
ТОПЛИНАТА НА ПОЕТИЧНАТА МЕЧТА 

 

  Ваня Савова е лекар по професия и поетеса по дух  и 

като че ли това съчетане само по себе си означава,че , 

освен на тялото, тя е лекар  и на човешката душа. Открила 

пристан за своето вдъхновение в тихо подбалканско 

градче, тя формално страни от шумните литературни 

стъгди, но  - сякаш  в пълен синхрон с днешния 

глобализиран свят - словото  и намира прием не само  у 

нас, но и в чужбина. 

    Сборникът със стихове „Третото око” е първата книга 

на Ваня Савова. В него е очертана физиономията на един 

автор, който воюва  за своите истини с тихата сила на 

интелекта. Почти всяко нейно стихотворение е 

проникнато от приглушен бунт срещу шаблоните на 

битието. От нея не може да се очакват надуващи се от 

претенция за вездесъщност истини, а по-скоро едно 

философски дълбоко и поетически красиво виждане за 

света, което предпочита да се въплъти по-често в 

уравновесени изповеди в стил до мажор, отколкото в 

пискливи минорни поанти.За тази цел тя си служи най-

често с недоизказаността, която в този случай не е 

резултат  от преднамерен творчески подход, а 

представлява естествен изблик на една духовно-

интелектуална същност. За такъв автор не могат да 

прозвучат странно стихове като тези, в които ни уверява, 

че „неказаното/ е прошепнато признание”/”Това”/ или че 

„Познатото/  е само звук от ударите на сърцето”/” На 

границата”/. В друго стихотворение авторката е още по-

изящна в метафоричната проекция на свой възглед за 

света: 

 

  Не виждам 



оня връх в окото – 

навярно ниско 

все летим. 

Когато 

 висините  са дълбоки 

да бъде  

дъното трамплин. 

 

/”Не виждам”/ 

 

   Коментарите в социалните мрежи, в които Савова често 

публикува своите стихове, изобилстват на думички от 

синонимната серия на „прекрасно”, но всъщност те далеч 

не будят само повърхностни екзалтации. Поетеса, чийто 

лирически герой заявява, че онова, което го изправя, е 

неспособността му да пълзи, която има проникновението 

да открие, че „не всяка стъпка  е следа”/”Това”/, а 

„неказаното е прошепнато признание”/ пак там, б.а./, е 

трудно да се прикове към кръста на една банална 

литературно-критическа схема.. Вижте само 

фотографиите на Ваня в сръбското посолство в София:  

спортна и някак крещящо витална, а всъщност дълбока и 

вгледана в себе си и в света.! А може би всички представи 

за нея са верни, тъй като тя е просто съвкупност от 

превъплъщения, всяко от които във всеки един момент 

може да избухне?... Разбира се, литературоведските 

попълзновения в тази област няма да престанат никога, 

тъй като човешката природа е устроена така, че да си 

обяснява непознатото, налагайки го върху  познати 

матрици 

   За поезията на Ваня Савова е характерно това, че не 

темата, а нейното художествено осмисляне е главният 

източник на поетически вибрации. Тя с еднаква увереност 



пише и за властта на вещите, които неусетно добиват 

власт и над самия собственик/”Потребна ли е”/, и за 

мъдрите хора, чието място според Савова е нормално да 

бъде в света на мъртвите/”Мъдрите”/, и за последния танц 

на пеперудите „край осланените листа”/”Последен танц”/. 

Всъщност темата за Савова е само материал, с който 

изгражда своите поетико-философски конструкции, а не  

обект за самоцелно художествено изображение. Дори 

тогава, когато стиховете формално се опитват да извлекат 

поезията от природен пейзаж, те навлизат много по-

надълбоко в морето от внушения: 

  

СВЕТЪТ ЗАГУБИ 

резките си оочертания 

и стана лек,  

и хлъзгав, 

и заоблен. 

Дневните видения 

са празни, 

а нощните 

се пълнят с неизвестност. 

Пропуква твърдото 

от бесни пипала, 

оседлали 

на времето размириците. 

Здраво стискам  

дневната юзда, 

а нощната 

е мисъл за осмисляне. 

Какви ти мисли... 

Спомням си на глас 

за ръбовете 

и крайъгълните камъни, 



за ямите,  

покрити със листа, 

за плясъка 

на голото отчаяние. 

/”Светът загуби”/. 

 

   Стихотворенията в книгата се отличават с тънък  

естетизъм,  който често се изсипва над читателя под 

формата на водопад от изящни катрени с кръстосани 

рими, реализирани  под формата на начупен стих. 

