
• Станислав Марашки 

• ЧАСТИЦА ОТ ПОЕТИЧНАТА ВСЕЛЕНА 

 

•     Съгласно едно популярно мнение  книгите не са добри или 

лоши, а са просто прочетени по един или друг начин.Начинът на 

прочит определя коя книга е добра и коя – лоша.Това показва 

колко голяма е ролята на литературната критика за възприемането 

на една книга и придава особено значение на анализи като 

настоящия. Ето защо това, че се досещам за тази мисъл сега, 

когато се опитвам  да видя невидимото в поезията на 

Александрина Шаханова, съвсем не е случайно. 

•     И така, в  ръцете на читателя е новата книга на Шаханова 

„Частица от вселената”. Нейната същност е вдъхновяващ микс 

между християнски добродетели, приглушен  вик за свобода и 

любов към родното, взето във всичките му разновидности: родна 

страна, роден край, родно село. Тези мотиви преминават като 

червена нишка през отделните стихотворения в книгата, всяко от 

които е посветено на определена тема, която понякога е 

своеобразна, а друг път е дублираща или съставна на тематично 

гнездо. Скритите чувства на женската душа , трептяща в ролите 

на съпруга, майка, сестра, обичаща и любима,  са предадени със 

средствата на традиционни тропи и фигури, но преди всичко със 

силата на непосредствения изказ. Без подкупващата искреност на 

този изказ никаква метафора, синекдоха , епитет или метонимия  

не биха постигнали целта си. Това е поезия, която прониква отвъд 

вратите на сърцето, без да чука по тях, а с лъчезарната радиация 

на тихата изповед, която ражда съпреживяване и почит. 

•     Шаханова поднася на читателя отделни фрагменти от 

действителността, облагородени от емоцията, която пораждат в 

душата на лирическия Разказвач, който в повечето случаи съвпада 

със самия автор. Стиховете в книгата предизвикват съчувствие, 

симпатия , възхищение или тъга. Зад всеки ред наднича образът 

на една жена, достигнала своята зрелост, но и съхранила в себе си 

спомена за  момичето, което е била някога и което, обаче,  

продължава да бъде и сега заради свежестта на своите 

емоционални възприятия. В нея живеят  мъдростта и лудостта,  

началото и краят,  изгревът и залезът. 

      По традиция за възвишения жанр на поезията се използват 

възвишени сюжети. Преди два века са били  рядкост 

стихотворенията, посветени на  делничната вселена и особено на 

предметите.Но от 19 век насам поетите проявяват привързаност и 

към сюжети, които могат да изглеждат банални. Днес не би било 

изненада, ако се опишат  стрида, пепелник, треска , черупка на 



яйце или дори продукт от обмяната на  веществата! Поетът,обаче, 

хвърля  върху действителността своя  оригинален поглед. 

Вдъхновяващ се от обикновени реални предмети,той извлича от 

тях същностните качества, които  преобразува и възпроизвежда 

благодарение на ресурсите на поетичния език. Поетът си служи с 

този ежедневен свят, за да го преобрази. 

•       За авторката на „Частица от вселената” темата играе 
второстепенна роля. За А.Шаханова тя  е само повод да изкаже 
своята идея. От друга страна, богатството от теми  неминуемо 
води и до букет от идеи, което обуславя вътрешно-
смисловото разнообразие на книгата. Целият сборник е 
проникнат от мъдро християнско смирение, което е резултат 
от осъзнаването на човека като мъничка част от 
мирозданието, а не като повод за екзалтации от типа „Човек – 
това звучи гордо!” В същото време всяка творба е обляна от 
нежна лирична струя, избликваща от най-светлите подмоли 
на човешката душа и представлява своеобразен апотеоз на 
човека и на неговите способности за емоционално 
съпреживяване. Формалното разделение по цикли има само 

справочно, но не и идейно значение. Чужда на всяка 

униформеност, Шаханова се стреми към разнообразие в образите,   

средствата и идеите.В същото време иззад всеки стих наднича 

една нежна и търсеща душа, която се проектира във всеки образ, 

тема или просто мотив. 

•      В „Завръщане”, например, женският лирически герой се връща 

мислено в родното си село, като същевремнно това е и завръщане 

в детството. Тя многократно си задава въпроса „Какво ме връща в 

родното  ми село?”, който въпрос даже не е реторичен.Той е по-

скоро емоциален  възглас, който допълнително зарежда с 

поетичност заради повторението, което е чисто поетичен похват. 

