
ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА АЛЕКСАНДРИНА ШАХАНОВА 

ИЛИ ЗА НЕЙНИТЕ МНОГО ЛИЦА 
 

Александрина Шаханова се появи късно на 
литературното поле. По нейни признания  първото й есе е 

публикувано през 1996 година и то с псевдоним – Санда 

Русева. Иначе тя от десетилетия е свързана с литературата – 
като учителка в различни училища, като специалист, 

споделящ с колегите си своя педагогически опит. „Учебен 

анализ или прочит на лунна светлина“ е първата й книга, 
издадена през 2006 година и е точно в това русло. Тя е 

сборник, в който има текстове, подпомагащи ученика, но и 

текстове, написани в нощните часове, когато учителката е 
приключила със служебните и домашните си задължения и се 

е посветила на творческо осмисляне на завещаното от такива 

великани от световната литература като Омир и Гогол или 
български класици и изявени творци като Йордан Йовков, 

Никола Й. Вапцаров, Христо Смирненски, Георги 

Караславов... Специално на мен ми допадна това, че 
разработките на Александрина Шаханова не са сухи, 

теоретически, а са „проиграни“, приложени в учителската й 

дейност. Дори някои от тях публикуваните отговори на 
някогашните й ученици да са редактирани (!) са своебразни 

снимки на поколенията, изучавали включените н 

някогашните учебни програми автори. Книгата  ни среща с 
умни, мислещи, чувствителни млади хора. Безспорно 

заслугата да бъдат точно такива е на учителката, съумяла да 

извлече от разглежданите произведения ценности с 
общочовешка обагреност и да предаде на учениците си 

богатия чужд опит. Формулировката на въпросите, връзката 

между тях, страстта, с която се прави анализът... – всичко 
това прави впечатление. Освен това книгата – с приложените 

планове, диаграми, посочена литература... – неминуемо 
подпомага и ще подпомага младите учители, които при 

разглеждането на други автори да подходят по 

приблизително същия начин, да ползват някоя от 
публикуваните в книгата разработки като модел, водещ до 

добри резултати в учебния (бих добавил: и в жизнения!) път. 



Втората книга на Александрина Шаханова е 

„Аналекта. Избрано от събраното“ (2007) – един истински 
букет от творби, писани през различни години. Включена е 

публицистика (есета, импресии), рецензии, стихотворения 

или поетични наброски, произведения, пропити с шеги, 
сарказъм, сатира... 

Още първото есе („Всичко, което ни трябва, е любов...”) 
грабва читателя с позицията на авторката, която много тънко 

прокарва и друга линия – да не затлачваме езика си с 

чуждици, да сме родолюбци (а не патриоти), да проявяваме 
своето човеколюбие (а не хуманизъм) и пр. В „Словото – 

мост или граница” тя се вълнува за функциите на словото – 

дали то сближава или – обратно – разделя; в „Равнодушните 
– в предверието на ада” отстоява необходимостта всеки да 

изрази позиция; в „За” и „Против” телевизионните 

сериали” показва отношение към сапунките и пр., и пр. И не 
се съмнявам, че разсъжденията й са намерили отзвук и в 

сърцата на читателите, защото с книгата си Шаханова се 

разкрива като истински рупор на вълненията на своето време 
(Особено силни са текстовете й „Гневът на Стоичков”, „Кой 

не преподава Вапцаров в училище?”, „Пред прага на новата 

учебна година”, „Нужен ни е един нов Алеко”). 
През 2014 година Александрина Шаханова издаде „С 

тебешир и молив. Из спомените на една учителка“. По 

същество книгата представлява мемоари на учителка по 
литература и български език и е своеобразно огледало на 

действителността. Тук Шаханова е безкрайно искрена.  

Всеки мемоар е индивидуален поглед към света, но „С 
тебешир и молив“ притежава достойнството, че надхвърля 

личното, частното, а е обобщение за българското училище. 

