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Гео Милев и модерната поезия 

 

 

При такъв хубав и важен повод, какъвто винаги е бил (и ще бъде, надявам 

се) Гео Милев, е трудно и неприемливо да се застава в позицията на познавач. 

Ето защо ще говоря като читател на неговото творчество и искам да приветствам 

всички тук – надявам се също негови читатели. Ще се опитам да 

проблематизирам темата „Гео Милев и модерната поезия” по различните 

начини, по които звучи.  

Не е тайна, че едно такова заглавие веднага поставя контекст, който 

свързва името на автора с определен тип поезия – поезията на модерността. По 

такъв начин създава поле, в което тази поезия да бъде четена. Нека да си 

спомним, че преди години подобно заглавие се четеше не като пълно, цялостно, 

завършено. „Гео Милев и модерната поезия” беше едно възможно четене. Друго 

възможно, че и по-познато четене беше „Гео Милев и септемврийската поезия”. 

По този начин могат да се правят редица полета, в които Гео Милев и неговото 

творчество да бъдат прочетени. Далеч съм от мисълта да заставам зад 

твърдението кое от тези полета е по-правдоподобно – всяко от тях има своето 

право на съществуване. Те не са изолирани едно от друго, а се пресичат. 

Пресичат се по любопитни начини – всяко дава на другото, и в крайна сметка се 

получава изображение, в което множество насложени неща едновременно 

разсичат фрагментарно образа и го правят цялостен. Някои биха казали, че 

темата „Гео Милев и модерната поезия” трябва да спре до поемата „Септември”. 

Други биха увеличили едно такова разделяне и биха казали: „Можем да говорим 

за списание „Везни”, за това, което е правил Гео Милев до 1919 г., но не и за 

това което срещаме на страниците на малкото броеве на „Пламък””. Трети биха 

им възразили. И ето, че сме вече вътре в един дебат, за който се опитах да 

намекна в началото.  

 

Моята теза е, че ако четем Гео Милев цялостно, наслагвайки всички 

възможни полета, в които може да бъде положен, с всички възможни контексти, 

ще получим особен профил. В този профил водещото усилие е да бъдеш 
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модерен: да уловиш вибрациите на новата душевност, да ги подскажеш с езика 

на изкуството, да ги изразиш, без да си ги назовал пряко. Усилието да бъдеш 

модерен, разбира се, не е единствено в поетическата биография на Гео Милев, но 

то до голяма степен я осмисля – дори и тогава, когато на пръв поглед 

безпощадните референции на бунта са го изтласкали безвъзвратно. 

Това усилие не започва с Гео Милев, България го познава още в края на 

19 век. Това означава да се върнем назад към усилията на Пенчо Славейков, на 

кръга „Мисъл”, на Иван Андрейчин, към усилието изобщо да бъдеш в крак със 

съвременна Европа – с нейните разбирания за автор, за авторова личност, за тип 

творчество, за поетически изказ, за същността на поезията. В този смисъл Гео 

Милев е поредното българско усилие модерността да не бъде толкова чужда на 

българската култура – поредност, която усилва, придава свое звучене. Спомням 

си една прекрасна теза на покойния Атанас Натев, който твърдеше, че всяко 

такова преплитане винаги има две лица – едното, разбира се, е усвояване, 

другото – еманципация. Безпрепятственото приемане на която и да е култура, 

дори с прекрасни неща в нея – с много ценностни системи, винаги трябва да има 

лека съпротива, която да не погубва спецификата на своето. Струва ми се, че 

при Гео Милев това е важен момент и в определени негови неща е много видим. 

В рецензията си за “Български балади” на Траянов, например, Гео Милев 

неочаквано се спира, проектира смисъл и изгражда сърцевината на текста си 

около наличността на проблемното за българския правопис „ъ” в Баладите. 

Твърди, че те са български именно в този им вид (“български с Ъ”). В такива 

тънки моменти човек може да усети, че Гео Милев не е радетел на модерното в 

българската култура заради самото него, а защото то може да изрази по 

необичаен начин българската идентичност. 