Лирическият герой не търси реално отговор на този въпрос, а чрез 

въпроса просто изразява своята емоция. Това е особен род 

реторично възклицание под формата на въпрос.Въпросът е 

емоционално натоварен и заради подтекста, който съдържа в себе 

си: завръщането в родното село е, всъщност, завръщане в 

детството.Така селото  в процеса на развитие на идеята нараства 

възходящо като носител на детската чистота и невинност.Това е 

познат мотив в поезията, но представен с непосредственост, която 

заразява. Тук лирическият Разказвач отразява онова, което се е 

случило в детството му, отразява  фактология с автобиографичен 

характер, но това е направено много пестеливо и всеки факт 

служи по-скоро за основа за емоционална реакция. 

Автобиографизмът е изживян и изконсумиран.В това отношение 



поетесата не е оригинална и се вмества в определението за 

литературата като отражение на живота. Кръстьо Станишев и 

Илия Буржев живеят  дълго в Бургас и това по естествен път се 

отразява на на мотивите в тяхното творчество, в което изобилства 

морската обстановка.Александрина Шаханова  изживява 

детството си в Пиргово.Това я прави свидетел на симбиозата 

между  детска чистота и пасторална селска красота, която все пак 

е доста космополитна.С тази поезия Шаханова не само изповядва, 

но и формира норми на поведение, разположени в изобразяваната 

поетична реалност. 

•    Александрина Шаханова не блести със зашеметяващо 

оригинален поетичен свят, а става близка на читателя с неговата 

анти-проекция във вселената на познатото.Тя е просто една от 

нас, а не аристократичното изключение, пред което трябва да се 

благоговее с поглед, застинал в поетична хипноза.Чрез 

творчеството си читателят припознава в героите и стародавни 

усещания и образи, обагрени от неповторимата индивидуалност 

на авторката.Нейният поглед проницава както отвътре навън, така 

и отвън навътре, вгледан в самата нея. У Шаханова  земното става 

небесно и небесното се преобразува в земно с помощта на 

обикновен поглед или жест, претворен в слово. Поетесата често 

бленува по образи и хора,които населяват не настоящето, а 

миналото и.Те могат да бъдат капитан, отплавал надалече, поет с 

национално значение, апостол на свободата, покоен съпруг, 

покойна сестра, бивш любовник. Тези образи-сенки докосват 

сърцето, разбуждат ума и движат ръката и.Те предизвикват 

моментни усещания-отблясъци, които не могат да станат основа 

за лирически епос, а само за стихотворения-фрагменти. Творбите 

на Александрина Шаханова съчетават в себе си типични 

поетически средства като сравнения, олицетворение, метонимия , 

реторично обръшение и синекдоха, но тези средства биха били 

само механични структурни прийоми, ако не носеха в себе си 

печата на едно неповторимо поетическо присъствие. 

•    Нека се вгледаме по-внимателно в стихотворението „На баща 

ми”.В него се  разказва за  бащата на лирическия Разказвач, който 

е бил рамо до рамо  със своето дете от деня на първия му учебен 

ден. Той е сричал първите думички от буквара заедно с него, 

приемал е даже уроци по сеитба и жътва. Творбата въплътява 

дъщерната любов към бащата. И в  този случай предметът на 

обожание се намира в миналото както се намира в миналато и 

селото, обожествявано  от лирическия Разказвач.Идеалният баща 

е не просто  човека , който дава живот, а така също и учител в 

най-широкия смисъл на тази дума.В цялото стихотворение се 



описват елементите от  поведението на лице,  което е всестранен 

обучител , поради която причина се изразява топло отношение 

към него. Лирическият Разказвач се обръща към баща си с 

разговорното  „тате”, което е вид смесване на причината и 

следствието в едно изречение: подкрепата на бащата е причината, 

а нежното отношение към него е закономерното следствие. С 

всеки пример на това обучаващо поведение,всъщност, се разкрива 

поредно подпонятие от понятието „учител”, но то се описва 

индиректно и стъпаловидно, докато  достигне до своя обобщаващ 

връх: наименованието –обобщение  учител: 

 

• Научи ме... Показа ми... Поведе ме... 

Беше ми учител – не само баща. 

