността, а не нейно  повече или по-малко реалистично словесно копие.  От 

тази матрица излизат само някои стихотворения за деца , което се дължи  на  

присъщото за жанра познавателно значение, но дори и в тези случаи лиричните разкази 

избуяват сред рояци от емоционални искри, които просто ослепяват. В „Раждането на 

бисера”, например, лирическият говорител ни прави свидетели на едно силно 

опоетизирано описание на процеса на бисерообразуване: 

 

Мидичката го люлее 

в посребрено легълце. 

Нимфа песнички му пее. 

Крепне нежното телце. 

 

    В други случаи, когато лирическият говорител обобщава, той като че ли извършва 

това повече с чувство, отколкото с мисъл: 

 

    Животът е птичата песен, 

    животът е пролетен цвят – 

    дарява ни щедро наесен, 

    започва от детския свят. 

 

/”Детство”/ 

 

   Поетичните картини, които обрисува лирическият говорител, са всъщност поетически 

видения, за които не е нужно толкова да бъдат верни, колкото да са въздействащи. 

Често читателят не само вижда, но и чува вълнуващата картина. Така в 

стихотворението „Венеция” отношението към живописния италиански град се 

изгражда посредством  двуканална картина, състояща се от зрителни и звукови 

представи: 



 

   Чуваш глас спотаен,  

   сякаш говор на дожи, 

   в бял дворец, построен 

   все за знатни велможи. 

 

     Същата двуканалност на изображението наблюдаваме и в стихотворението „Полет”, 

посветено на Христо Проданов: 

 

     Ехтеше гласът ти самотно, 

     събудил лавина в снега. 

     Духът ти летеше свободно, 

     изправил орлова снага. 

 

     Оставайки верна на традицията, поетесата приютява своите  теми и идеи в  уютното 

пространство на силаботоническото стихосложение. Редуването на мъжки и женски 

кръстосани рими,  инверсиите, дактилът, ямбът  и хореят са нейните основни 

ритмично-стилистични „приятели”. Ярък пример на традиционното изискване за 

единство между форма и съдържание е, например, стихотворението „Лечебният извор”. 

Ритмичният избор на Димитрова е четиристъпен и тристъпен хорей, като ритъмът на 

стиховете наподобява скокливото движение на извор, в който тече благословената 

топлина на  минералната вода. Всеки друг поетичен ритъм, приютил тази тема, би бил 

неудачен. 

     В своята стихосбирка „Магия” поетесата Галина Димитрова също не прави 

изключение от общото правило: тя обрисува лирически  характери.Те, разбира се, са 

непълни и фрагментарни, но не пълнокръвието на образа  е нейната цел.Уловила 

веднъж красотата в своята изящна поетична мрежа, тя не се стреми нито да я обясни, 

нито да открие причинно-следствената връзка между нея и цялостния облик на 

лирическите герои.Но нима това изобщо е необходимо за една поезия, почерпила 

сокове от чистата емоция, от неподправената душевна красота? 

     Галина Димитрова участва в антологиите „Съцветие“ (2001) и „Съзвучие“ 

(2004)..Участва със свои стихотворения в книгата „Кътът роден…“ (2007).Разказът й 

„Денят“ бе включен в сборника „Скъпоценни камъчета“, издание на ИК„Анубис“ и 

„Булвест 2000“ през 2009 г., събрал наградените творби от Първия национален конкурс 

за учители творци.Днес нейното поетично битие гравитира около два опияняващи  

духовни центъра – Сопот и Карлово. С тях тя  е свързана не само пространствено-

биографично, но и творчески в качеството и на възторжен член на Конфедерацията на 

българските писатели в Карлово и Сопот – още една мисия, на която тя служи точно 

толкова вярно, колкото и на поезията. 

Станислав МАРАШКИ 
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