Ще се опитам да разширя своята теза като кажа, че „Гео Милев и 

модерната поезия” не може да се чете като тема само през неговата поезия. През 

1989 г., спомняте си, излезе сборник с изследвания и материали за Гео Милев, в 

който за първи път се публикува неговата докторска дисертация. Прочитът на 

тези редове, преведени на български (стотината страници, макар и ненамерени в 

оригинал, все пак могат да бъдат намерени и прочетени на немски език, с всички 

бележки върху тях), показват ново лице за мнозина от нас. Всъщност това не е 

ново лице на Гео Милев. От една страна, в този цялостен, пълен вид 

действително се показва Гео Милев откъм нова страна, от друга страна, се 
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показва един познат Гео Милев. Накратко моята теза звучи така: голяма част от 

докторската дисертация, посветена на Рихард Демел и модерната поезия, Гео 

Милев вече е имплантирал по особен начин – както вирусите нахлуват без да ни 

питат, безнаказано – и в други свои текстове. Едно текстологическо усилие може 

да провери това много лесно чрез успоредно четене на пасажи от дисертацията и 

статията “Модерната поезия”, където виждаме тази проникнатост отвътре, да не 

кажа задълженост, на единия текст спрямо другия. Това е видимо, но като че ли 

има и едни малко по-невидими моменти. Като сложим и останалите критически 

текстове на Гео Милев, особено „Фрагментът” или „Небето”, и пак направим 

същото усилие, виждаме, че буквално цели отрязъци прескачат от единия текст в 

другия. Иначе казано, Гео Милев е правил това, което правим всички ние във 

всекидневието си, а именно – една сериозна и изречена вече теза не живее само 

един живот, а се изрича по други начини, на други места, понякога видимо, 

понякога невидимо. Тази докторска дисертация е първият текст, който бих 

откроил с уговорките, че не бива да се чете като изцяло нова, изцяло непозната. 

Трябва да се чете като завършен, пълен, цялостен текст, макар да не е точно 

такава, защото дава именно от гледна точка на пълнотата нова визия за Гео 

Милев. Без този текст темата „Гео Милев и модерната поезия” не би била 

прочетена пълноценно. 

 

Втора ми теза е, че темата „Гео Милев и модерната поезия” се нуждае от 

още критически текстове, и то не само на Гео Милев. Достатъчно е да 

пребродим страниците на някои от водещите в онези години издания (на тази 

тема са посветени отделни изследвания), за да усетим особената диалогичност, в 

която е положена модерността с всички “за” и “против”. Модерната поезия 

живее по един начин на страниците на “Златорог”, по друг начин в “Хиперион”, 

по трети в “Стрелец” и “Изток”, по четвърти в предговори към антологии и 

стихосбирки от български и преводни автори. Но дори да вземем само “Везни” 

пак бихме усетили силата на подобен контекст… Ако подредя своите усилия, 

без да ги степенувам, накрая трябва да стигнем до онова взаимопроникване, 

което всъщност ни събира тук, а именно между словото и образа – всичко което 

Гео Милев не само е изписал, но и щрихирал, изрисувал, в крайна сметка е 

проникнато от същия дух. Модерното усилие не е венчано за определен тип 

техника – словесна, визуална или някаква друга. То е екстензивно, разпръснато 
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усилие, което може да се проявява и се проявява във всички изкуства. 

Българската култура го е познавала и продължава да го познава много добре. 

„Гео Милев и модерната поезия” е тема, която приканва да четем Гео 

Милев през призмата на неговите поетически текстове, лирическа проза, 

преводи, рисунки, критически текстове (със специален акцент върху 

неговата докторска дисертация) в контекста на сходни и противодействащи 

– както родни, така и чужди – усилия, чрез които е разбирана и правена 

модерността.  

Защо правя това подредено усилие? Както знаем дисертацията е писана в 

периода 1912-1914 г., а през 1915 г. е дадена за защита. Подробностите са 

известни на всички – кой е референт на дисертацията, как тя се изгубва, как е 

намерена и от кого. По важното е, че за периода 1912-1914 г., като че ли имаме 

различни знания за Гео Милев. Някои могат да го свържат с детски стихове и 

песнички, други – с по-сериозни неща, трети – да посочат първите му 

критически опити. По-любопитното е, че всичко това живее в едно съзнание. 

Изкушавам се да цитирам стихове, но засега ще се въздържа да го правя. Когато 

игриви детски стихчета застанат до много сериозни размисли в едно творческо 

съзнание, това показва, че може да ни поднесе изненади, неочаквани обрати. 

