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ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ 

 

Любовните стихове на Виолета Станиславова заемат неголям, но важен дял от нейното творчество. Те 

или са пронизани от болката по загубената любов, или летят с крилете на надеждата, че тя ще продължи 

вечно. Скритата динамика на лирическия герой като че ли намира най-силен изход в покоите на 

любовното чувство, защото то е изтъкано и от порив за щастие, и от душевен вопъл, и от вродената у 

човека жажда за красота. В любовта най-пълно присъстват всички предпоставки както за духовна 

хармония, така и за абсолютен и дисхармоничен емоционален катаклизъм. Тя именно е чувството, 

способно да роди изпепеляваща страст или да доведе до пълен житейски и човешки крах. Сблъсъците 
върху полето на любовта могат да бъдат както между демони, така и между земното и небесното, т.е. 

между ангелското и демоничното, а това е вече априорен източник на емоционални изригвания. Те са 

естествен резултат от неизбежния конфликт между материалното и духовното, посредством което е 

предадена неравната битка на лирическия герой срещу превратностите на съдбата, Борба, в която той 

често бива победен, но и в която неговите душевни трепети нерядко го издигат до моралните висини на 

Божественото. И това, разбира се, няма как да стане без съпротивително упорство, изтъкано от огнените 

нишки на напрежението и спонтанния полет към върха на превъзмогването – превъзмогване най-вече на 

себе си, а не на физически сили извън крехката вселена на собственото Аз. 

Макар и обагрени с цветовете на различни нюанси, любовните чувства на лирическата героиня на 

Станиславова, която създава усещането за автентично съвпадение със самата авторка, преобладаващата 

интонация в тях е категоричната сантименталност на влюбения. Тук липсва употребата на любовта като 

авангард за завладяване на нови духовни територии, така присъща за други образци на интимната 
лирика. В битността си на лирически „Разказвач” Станиславова не се опитва да обобщава, а да 

конкретизира, което е важен компонент от изповедната атмосфера на творбите и. Героят на 

Станиславова излъчва красота както чрез слабостта на мъдрото примирение, така и посредством 

страстната си готовност да разплете и най-сложния житейски възел, само и само, за да се докосне до 

тихата феерия на любовната взаимност. Тя задължително е винаги необикновена, защото съчетава 

невъзможно в себе си и радост, и болка, и чистота, и грях, и вяра, и униние. Така любовта влиза в ролята 

на едно духовно превъплъщение на самата духовна същност на човека, която устоява себе си в трудната 

битка между Доброто и Злото, между Дявола и Бога. В резултат на това вълнуващата конкретика става 

става още по-наситена с емоционалност, защото черпи сокове от духовния универсализъм, от който тя се 

явява неотменима част. Така лиричните движения стават още по-сложни и бързи, непритъпени от напъни 

за обобщение и изказване на истини от последна инстанция. Но това, впрочем, не е и възможно при 
лирически герой, комуто и през ума не минава да избяга от самия себе си, за да се укрие в безличната и 

грозна „пещера” не на любовта тук и сега, а на любовта въобще. 

Свойствено за стила на Станиславова е ненатрапчивото налагане на усещането за наранена нежност, 

която,обаче, е тази не на уж твърдото младо дърво, което се прекършва, а на деликатната трепетлика, 

която, следвайки посоката на емоционалните вихри, се огъва, но оцелява. Така например в лиричния 

фрагмент, озаглавен ритмично „В прегръдките на влажната земя притиснати”, лирическата героиня, 

вдъхновена от частицата любовен спомен, наричан тук „нищожната следа на любовта”, бурно рисува във 

въображението си картини от бъдещето, които оживяват със силата и изразителността на настояще: 

 

„...Ала внезапен лъч ще блесне, 

тъмнината да прогони, 

оголена следа да обрисува. 
Ще се спуснем тогава 

с длета, с нокти, 

археолози ненаситни – 

забравените пластове да преобърнем.” 

 

Впрочем трудно е да се каже дали в горните редове е въплътена любовта, която се бори или по-скоро те 

са знаци на една обикновена експлозия, чиято обикновена констатация е напълно достатъчна, за да 

остави у Читателя усещането за борба. Неуспешният изход от тази борба е предаден със сплав от 

трезвост и носталгия: 

 

„...Късно. 
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Единствено ще можем да я съхраним 

в музея на отминалите чувства”. 