•  

•     Текстът цели да покаже значимата роля на бащата за 

възпитанието на детето и е типичен пример за женския поглед 

към мъжкия родител. Той е оригинален поглед към рядката тема 

за преклонението към бащата, изместван традиционно от 

многобройни поетични паметници на любовта преди всичко към 

майката. Изложението на основната парадигма в текста/идеалният 

баща е учител/ става постепенно с поредица от разкрития на 

пореден аспект от основното равенство в текста, според което 

баща е тъждествено на учител/ баща = учител /.  

    Психологическите вибрации у Шаханова са красиви като 

душевни пейзажи. Макар и различни по вид, те са издънки от 

голямото и могъщо дърво на любовта. Има стихове, които 

пораждат носталгия /”Завръщане”, „На баща ми”, /, други будят 

печал/”Сама на острова”, „Елегично”/,  щафетата продължават 

стиховете, въплъщаващи в себе си жизнерадостен 

оптимизъм/”Остани!”/, не липсват и патриотични импулси. 

Въпреки това разнообразие от преживявания и смисли, нейният 

свят не е противоречив, а хармоничен и красив, а търсенето на 

зрънцата добро в миналото и настоящето е неговия оригинален 

начин за доизграждане  на емоционалната му 

симетричност.Александрина Шаханова не е цвете, а букет от 

литературни цветя в съвременната българска литература, като  

поезията е само един от начините за изразяване на нейната 

поливалентна интелектуална  същност. Една част от стиховете в 

„Частица от вселената”  са лирични изповеди,  които докосват 

най-нежните струни в човешката душа , други са весели пародии 

по текстове на популярни песни, а отделни тематични обединения 

се състоят от бисери на пейзажната лирика. Авторката създава 

поезия, в която философското  примирение със собствената 



незначителност се себеосъществява чрез множество теми, 

тоналности и мотиви. Стихотворенията са формално 

неравностойни по силата на своето художествено внушение, 

което се дължи на тяхната различна литературно-естетическа цел. 

Те докосват преди всичко душата, но умът, бидейки в началото  

само ням свидетел на нейните скрити въздигания, неусетно бива 

въвлечен в размисъл над емоционално поднесените послания. 

      Известно е, че със своята чувствителност и със своя поетичен 

език поетесата успява да схване делничното в неговата  същност. 

Той отличава обикновените предмети от това, което Понж* 

нарича „рутина”. Но, преобразувайки това, което ни заобикаля, 

поетът създава нови светове, които позволяват на човека да избяга 

от  действителността и да мечтае. Това са двете основни функции 

на поезията. В сборника има един учебникарски пример за 

мечтата като производна функция не просто  на поезията, а на 

поетичната натура, която я създава.Така в „Попътна молитва” 

лирическият герой върви с раница на гръб и мечтае да има 

крила.После изведнъж се сеща,че това е излишна мечта,защото на 

практика си има всичко: и дом, и деца. Все пак,обаче, да си има 

мечта е нещо , което не може да замени уюта. Стихотворението е 

илюстрация на мисълта за неповторимата роля на мечтите, без 

които животът е невъзможен. Сблъскват се земното и небесното в 

смисъл на прагматичното и духовното – един благороден спор, в 

който надделява духовността. Лирическият герой осъзнава 

абсурдността на своята мечта.Осъзнава, обаче, и  необходимостта 

от нея. Да, желанието му е абсурдно, да, то граничи с 

фантастичната невъзможност, но без него голият прагматизъм би 

потънал в блатото на безличността. Героят изповядва две 

противоположни ценностни системи, адвокат е на две 

философски стойности, които взаимно се отричат, но той приема 

възторжено това единство на противоположности. Такъв стил на 

мислене неминуемо създава 

вътрешна експресия, обусловена от борбата между удобната 

норма и вдъхновяващото изключение. Тя се допълва елегантно и 

от недоизказаността, която обрича на неясен произход 

т.нар.”слънчева пътека”, по която върви авторката.Тук,обаче, не е 

нужно никакво обяснение.Текстът цели да внуши със средствата 

на емоционалната поетичност афористично знание за ролята на 

вярата в доброто и собствените сили: 

 

• Вървя по сенчеста пътека 

• на гръб със раница. Едва, едва... 



• А на душата ми е леко, 

• макар че нямам си крила 

• да литна като чучулига, 

• но винаги една мечта 

• по моя път ще ме настига!... 