Авторката не щади метафорично-образното мислене на 

читателя,а го провокира буквално във всеки ред от 

стихосбирката. Всъщност този  пълен синтез между 

умерения силаботонизъм и богатия арсенал от 

имплицитни сравнения  е основен компонент на стила на 

авторката. 

   Винаги съм се отнасял скептично към т.нар.”поетеси на 

самопризнанието”, на които изобилства  съвременната 

женска поезия. При това много често тези самопризнания 

си приличат кто две капки вода. Женският лирически 

герой в тях или се самоотъждествява  с някоя природна 

стихия, или , бидейки  сътворено от поетеса-чиновник/?!/, 

стихотворението фалшиво  се опитва  да гради 

въздействието си на многократно експлоатирани образи 

като Дон Кихот, Исус Христос, рай и ад, ангел и дявол и 

прочие. Тази претенциозност, обаче, далеч не е най-

голямото зло. Още по-страшно става тогава, когато в 

поетичните самопризнания се прокрадне баналният чалга-

мотив за любовната  раздяла и трагичната смяна  на 

партньора. За разлика от тях самопризнанието  у Ваня 

Савова е , първо, едно поетико-философско изригване на 

просветения дух , и, второ, не е преобладаваща 

стилистична тенденция. Дори в немалко случаи тя още в 



самото начало на стихотворението хваща бика за рогата, 

като засипва читателя с изобилие от обощения-метафори: 

 

   Това, 

 което ме изправя 

е неспособността ми 

да пълзя. 

Посоките 

променят вятъра. 

Не всяка стъпка 

е следа. 

Неказаното 

е прошепнато признание., 

безкрайно дълго 

да го изрека. 

 

/”Това”/ 

 

   В други случаи поетичното внушение се гради на на 

равенства мчежду противоположности: 

 

   Повярвай,  

че нощта  есветла 

дори и без звезди. 

Че виждам ясно и дълбоко 

със затворени очи, 

че дланите ми са огнища,  

а пръстите главни... 

Че пътищата се завръщат,  

а близостта боли... 

 

/”Повярвай!/ 

 



  За лирическия герой на Савова не е чудно, ако твърди, че  

„говорим, а не казваме”/”Говорим”/ или че „вълната в 

плиткото се дави” /”Променлива„ /. 

   В своите поетични откровения тя не се колебае да руши 

граматически категории, като, например , употребява 

непреходни глаголи като пряко преходни. Ето как  е 

приложен  този прийом  при глагола „настръхвам”: 

 

Изплъзваш се,  

а вчерашните думи 

настръхват кожата 

на зимната ти дреха. 

 

       /”Измъкваш се „ / 

 

   В други случаи обикновените части на изречението 

изграждат семантично ядро индивидуално, а не в резултат 

на своята целокупност: Често един подлог или сказуемо са 

достатъчни , за да изразят мисълта на авторката.  

Всъщност наред с т.нар. „безглаголно” изречение във 

въоръжение  влиза и друг тип изречение, което условно 

може да бъде наречено „безподложно”. 

   Вече стана ясно, че погледът на лирическия герой у 

Савова е усложнен.., но това съвсем не означава, че той е 

напълно  лишен от сърдечни импулси. Понякога, водена 

властно от чувството, Савова изгражда стихотворения, 

изкристализиращи в  ярка поантовост от класически 

вид.Това, например,   се наблюдава в  стихотворението 

„Не се преструвам”. След като признава затрогващо, че е 

„трудна за разбиране”, женският лирически герой прави  

серия себеразголвания, която естествено еволюира до своя 

поантов апогей: 



 

Не се побирам 

в свойте очертания. 

Началото си 

искам да намеря. 

За мъничко 

ми дай очите си – 

да се позная и преодолея. 

 

   Ако не притежава собствени поетични сетива за света, 

авторът на стихове неминуемо би затънал в тресавището 

на банализма, а това е тихото убийство на поета. В 

„Третото око” Савова често интерпретира  

действителността  по свой начин, като нейното „трето”  

око на поетеса я вижда както отвън, така и отвътре. 

Душевният мир е обозначен разговорно с думите „онова 

вътре”, /”И тогава”/, облаците притежават пръсти,които са 

„мъгливи”/”Облаци”/, любовта е 

„пеперудена”/”Свободата”/ и др. В стихотворението „Не 

ми се обяснява” необичайният обект на изображение 

/”плитчините”/ е наречен „осмото чудо на света”: 

 

   Не ми се обяснява. 

   Плитчините са боси. 

   Нагазват 

   на пясъка в скута.. 

   Гледат очудено. 

   Нямат въпроси. 

   Сякаш 

   са осмото чудо. 