Това творческо съзнание не е толкова праволинейно, както би ни се искало, и 

следователно не може да бъде анализирано толкова праволинейно. Когато човек 

е способен на такива превъплъщения, като истински homo ludens, това означава, 

че и ние трябва да бъдем готови да смесваме интерпретативни похвати, когато 

четем негови книги, да очакваме такива изненадващи поврати. Спомням си 

навремето как обичани и умни преподаватели ни внушаваха определени тези за 

него, акцентирайки върху определени негови текстове, да не кажа върху 

определен негов текст. Стигаше се дотам, за съжаление, и до ден днешен е така, 

че една от неговите творби винаги е в списъка, в канона на българската 

литература. В това няма нищо лошо, ако, разбира се, не стои усилието чрез тази 

творба – покрай нея, едновременно с нея, да се четат други текстове.  

 

Ще обобщя моите първоначални тези и след това ще се впусна в разговор 

върху тях. „Гео Милев и модерната поезия” не спира до поемата „Септември” 

като тема. Много често може да се чуе възражението: „Но Гео Милев има статия 

в „Пламък”, където се казва, че е дошло време поетът да напусне своите лазурни 
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сънища, своите розови блянове, че трябва да слезе от кулата от слонова кост…”, 

„Днес не е време за поезия”. Много подобни цитати могат да бъдат изречени. 

Няма да сбъркаме с тяхното посочване, но позата, която стои зад тях трябва да 

бъде прочетена по повече от един начин. Това е поезия не на уморен от 

модернизма човек, а поезия на живял и живеещ чрез модернизма човек, но който 

има сетива и за друго. Ще въведа думи, с които работи Гео Милев, защото те ми 

се струват ключови. Още от 1912 до 1924 г. се прокрадва една опозиция между 

„видение” и „виждане”. Тя започва още от докторската му дисертация, 

преминава, разбира се, в патоса на някои от най-известните му критически 

статии. Уловима е интуитивно и в стиховете му.  Можем да видим също, че 

символистът, модерният поет, трябва да пише лирика, а не епос. Лирическото е 

същността на новия тип поезия, а епическото е отживяла работа – нещо, което не 

е само демоде, а нещо, на което не се гледа с добро око. Ще разберем, че в 

центъра на всичко е душата – нейната изживяност, нейните блянове, мечтите. 

Ще видим, че най-важното нещо в улавянето на този модерен профил е идеята за 

съновидението – съня или видението, срещу които стои реалното виждане, 

перцепцията. Гео Милев прокарва много фино в своите писани, изречени и 

рисувани текстове една цялостна концепция. От една страна стои реализмът – 

оголен, суров, вгледан в действителността, от друга – стои нещо, което има 

много имена, кохорта от имена, но всички те носят отричането на реализма. 

Самият Гео Милев ги нарича ту „контрареализъм”, ту „иреализъм”, докато 

постепенно тази поредица от отричания на реализма стига до обобщението, че е 

символизъм или модернизъм. В това отрицание на реализма неизбежно стои 

отрицанието на виждането. Макар и да може да се изрича с толкова прости 

думи, тази концепция би могла да се изрече и с по-сложни термини. Убеден съм, 

че тук не е мястото, тъй като сме събрани с друга цел. Достатъчно е да допуснем, 

че срещу виждането имаме особена визия, особено видение, което веднага ни 

подсказва, че имаме два типа поетическа нагласа, два типа поетическа 

душевност. Единият тип, вгледан открито в действителността – в нейните 

проблеми, във всичко което се случва, което пулсира и сякаш живее с нея. Този 

Гео Милев ни е много по-познат от периода на „Пламък”, на „Септември”. 

Условно го наричаме „късният Гео Милев”. Обратно, видението, съновидението, 

мечтата, сугестията, иреалното предполага сякаш отхвърляне на 

действителността. Тук е една от големите заблуди, в която самите ние много 
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често попадаме, защото се създава илюзията, че поетът отрича действителността. 

Дори самото наше членуване на действителността, показва, че ние сме убедени, 

че това е нещо познато, едва ли не единствено. Една действителност, една 

реалност. Когато говорим на такъв тип събирания, допускаме, че реалността е 

една, имайки предвид само външната реалност. Символизмът, модерната поезия, 

модерното говорене в началото на ХХ век подсказва, че всъщност става дума за 

избор на (друга) реалност, на други реалности, на вглеждане навътре. Цялата 

докторска дисертация на Гео Милев – колкото и да е млад, колкото и да има 

вътре една оневиняваща тенденция, че едва ли би казал най-умните неща за 

Демел – всъщност подсказва, че Гео Милев не само изгаря от желание да каже 

редица верни, умни и важни неща за модерната поезия, за същността на 

модерния творец, за разбирането за модерност, но и че притежава способността 

да ги внуши. А това означава, че живее с тях – с мисълта за тях, с 

проникнатостта от тях.  