 

•    В  стихотворението „Самота”самотата на лирическия Разказвач 

е белязана от тъгата по заминалия на далечно плаване капитан, 

което прави самотното очакване на лирическата героиня 

романтично и носталгично красиво. Тя е избрала за декор на 

самотата си място, обозначено като „Острова” и всеки елемент от 

него придава на това душевно състояние своеобразен чар. Реката 

е „спокойна”, а корабите „плъзват” по нея, вълните на река Дунав 

са „сребристи” и „опасни”, корабът е „приказен”, а пленът, в 

който е попаднал корабът, е „пясъчен”. Авторката превежда на 

метафоричен език своите усещания така леко, както диша. С 

поредица от ключови думи, които са производни или синоними на  

думата „самота”, тя елегантно напластява това усещане у 

читателя: „сама”( в изречението „Сама на острова”;), „самотен”/ в 

изречението „През гъстата мъгла едва се откроява/самотен кораб, 

приказно красив”);„безлюден”(в изречението :”Слънцето залива с 

мека топлина/малкия безлюден плаж”)  и др.   В световната 

лирика мотивът за самотата на лирическия герой е пряко свързан 

с елитарната поезия, която предполага самотно съществуване и на 

поета, и  на неговите лирически герои. Това е вид  доброволно 

изгнаничество,  което пряко води до поетичното претворяване на 

самотата като душевно състояние. По този повод руският поет 

Лермонтов признава, че е свикнал да бъде сам.Чудно ли е тогава, 

когато долавяме тази самота и в поезията му?Чудно ли е, че той  

влага в тази самота песимизма на цяло едно поколение, 

опустошено от бунта на декабристите и войната срещу Наполен? 

В стихотворението „Самота” на Александрина Шаханова, обаче,  

оптимизмът е закодиран и в преклонението пред красотата на 

острова, и в ясното посочване на причината за нея: отплавалият 

далече   капитан, за когото лирическият Разказвач говори като за 

близко същество. У Шаханова мотивът за самотата не е израз на 

безнадеждност, на песимистично примирение със самотата. 

Изходът от това  състояние се крие извън  островната реалност и 

изход от него предлага почти митичният образ на капитана, който 

лирическата героиня  очаква, потопена в тъга: 

 

•  

 



• Сама на Острова! 

• Като приказния кораб, 

• паднал в пясъчния плен. 

• Кой ще го спаси от самотата?... 

• Кой ще прати неговия капитан при мен?... 

 

• Да, тъгата не е радост, не е бурно веселие, но е израз на реакция,  

          на несъгласие с определено  наложено от обстоятелствата състояние     

          и затова е форма на бунт срещу това състояние. С други думи, тя е    

          всичко друго, но не и песимистично примирение, каквото долавяме в   

          стиховете на Лермонтов, посветени на самотата. 

• Темата за капитана изплува и в текста за песен „Капитане мой!”, в  

който лирическата героиня се обръща към него с думите: 

 

• Когато твоят кораб отпътува 

• надолу по широката река, 

• сърцето ми се свива и тъгува, 

• че изгрева ще срещам пак сама. 

 

•    Вижда се, че мотивите за самотата и капитана, плаващ  далеч по 

          реката, отново се преплитат и обуславят взаимно. 

• В „На залез” поетесата изповядва своята мощна жажда за  

живот.Тя не иска да достигне така  бързо до своя житейски залез и 

моли своето „житейско слънце” за отсрочка: 

 

• Мое слънце житейско, 

• не бързай на залез! 

• Пред вратите небесни 

• поспри, отдъхни!... 

•  

      Залезът може да бъде и украшение на земния живот, а не само 

предчувствие за жизнен край. Стихотворението е лирична 

апология на живота, тиха и деликатна симфония, утвърждаваща 

тържеството на земното над нетленното и небесното. Според 

лирическия герой тези две естетически категории не са 

противопоставени, а преливат една в друга.Спецификата на 

поетичната тоналност на текста се гради върху основата на 

поредица от риторични обръщения, които, освен със своята  

същност на тропически фигури, емоционализират и със своята 

повторяемост. Лирическият герой се обръща към 

своето„житейско слънце” – синтетичен  вид на разпространената 

метафорична конструкция „сравнимо съществително”+  предлога 



„на” +„сравняемо съществително”(Пр.”Слънцето на живота”). 