Това е така, защото учениците, които Шаханои е учила и на 
които е била класен ръководител, всъщност са всички 

български ученици и български класове, с които и където са 

се случвали същите истории или подобни на тия, описани от 
авторката. Училищата, в които Шаханова е била учителка, 

могат да се сведат изобщо до българското училище в един 

конкретен период... С книгата си Александрина Шаханова 



показва не само, че има какво да каже, но и че може да го 

каже в рамките на 15-16 глави.  
Страниците на „С тебешир и молив“ свидетелстват и за 

трудностите, и за радостите, които са спътници на 

учителската професия. Затова в тях има и ведрост, и хумор, и 
тревога, и тъга... 

Появата на стихосбирката „С дъх на есен“ (2014) не бе 
изненада – нито за хората от обкръжението на Александрина 

Шаханова, които са чели или чували нейни стихове, нито пък 

за читателите на предишните й книги. Например в раздела „В 
мигове на радост и тъга“ на книгата си „Аналекта“ Шаханова 

включва и стихотворения с характер на посвещения, игриво-

закачливи, несвързани в единство, характерно за поетичните 
книги. Вече „С дъх на есен“ разкрива Александрина 

Шаханова като ваятел-поет. Концепцията на стихосбирката е 

добре промислена – 3 раздела, различаващи се и в същото 
време обвързани един с друг, а и със заглавието: „С дъх на 

ранна есен“, „С дъх на зряла есен“ и „С дъх на късна есен“. 

Дори избраната – от авторката или от издателя – жълтеникава 
хартия засилва чувството за... есенност. Може би и затова ме 

впечатли богатата словесна палитра в ръцете на Ал. 

Шаханова. В стиховете й срещаме белия цвят („Ноктюрно“, 
„Обещания“, „Поетични проблясъци в болницата“), зеления 

(„Елегично“, „Сонет“, „Поетични проблясъци в болницата“), 

синия („Прощаване със лятото“), но и сивия („Самота“), 
черния („Ноктюрно“). При нея жълтото не е само жълто, а е и 

огнено („Лирични миниатюри“) и златно („Капитане мой 

любими“; бялото не е само бяло, а е и сребристо („Самота 2“, 
„В последния ден на юлското лято“)... И за да бъде картината 

още по-пълна, поетесата използва и нюанси: жълто-зелено,  

ръждивочервено...“ („Прощаване със лятото“),  сиво-бяло  
(„Поетични проблясъци в болницата“) и др. За да се получи 

по-ясна представа за „художничката“ Шаханова, ще цитирам 

миниатюрата й ("Строфи"), посветена на есента:  
Багрите на есента  

са в жълто, резеда, червено... 

Тук там облечена е тя  
във дреха масленозелена. 



През 2016 година Александрина Шаханова издадe 

романа си „Облаци“. Жанрът предполага по-разгърнато 
повествование. И действително творбата е пространен разказ 

на преживяното. Подчертавам това, защото причислявам Ал. 

Шаханова към творците, които изграждат своите 
произведения на базата на житейския материал, допълнен с 

творческата фантазия. Така че в „Облаци“ откривам неща 
преживяни лично от Шаханова или пък разказани й, но 

възпроизведени така от нея върху хартията, че читателят ги 

възприема като частици от собствената й съдба.  
Романът е от 12 части и епилог, а всяка единица започва 

с мото – няколко стиха или четиристишия (в повечето случаи)  

от български и чужди автори: Ваня Тонева, Владимир 
Виденов, Ивайло Терзийски, Николай Дялков, Румен Чонков, 

Станислава Василева, Расул Рамзатов, Селвер и др. Тези 

чужди текстове-отпратки се вписват напълно в 
интонационната среда, пресътворена от Шаханова,  където 

философската дълбочина е в синхрон с лиричното звучене, 

диалогът „тече“ естествено, описанията на природата не са 
самоцелни, героите – Биляна и Владимир, Стефка, Данчо, 