 

През 70-те и 80-те години в България бяха първите по-мащабни и 

задълбочени изследвания върху символизма и модерността. Аз съм имал 

удоволствието някои от изследователите да ми бъдат преподаватели в 

университета, както и да работя с тях по-късно – Розалия Ликова, Симеон 

Хаджикосев, Стоян Илиев. Използвам нарочно имена на хора, които са писали 

преди три-четири десетилетия, макар някои да продължават да пишат и до днес, 

без Стоян Илиев, за съжаление. В тези първи мащабни усилия да се говори за 

символизма и за модернизма, имаше едно натрапчиво повторение, че на 

българския символизъм липсва теоретик, който да разгледа и осмисли 

модерността. Винаги се посочваше, че Маларме прави това чрез неговите 

размисли за езика, чрез неговите лекции за поезията, за музиката; че в Русия 

това правят Брюсов, Вячеслав Иванов, най-вече Андрей Бели с неговите 

великолепни монографии. Разбира се, трябваше да минат години, за да се окаже, 

че някои от най-интересните виждания на Андрей Бели за символизма все още 

не бяха публикувани (бяха публикувани едва в средата на 90-те години). Така 

или иначе, имаше изживяно страдание, че в България нямаме такъв мащабно 

мислещ човек. Не твърдя, че Гео Милев е такава личност. Твърдя, че Гео Милев 

е сред малкото, които в тези млади години е проявил изключително сериозно 

усилие да опише една от емблематичните техники, едно от емблематичните 
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имена в европейската модерност. Заниманието му с Демел, разбира се, не е 

първо за България. Знаем, че Пенчо Славейков има такъв очерк. Тези усилия 

като че ли са предсказани вече. Въпреки това, заниманието с Демел е много 

сериозно занимание, което лично аз чета не толкова като занимание с конкретен 

поет, колкото като опит да бъде положен в конкретен контекст. И самото 

заглавие е такова. А опитът да се положи в такъв контекст, подсказва 

аналогично усилие с днешното говорене. Дали полагаме Демел в полето на 

модерната поезия или полагаме Гео Милев в полето на модерната поезия, съвсем 

невинно погледнато е едно и също нещо. Вътре обаче разликите са огромни. 

Модерната поезия в България, разбира се, я четем по различни начини. 

Има спор както за етапите на символизма, така и за родоначалниците на 

символизма. Спор, който понякога става прекалено личностен – Траянов или 

Яворов, а понякога – прекалено текстологически. Ако е Яворов, защо? Къде се 

появява най-напред неговата творба. Ако е Траянов, защо? Творбата му, която се 

появява в „Художник”, е в цикъл от десет стихотворения. Нещо повече, тя 

просто е последна. Не трябваше ли да е първа, ако е манифестна и т.н. Ние сме 

склонни понякога да стигнем до много, много дребни детайли, вместо да 

гледаме по-общото. Група млади хора в една прохождаща по тогавашни 

разбирания за демокрация България неистово иска в България културата да 

запази най-изконното от националния си облик и едновременно с това да бъде 

европейска, да бъде разпознаваема. Това усилие е двустранно. От една страна, 

неистово се превеждат, популяризират имена на френски, немски, австрийски, 

руски поети, емблематични за Европа. От друга страна, самите поети в България, 

самите критици в България, не всички, разбира се, се опитват да видят поезията 

по този начин. Къде е мястото на Гео Милев? Много често се чува, че неговото 

място не е сред тези, които са най-емблематични. Трудно бихме могли да го 

сложим до Яворов, до Лилиев като стих, като звучене; до концептуалната 

дълбинност на Траянов, до виталността на Попдимитров или Ясенов. Гео Милев 

има своето голямо място с това, че извървя път, който прониза и обедини всички 

модерни търсения в България, успя да ги преосмисли тогава, когато вече сякаш 

никой не вярваше и не гледаше в модерността.  

 

По друг начин изразена тезата ми изглежда така: ако поемата 

„Септември” е толкова въздействаща, не е въздействаща само защото говори за 
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определено събитие, а защото говори за определено събитие по определен начин. 