Тази форма на преобразуване на метафоричната конструкция е 

самобитен авторов способ за лаконизация на поетичния текст и 

елегантно го предпазва от банални построения и старомоден 

изказ.Стихотворението  е поетичен вик на душата, която до 

толкова се е сляла с  тялото, че не иска да се отдели от него дори в 

името на небесната чистота.  В  творбата няма нито едно разказно 

изречение. Поетичният текст е изтъкан от заповедни изречения, 

като повествователната  интонация е изцяло убита от 

повелителното наклонение. По този начин изригването на 

основната идея елегантно се опосредствува с помощта и на 

граматическа категория, а не само на образ, което допълва 

художествената индиректност , като я прави ненатрапчива и 

достоверна със своята приглушеност. 

•    Някои от усещанията в книгата са близки до светоусещанията на 

всеки човек, което ги прави универсални и достъпни, но други 

отразяват богатството на една вълнуваща авторова 

индивидуалност.Така в „Попътна молитва” лирическият герой 

мечтае за летене , в „Капчица” видът на капка , която не се 

изпарява, навява за грубото обръщение на  невидим „мъж зад 

кадър”, който изпуска  нелицеприятните  думи” Изпарявай се!..” 

Ичезвай!”, а в творби като . “Never more”(“Никога вече”, бел.а.) и 

„Като облаци” е изразена познатата на всички носталгия по 

отлитналата младост. В други случаи ( като в „ Събуждащо кафе” 

и  „Бленувана любов)  любовта е предадена полифонично и 

своеобразно, а не като банално чувство. Читателят е воден за 

ръката  от един мъдър и нежен съветник, който при това не 

поучава в прав текст, а разкрива полифоничната картина на 

вътрешния си мир посредством изповедно изложение на своите 

мисли и усещания.Това предизвиква доверие, успокоява и 

предразполага.От всеки неин стих лъха на приглушена 

женственост, но и на готовност за властно устояване на своята 

позиция. Съръцето и е жадно и за живот, и за любов, и за високи 

върхове в литературата и живота. Едно от стихотворенията е 

посветено на румънския поет Михай Еминеску  , което издава 

единството  между духовната и географска близост между Русе, 

където живее авторката, и съседна Румъния. Заглавието „На 

Михай Еминеску” носи характер на посвещение, което не оставя 

никакво съмнение относно достоверността на фактите и 

емоционалната им трактовка. Поетът и отношението към него е 

представено посредством образа на неговия паметник на фона на 

зимата: 

• „.. 



• Високо, в клоните на буйни дървеса, 

• издига се гранитен монумент...  

• От него, вечно млад, 

• високо гледа Еминеску... 

• Не само в мъжката му красота 

• е неговата величавост - 

• в това, което е създал, 

• във семето, което е посял 

• в душата на един народ...”. 

 

•      Между това стихотворение и самобичуването  пред Апостола 

на свободата Васил Левски в произведението „На изповед пред 

Апостола” привидно няма нищо общо, но всъщност и тези две 

творби, и останалите стихотворения в книгата са различни изрази 

на един и същ бунт срещу   униформеността в мислите , 

поведението и реакциите. В болшинството свои творби авторката 

се опира на възможностите на силаботоническото стихосложение, 

но нито за миг не се превръща в негов роб. Леките отклонения от 

неговата архитектоника , като съхраняват изразните  му 

възможности,  създават усещане за искреност и спонтанност. Ето 

как започва стихотворението „Будителско”: 

 

• БУДИТЕЛСКО 

• На Урпил – просветителят на духовете 

 

• Затуй, че съм запалила в стотици умове, 

• искрата, що познание отколе се зове; 

 

• затуй, че съм посочила със даскалска ръка 

• най-правата пътека, най-вярната следа; 

 

•     Затрогва изповедта на учителя, който е посветил живота си на 

другите и заради това името му  „не свети в грамоти”: Този ефект 

не би бил така силен, ако силаботонизмът беше спазен свято и 

безапелационно. В други случаи пък идеята е приютена в 

свободните селения на белия стих, защото  там намира най-

удачните условия за своето разгръщане.Такива са 

гореупоменатите стихове за Левски и румънския класически 

поет.За Шаханова думите са само инструменти за изграждане на  

внушения, а не лексикални неодушевени предмети за самоцелна 

стилистична игра. В книгата и няма нито един каламбур или друг 



словесен фокус, характерен за поети, които , нямайки какво да 

кажат , наблягат на това КАК да го кажат. 