Ваня, Кремена, бачо Иван и др., независимо от това как бихме 

ги определели – главни, второстепенни или от „кордбалета“ 
и пр., носят своята индивидуалност. Други герои пък са с 

истинските си имена и имат роля в реални събития: Мила 

Лазарова – поетеса от Русе (спомената е и нейната 
стихосбирка „Между море и бряг“, а читателят знае и 

рецензията на Александрина Шаханова, и пояснителните й 

бележки в „Аналекта“), Бистра Георгиева – главен редактор 
на издателство, Йордан Георгиев и т. н. Всичко това подсилва 

впечатлението за документалност, за надграждане на 

мемоарите й „С тебешир и молив“.  За същото „подсещат“ и 
писмата, намерили място в романа, които за мен са 

автентични. Но дори и да не са, текстовете им подсилват 

убеждението ми, че Александрина Шаханова  умее да се 
превъплъщава в различни роли, и да създава герои от плът и 

кръв. 
В самия край на 2017 година Ал. Шаханова издаде 

стихосбирката „Частица от Вселената“. Познаващите 



творчеството й ще отбележат, че заглавието е изведено от вече 

познатото им стихотворение „Сонет“ от предишната й поетична книга 

„С дъх на есен“: 

Една тревичка нежна и зелена.  

И тя частица от Вселената!  

Отбелязването на този факт не е случайно – част от творбите й 

са и в двете й книги. Шаханова е предприела този ход, тъй като 

написаните след 2014 година стихотворения са в същата тоналност, 

тематика, влизат едва ли не помежду си в диалог с вече 

публикуваните, представляват своеобразно надграждане. Ако спра до 

тук, означава да повторя написаното за „С дъх на есен“.  

Нека отново обърнем внимание на заглавието „Частица от 

Вселената“. Стихотворението „Сонет“ е отпечатано на задната корица 

– знак, че А. Шаханова го определя като програмно. То е и първо в 

раздел, чийто наслов е малко по-разширен от заглавието – „И аз 

частица от Вселената“. И ако в стихотворението отделната тревичка е 

разгледана като частица от Вселената, то спокойно можем да 

обобщим, че нашият дом – планетата Земя, е частица от Вселената, 

което ще рече: Човекът, неговите чувства и мисли, обкръжението му, 

природата... И не е случайно, че в книгата са обособени шест раздела: 

„Като облаци“, „Преди да напуснем света“, „И ти частица от 

Вселената“, „Когато си отива лятото“, „Лирични миниатюри“ и 

„Сатирични мотиви“. Само от това посочване се вижда, че 

тематичното многообразие формира един пъстър букет: лирични 

стихотворения, социална поезия, духовна поезия, философски 

размисли, творби със сатирична насоченост... Естествено пъстротата 

е и при техническото изпълнение на творбите – класически стихове, 

бели и свободни стихове, три- и четиристишия...  

Изкушавам се да предложа на вниманието на читателите 

безхитростното стихотворение „На залез“: 

Мое слънце житейско,  

не бързай на залез! 

Пред вратите житейски  

поспри, отдъхни!  

Не пришпорвай годините! 

Моля те, моля те... 

С още слънчеви залези  

моя земен живот украси! 

По тоналност, по дух, по виталност, по жажда за живот... бих го 

наредил без преувеличение до „Почакай, слънце, аз не съм готова“ на 

Дора Габе. 

Русенският художник Огнян Балкандоиев илюстрира четири от 

книгите на А. Шаханова – „С тебешир и молив. Из спомените на една 



учителка“. „С дъх на есен“, „Облаци“ и „Частица от Вселената“. 

Оформлението на кориците и предложените илюстрации 

свидетелстват за неговия прочит на произведенията, 
вследствие на което читателят още при първия досег с 

книгите разбира, че ще прочете проза и поезия на  многолик 

автор – учител и педагог, нежен лирик и добър разказвач, 
наблюдателна личност, която в биографията си е вписала 

различни селища, човек, притежаващ чувството за хумор...    
 

Живодар Душков 

 