 

Стихотворението „От кое измерение дойде?” въздейства с лиричното убийство на въпросителната 

стойност на серия от въпроси към любимия, израз на неговото бурно и възторжено приемане – един от 

неизбежните синоними на любовта: 

 

„От кое измерение дойде? 
Кои галактики пресече? 

Защо взломи и моя ден? 

Защо силата ми отсече? 

Кой таен код назова? 

Кое копче натисна? 

Коя писта задейства у мен? 

Защо алармата на паметта не писна? 

Какъв часовников механизъм успя 

тайно да заредиш у мене, 

за да взривиш всичко сега, 

съдбата ми да превземеш?” 
 

Галопиращото шествие от кратки и отривисти въпроси, в които се „взломяват” дни и пресичат галактики, 

задействат се писти и пищят алармите на паметта преминава направо през душата на Читателя, като 

оставя там не просто послание, а светла болка и прах от емоционални копита. По своите изразни 

средства стихотворението напомня силно за символизма, но тук той е хвърлен направо зад шамандурите 

в морето от съвременни поетични техники и е цяло чудо, че въпреко всичко той оцелява! 

Образът на мъжа, предизвикал внезапна и разтърсваща любов, изплува под различни форми в различни 

стихотворения на Виолета Станиславова. В „Ти си мойта 

гадателна сфера” авторката разчита на естествената изразителност на 

метафората, което само по себе си е вече гаранция за емоция. И тук, обаче, елементът на внезапността, 

характерен за стихотворението „От коя галактика дойде?” удря с пръчка задрямалите води на 
изложението и те се завъртат във вихрен водовъртеж от чувства.(Ти си мойта гадателна сфера/ ; мойто 

ВНЕЗАПНО видение). В този случай, обаче, стихотворението рязко се изплъзва от лапите на 

мелодраматичността чрез отчетлива деемоционализация на финала, която поради изнендващата си поява 

зазвучва с категоричността на поанта: 

 

„...Ти си странният отпечатък, 

появил се в душата ми.” 

 

Има нещо космическо в тази светкавична смяна на тоналностите, която, освен за сантиментална 

отчетливост, действа и като заглушител в пистолета на декларативността.  

Романтичният чар у лирическата героиня на Станиславова пие сокове от истинността на преживяването, 

колкото и изключително да е то. Тя не се страхува, че може да вулгаризира с чувственост духовната 
любов, а слива в едно чувственост и чувствителност, дух и материя. На практика това е повече от 

обикновен апотеоз на духовната любов, защото е превърнато в дух и самото физическо тяло на 

влюбения. При това физическото в поетичните изповеди на Станиславова не присъства пряко и 

брутално, а нежно и деликатно посредством отсъствието на неговото елиминиране. 

По своята форма любовните стихотворения на Виолета Станиславова в своята преобладаваща част са 

бели или са изляти в тоническо стихосложение, чиято художествена небрежност ги сродява повече с 

верлибъра, който по крилатото определение на Любомир Левчев е „освободен от всичко, дори и от 

необходимостта да има рима”. Това ,обаче, е само една умело симулирана свобода на изказа, чиято 

изпълнена задача е да отприщи бента на емоциите, които в противен случай биха дишали тежко, побрали 

се едвам-едвам в тесните дрешки на силаботоническите четиристишия. Но, освен свобода, този избор на 

форма поражда и отговорност – отговорност при процеса на подбор на специфичните средства, чрез 
които се постига ритъма при белия стих. Но дори и тогава, когато свободният стих се опира на 

патерицата на частичното римуване, той звучи естествено и непринудено, а не като тенденциозно 

изграден, тъй като произтича органично от съдържанието. 

В духа на традиционната лирична изповедност героят на Станиславова не се свени да разголи душата си, 

но, сторил веднъж това, читателят съзира там светлина, която не ослепява, а посочва пътя към 

истинската любов. 



-- 

Правата на произведението ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ от раздел 

Есета принадлежат на Станислав Марашки (Yacek_potem). Ако желаете да го 

използвате, моля, свържете се с автора.  
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