•      В книгата се съдържат три стихотворения, посветени на 

преклонението пред мита за божественото. Това са творбите 

„Пред лика на Богородица”,”С теб съм, Богородице света!” и 

„В очакване на Рождество ”. Пред читателя  се възправя образът 

на една вярваща жена, която шепне молитви пред иконата на 

Света Богородица, благодари или иска прошка.В тези стихове  

поетесата се  дистанцира от усложнената метафорика, разчитайки 

на богатото само по себе си духовно съдържание. Същевременно 

божественото е  приземено и преведено на езика на делничното, 

което го прави достъпно и привлекателно със своята човечна 

простота: 

 

• Къщата ухае на сарми, 

• на сладки със канела, 

• на ошаф. 

• Содената питка със паричка 

• вече се пече. 

• И киселото зеле, смесено със боб, 

• във гювече. 

 

•     В „Сонет” класическата форма съжителства миролюбиво с едно 

новаторско отношение  към представител на живата  природа. То 

е посветено формално на една тревичка, в която авторката 

провижда сетивата на живо същество, достойно за уважение  и 

съчувствие: 

 

 

• Една тревичка, нежна и зелена, 

• яви се неочаквано пред мен. 

• Погалих я с ръка, а тя, смутена 

• погледна ме със поглед запленен. 

• Какво очакваше от мен? Не зная... 

• Нов жест на нежност и любов? 

 

• Макар незабележима, тя е 

• родена под небеснияпокров 

• да гледа слънцето как  денем грее, 

• как птиците на воля си летят, 

• как плодовете земни зреят 

• и колко хубав е светът!... 



• / „СОНЕТ”/ 

/ 

•    Поетичният сюжет на творбата се състои в едно просто 

погалване на трева, което дава повод за описание на множество 

усещания. Лирическият Разказвач гали тревичката, а тя му 

отвръща с поглед, запленен от неочакваната нежност. Разказвачът 

се пита какво ли очаква тревичката от него и спонтанно влиза в 

ролята на неин адвокат, който утвърждава,че, макар и 

незабележима, тя е пълноценен представител на живата природа, 

обдарен с почти човешки сетива.Тревичката е антропологизирана 

и само по себе си това не е ново, но е любопитна нейната същност 

на   живо същество, заслужаващо уважение и почит. Тази нейна 

характерност е описана не пряко, а посредством отношението на 

авторката към нея: 

 

• Една тревичка, нежна и зелена, 

• яви се неочаквано пред мен. 

• Погалих я с ръка, а тя, смутена 

• погледна ме със поглед запленен. 

 

•  Лирическият Разказвач проявява наблюдателност и филантропия, 

благодарение на които  провижда в тревичката малка, но достойна 

частица от вселената, родена под небесния покров”. С това се 

подклажда огъня на основния лайтмотив за безкрайно малкото , 

което е част от безкрайно голямото, но притежава биологическа 

ценност и духовна значимост. Изящният силаботонизъм на 

стихотворението е съзвучен с тържествената апология на този 

представител на флората, който му придава поетично ускорение и 

значимост. Тревичката гледа как птиците си летят на воля и 

осъзнава , че за нея светът е толкова хубав, колкото е хубав и за 

всяко човешко същество. Основната идея на творбата е изразена 

посредством едно неримувано изречение, чиято самотност 

откроява обекта на обожание и  го причислява към огромната 

вселенска всъщност: 

 

• Една тревичка,нежна и зелена... 

• И тя частица от Вселената! 

•  

•     Аполинер казва, че една кърпа, която пада , за поета е може би 
лоста, с който той може да вдигне вселената”.-Чудно ли е тогава, 
че Александрина Шаханова посвещава цяла творба на една 
крехка тревичка? 



•     Патриотичният патос на стихотворението „На изповед пред 

Апостола” прелива в изповеден и рязко  го отличава от останалите 

творби в книгата: 

 

• Отново съм при теб, Апостоле – 

• със гордост, с преклонение 

• и ... със малко срам, 

• че не съм оная българка, която 

• може да  гори със твоя плам 

• за държава, за народ, за идеали... 

 

• Ти, Апостоле, дали ще ми простиш 

• този грях и този срам? 

• Едва ли... 

• /”Изповед пред Апостола”/ 

• . 