 

   Разбира се, метафоричният превод на реалността, взет 

сам по себе си, би бил само  празна художествена 



претенция, ако не може да създаде почвата, от която да 

избуят внезапно като вълшебни гъби мисли-открития, 

мисли-жалони: 

 

   Не виждаме 

   не значи, че го няма. 

   Думите 

   имат свой си цвят. 

   Невидимото 

   има си причина, 

    а следствието 

    е реален факт. 

 /”Не виждаме”/ 

 

    Ако говорим за някакъв автобиографизъм в книгата на 

Савова,  той е по-скоро имплицитна проекция на една 

комплексна емоционално-интелектуална същност, 

отколкото  хроника на битие или чувства. Фактът в 

поетичната вселена на „Третото око”  губи основното си 

значение, а става инструмент за илюстрация на една или 

друга авторова представа за света. Така в стихотворението 

„Раздяла” детайлите от този трагичен акт са съзнателно 

спестени, за да отстъпят мястото си на едно развълнувано 

разсъждение за нейната същност. Описанието на 

последствията от раздялата изобилства на ярки образи и 

сравнения. Според лирическия Разказвач тя реже живата 

плът като остър нож, вселената се срива и затрупва 

изоставения в пепелта  и прочие. Стихотворението   

достига  до оригинална кулминация,  представляваща 

поетична перифраза на древноримския постулат „дойдох, 

видяхт, победих”: 

 

   Раздяла –  



   Трудно  е да се опише. 

   Усещането - 

   болка, страх... 

   А тя за себе си би казала: 

   дойдох,  

   раних 

   и отлетях”. 

 

   Немалка част от стихотворенията в книгата  звучат като 

монолози, които сякаш са произнесени на висок глас така, 

че да ги чуят всички. Така е в стихотворения като „ През 

натежалите полета”, „Лилави”, Изригвам страхове”, 

„Черупката” и др. В други случаи женският лирически 

герой се обръща към въображаем събеседник във второ 

лице единствено число, но дори и тогава тези изповеди  

звучат обобщено и става ясно, че те са адресирани не към 

едно лице, а към цялата читателска аудитория: 

 

   Не ми дължиш, 

   аз своето съм взела. 

   Благословила съм 

   и болката, и нейната ръка, 

   която дава 

   колкото и взема, 

   дълбае 

   и запълва паметта.. 

 

/”Не ми дължиш”/ 

 

    В своите стихове Савова изразява позицията си 

категорично и ясно, но никога елементарно. Тя не се 

стреми  на всяка цена да бъде разбрана, а по-скоро иска да 

бъде наблюдателна, точна и художествено извисена. В 



стихотворението „Пера и мечове”, например, високият 

градус на емоционалния огън  се постига не чрез 

пробождащи съзнанието смисли, а посредством  наситена 

метафоричност, силаботоническо стихосложение и 

начупен стих: 

 

    ПЕРА  И МЕЧОВЕ 

    раздират  

    на небето млечните пътеки.. 

    И падат ангели, 

    умират, 

    а другаде се раждат нови 

    вестители 

    на леден зной”. 

 

   Вече бе упоменато, че горепосоченият пример на 

триединство от художествени компоненти е показателен 

за поезията на Ваня Савова. При нея красотата често 

замества  смисъла, но смисълът никога не заменя 

красотата! Но нима би могло да бъде другояче, когато  и у 

Савова, както и в цялата световна литература основен 

движещ мотив е любовта? По-различното е, че любовта у 

лирическия герой в „Третото око” избликва  с еднаква 

сила както от сърцето,така и от ума. Затова не е случайно, 

че обобщеният метафоричен израз на това вечно чувство 

стои в основата на едно от най-силните стихотворения в 

книгата: 

 

   НЕЗЕМЕН ХРАМ 

   е любовта. 

   Колони нежност 

   стигат до небето. 

   Сводът 



   е човешка топлина. 

   Олтарът І 

   майка, гушнала дете. 

 

   Ваня Савова е  авторка  на стихове, публикувани в 

дузина алманаси. Сега тя излиза пред публиката със 

своята първа поетична книга. С нея тя осъществява не 

само своята мечта, но и мечтата на читателите за полет на 

духа. Същата тази мечта, която е в състояние да обърне 

представата ни за природните сезони: 

 

   КАКВО Е ПРОЛЕТ? 

   Без мечта-ухание, 

   със вкус на зима. 

   Мечтата носи топлина, 

   а пролет е там, 

   където я има. 

/”Какво е пролет?”/ 

   

    Поетичната пролет на Ваня Савова носи кодовото 

наименование „Третото око”. И не  ни остава нищо друго, 

освен да узнаем какво точно е видяло то... 

 

Станислав МАРАШКИ 

 

    

    

 

     

    

 

 

 



    

 

  