Изразът „по определен начин” колкото и да ни звучи разбираем, още не сме 

обяснили докрай. Имаме много хубави изследвания, бяха създадени дори модели 

(спомнете си монолитния и мозаечен модел на септемврийска поезия, въведени 

от Кьосев; противопоставяха се моделът на Фурнаджев и моделът на Гео Милев, 

а между тях се полагаше моделът на Разцветников); имаше безкрайно много 

интересни междутекстови четения – какво става в левия печат, какво става в 

десния печат, как тези неща се взаимопроникват в поезията… Тази 

междутекстовост може да бъде усилена още. Целият ранен Гео Милев 

лавинообразно се утвърждава, но в същото време се отрича, защото поемата 

„Септември” е една автореференциална поема, едно огромно огледало. В това 

огледало абсолютно фигуративно можем да видим как надничат стихове от 

“Грозни прози”, как надничат редове от “Експресионистично календарче”, как 

надничат редове от статиите му за модерната поезия, как се уплътняват тези, 

когато става дума какво е „фрагмент” или каква е същността на 

психологическата асоциация, защо трябва да избираме сугестивното начало, 

защо трябва да следваме Маларме, когато става дума за отношението, за 

мечтанието. 

Сякаш тези неща се уплътняват чрез неговия стих. Често ще чуете от 

литературните теоретици, че манифестите се пишат, за да не се изпълняват. 

Това, което се обещава теоретически, на практика никога не се получава. Всички 

литературни теоретици, причислявам и себе си към това понякога неправилно 

говорене, застиваме в гордата поза, че сме казали нещо много важно и с това сме 

си свършили работата. Но оттук нататък е следващото усилие – да се види не 

дали наистина винаги е така, а защо се получава така. Трябва да има причини да 

се получава така. Ако си поставим задачата така да прочетем Гео Милев, се 

получава следното. Условно казано имаме десетгодишен период – от 1914 до 

1924 г., в който можем да видим искащият, устременият, с широко отворени очи, 

гледащи към модерността, Гео Милев. Търсещият различните имена на 

модерността, виждащият всички тези имена като неистово бягащи от 

действителността, жанрово обличащият това бягане. Лирика, а не епос. Какво 

означава лирика, а не епос? Веднага би трябвало да си кажем, че лириката 

потиска сюжета, потиска разказа, потиска събитийността, епосът – обратно, 

изисква да има разказ, изисква логическа последователност, изисква 
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континуитет. Гео Милев сякаш ни казва: „Днешното време е с особен знак, 

настояващ върху особеното протичане (изплъзване) на времето. Няма време!”. 

Няма време за дълъг разказ, няма време за дискурс, няма време за логическа 

последователност, за красиво и грижливо изработени метафонични структури. 

Нещата могат да бъдат казани късо и точно, като електрическо съединение. Ще 

си кажем: „Отнякъде това ни е много познато”. Действително, немският 

експресионизъм в много свои текстове буквално разкрива същата теза. През 

1921 г. Иван Гол публикува статията си “Експресионизмът”, в която поставя 

пръст в раната: „Защо експресионизмът рухна?”. Отговорът се крие в това, че не 

е изнамерен примитивния език на новото хилядолетие, синтаксисът не е 

успешен. Думите не са постигнали такъв заряд и като електрически ток взаимно 

да се самозапалват.  Нека да спрем за миг и да се запитаме: Това твърдение на 

експресионизма ли е? Ние обичаме да свързваме Гео Милев с експресионизма. 

Но още по времето на символизма, каквото и да значи изразът „по времето на 

символизма”, тази теза е жива. Тази теза разкрива в много свои текстове 

Вячеслав Иванов, който иска думите да се взаимозапалват една от друга. Тази 

теза я има и при Маларме, и при Бели. Следва същият въпрос: това настояване 

на символизма ли е? Това го има при немския романтизъм, а преди това – при 

мистицизма. Можем да получим солидна подкрепа за тези свои интуиции от 

книги като „Теории на символа” на Цветан Тодоров. По-любопитното е, че тази 

подкрепа дреме, макар и не в толкова модерни и прилични теоретични одежди, 

още в дисертацията на Гео Милев.  