•     Женският лирически Разказвач се срамува от своята 

незначителност на фона на големия борец за национално 

освобождение Васил Левски. Той откровено признава,че не е 

онази българка, която може да гори с неговия плам. Тя,обаче, 

осъзнава своята уникална роля на майка, която може да предаде 

на децата си езика и народността: 

 

• Но пред тебе аз обет ще дам: 

• да запазя българското в мене, 

• на децата си да го предам, 

• да го носят те и неизменно 

• да бъдат част от твоята земя – 

• една единствена и мъничка България, 

• но родна майка –  

• свидна и света. 

 

•      Патриотичният патос присъства опосредствано въз основа на 

примера на всепризнатия символ на патриотичната 

жертвоготовност. Този идеал не е непозната категория, авторката 

не се стреми да изненада с неговото проповядване, а разчита на 

своята подкупваща искреност и дори женственост.Лирическият 

герой се съизмерва с апостола на свободата Васил Левски. 

Сравението априори е обезмислено за  него, защото то е както 

между частицата и мирозданието. По този начин апостолът е 

представен опосредствано в своята титанична същност, а не 



директно и въпреки преексплоатираната тема авторката се 

изплъзва умело от изкушенията на декларативността. 

•      Поредицата от реторични обръщения към покойната сестра в 

„Реквием” наподобява структурата на творби като „На баща ми”  

и „Жена”. И това не е случайно, защото и в двата случая става 

дума за загубата на близък човек: 

 

• Ти си всеки ден със мен –  

• в мен, в сърцето на сестрата... 

• С тебе пея всеки ден 

• песента ти недопята... 

 

•    Част от поетичните творби в „Частица от вселената” 

добросъвестните критици биха окачествили като „пейзажни” 

дотолкова, доколкото са посветени на различни природни 

състояния и картини. Твърде самонадеяно е,обаче, те да се считат 

само за обикновени словесни снимки на фрагменти от живата и 

нежива природа. Ето как започва „Прощаване с лятото”: 

 

• Небето е все още ведро, синьо. 

• Земята е все още неизстинала. 

• Дърветата са вече пременени. 

• Пътеките към Дунава – незаличени. 

• Не бойте се, хора! Минете на Острова! 

• Пътеката блитка е все още до там. 

• Водата е хладна, но чиста и бистра – 

• до коленете ми голи достига едвам. 

 

•    В „Прощаване с лятото” за пореден път изплуват познати места 

и усещания. Отново се появява Островът, на който лирическата 

героиня е сама, усеща се дъхът на река Дунав, прежуря лятното 

слънце. Тръгвайки от обикновения мотив за смяната на сезоните, 

стихотворението навява на мисълта за големите раздели в 

човешкия живот, предадени с ненатрапващата се символика на 

прехода към есента. И  в това си стихотворение, както и в други, 

лирическият Разказвач се обръща към читателите като към хора 

от своето обкръжение, като  спестява обстоятелства и факти с 

презумпцията, че те са известни на читателя. Това скъсява 

автоматично дистанцията между него и потребителя на 

стиховете.Елегантно загатнатият подтекст предразполага и 

отпуска и читателят, допуснат до будоара на поетесата,  се усеща 

„по пантофи”и в безопасност. 



• , В стихотворението „Везни” невидимият мъж,  комуто 

лирическата героиня посвещава серия от реторически обръщения 

– неин обикнат похват – присъства в творбата с битова осезаемост 

и релефност. В нея  „живеят” неговите вече „пораснали деца”,   

огромният дом на жена му, даже морето, мидите и скаридите. 

Чрез тези детайли лирическият Разказвач само загатва за един 

усложнен конфликт, който е сравнен със съизмерване на два вида 

съдържание, разпределено  в две везни: в едната „везна” са всички 

характеристики на мъжкия бит, а вдругата – женския лирически 

герой. С лека ирония и осъзната истинност той обявява в края на 

стихотворението: 

 

• Всичко това е от едната страна на везните – 

• за него заплащаш с частици от мен... 

• На другата  страна  

• на везните съм аз ...  

• Сега вече зная цената си 

• и разбирам защо 

• ме наричаш понякога „скъпа“... 

 

•     Едно от силните стихотворения в книгата е стихотворението  

              „Жена”, което не мога да се въздържа да не цитирам цялото: 

 

• Ж Е Н А 

• В памет на съпруга ми 

 

• Аз бях оная слънчева  жена,  

• която тича боса по полето. 

• На къра съм замръквала сама 

• във лятна вечер нейде под небето... 

 

• Аз бях и лудо влюбена жена. 

• Не виждах никаква преграда... 

• Преминах с тебе  деветте села – 

• в десето влязох – пристануша млада... 

 

• Аз бях оная предана жена, 

• горчиво вино дето ти налива. 

• Аз бях за теб и звук, и светлина 

• и две очи, които те опиват... 

 



• Аз бях и непокорната жена, 

• която не познаваше забрана. 

• Гневът ти предизвиквах аз сама, 

• но ти във мен все влюбен си остана... 

 

• Сега ме гледаш с галещи очи, 

• но не пред мен, а някъде отгоре... 

• И казваш: „Мъката не ти личи... 

• Успяла си и с туй да се пребориш!“ 

 

• Дали съм вече същата жена, 

• отгледала ти и деца, и внуци? 

• Горчиво вино пия си сама – 

• без теб отдавна и това научих... 

 

•      В стихотворението оживява образът на жена, която е 

надживяла своя съпруг, но продължава да го носи в сърцето си. 

Описани са елементи от нейното поведение, в които не е спестено 

нито хубавото,  нито отрицателното и тъкмо в това единство 

между мека самокритичност и простичък разказ за съвместен 

съпружески живот, украсен с деца и внуци, вдъхва доверие и 

симпатия. Любовта, бидейки духовно понятие, е като душата:тя 

надживява физическото тяло. В този случай тя живее като спомен, 

който, бидейки по-емоционален от своя житейски първообраз, сам 

по себе  си е поезия. Това е една поетична ретроспекция, в която 

фактът е само отправна точка за своя сантиментален 

отзвук.Чертите, влизащи в състава на образа на  лирическата 

героиня, са, всъщност, изблици на състояния, граничещи с 

параемоцията.Те не са елементи от добросъвестна 

характеристика, а тихи словесни изригвания над една млада жена, 

понесла в сърцето си съдбата на влюбена съпруга и майка. Това се 

предава  съзнателно както с немотивирани сравнения(”слънчева 

жена”), така и с поетични повторения в началото на първите 

четири строфи на групите от думи „Аз бях”,  които съставляват 

елементи от удачна анафора”( Аз бях оная слънчева  жена”, „Аз 

бях и лудо влюбена жена”, . „Аз бях оная предана жена”, „Аз бях 

и непокорната жена”) , която същевремнно предопределя и 

синтактически паралелизъм между четирите изречения с еднаква 

синтактична структура. Използва се и формално алогично 

редуване на абстрактни и материално осезаеми състояния( очите 

са „галещи”, а жената е непокорна и не знае забрана, за своя 

съпруг тя е „и звук, и светлина”, но също и две очи, които 



„опиват”). Плавният преход към реторическия въпрос в първите 

два стиха на последната строфа е удачна прелюдия за финала: 

 

• Дали съм вече същата жена, 

• отгледала ти и деца, и внуци? 

• Горчиво вино пия си сама – 

• без теб отдавна и това научих. 

 

•     Прави впечатление, че непълните рими в това стихотворение не 

са изключение, а правило. Тяхната повторяемост създава  

ритмика, граничеща с ортодоксалния силаботонизъм, но тя е 

много по-силна от него поради аксиоматичната искреност,  

присъща на този вид римуване. Творбата просто „плаче” за добър 

композитор, който да излее съдържанието  и в мелодия, 

докосваща сърцето. Текстът илюстрира една ценностна система, 

която е привидно архаична, но която очарова със своята 

непосредственост и чистота. Това е пример за естетическо 

превъзпитание, омекотено със средствата на поезията, но не по-

малко действена и силна.  

•    Александрина Шаханова носи тихо поетичния си кръст в своето 

любимо Русе, без да търси нахално  място в контекста на 

общонационалната литература.Независимо от това мнозина 

виждат в нея продължителка на най-светлите традиции в 

българската поезия. След всяка своя книга тя оставя след себе си 

пореден храм на красотата,  който я въздига и извисява.Този храм 

не е от дялан камък и стъкло, а от думи , които светят, преди да 

покълнат. Това са думи , които по-често възвеличават, отколкото 

заклеймяват. Но нима   е възможен храм, който изобличава? 

Храмът на Алекснадрина Шаханова казва „да!” на красивото и го 

обрича на безсмъртие. 
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