Самият Гео Милев през тези ранни години, в опита си да вникне в 

същността на символизма, прави връзка с романтизма, минавайки през 

средновековието. Опитва се да ни подскаже, че както символизмът не открива 

символа, по същия начин модерната поезия не за първи път говори за модерната 

душа. Оказваме се в капана на думите – капан колкото семантичен, толкова и 

етимологичен. Оказва се, че модерната душа може да съществува и преди нас, в 

друга епоха. Сега сякаш се събужда за нов живот. Оказва се, че модерната душа 

живее циклично – тя се възражда в един миг, оживява… Гео Милев е един от 

възвестителите на това „оживяване” у нас. Той сякаш казва, че нашата модерна 

поезия, нашият символизъм – това, което ние правим, не е необходимо да бъде 

едно към едно с това, което се прави във Франция, Русия или Германия, нито 

трябва да бъде изконно наше. То просто трябва да повярва, че тази модерна 
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душа съществува и оживява. Ето, толкова примери – примери исторически, 

интензивни, и примери днес, екстензивни. Можем да ги видим навсякъде по 

света. Когато прочетем внимателно тези негови редове, които често се цитират, 

тогава разбираме, че Гео Милев настоява с право върху изключителността на 

своето време. Това е лайтмотив – неговото време е изключително. То е 

изключително, но не защото открива модерността, не защото открива символа, 

не защото открива съновидението, не защото открива мечтата. Това го е имало 

преди и ще го има. От изключително важно значение е, че неговото поколение 

осъзнава необходимостта от това да говори отново за това. Така модерният 

субект заживява едновременно в няколко реалности, открива властта на езика, 

надмогва чрез него нещата. 

Би било прекалено хубаво, от една страна, но от друга – прекалено 

ненужно, да разсъждаваме какво би станало, ако войните не бяха секнали този 

процес. Но на такива въпроси, слава Богу, ние отказваме да отговаряме. Какъв 

разумен отговор можем да дадем? Знаем само реалният отговор, а именно, че 

България е доведена дотам, че поредицата огромни усилия модерността да 

пулсира в нейната култура в един миг принуждава творците да прогледнат и да 

видят онова, от което бягат в своите манифести. Гео Милев не е единственият, 

който прави това. Същото нещо, в една или друга степен, правят Теодор 

Траянов, Христо Ясенов, Емануил Попдимитров. Всеки по своему проглежда. За 

едни виденията откриват една велика България, една слава, която кара 

българският народ никога да не загине, която го кара да вярва в неговата мисия, 

други виждат една възможност за промяна, трети – ужасът, кошмарът.  

Любопитното при Гео Милев е, че се обединяват две видения, или едно 

видение и едно виждане. Виденията на Гео Милев можем да ги проследим и в 

„Жестокия пръстен”, и в „Грозни прози”. По различен начин, с все повече 

социален привкус, можем да ги видим в „Експресионистично календарче”. 

Воден от подобно усещане човек неволно си задава въпроса: защо когато 

интерпретираме поемата „Септември”, никога не усилваме звученето на 

думички като „май”, „септември” в онзи прозрачен смисъл, към който буквално 

ни потиква „Експресионистично календарче”. Иначе казано, изобретяваме 

сложни техники, очертаваме сложни контекстуални полета, свързваме Гео 

Милев с различни експресионисти до такава степен, че можем да видим дори как 

пада някакъв звук, да го усетим, да го чуем. Но простичкото звучене на думите 
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„септември”, „май”, „рай”, които не идват за първи път в поемата „Септември” и 

които са живели своя живот в много други негови творби, понеже е толкова 

прозрачно, го виждаме най-малко. А тези, както и други подобни думи, живеят в 

текстовете на Гео Милев като в истинско огледало. Огледало, различно от онова, 

в което вижда контурите на своята лъжа. Не онова огледало, което Лилиев иска 

да счупи, дори не огледалото на Николай Райнов, което носи в душата си – 

огромно и червено. В това обикновено огледало, ненатоварено със смисли, 

фигури и метафори, може да се види „Експресионистично календарче”, може да 

се види модерната поезия, „Грозни прози”, „Панихида за поета Яворов”; могат 

да се видят онези неща, които поемата „Септември” изрича на глас, за да отекне 

същият този глас извън стиховете, в гневни статии и отворени писма. Не може 

да не се свържат изрази, вещаещи преминаването на урагана, които поезията 

изрича по един начин, а статията „И свет во тме светится” изрича по друг. Гео 

Милев непрекъснато е пледирал да правим тези асоциации. Потиквал ни е като 

читатели да четем асоциативно, да хвърляме мостове между думите, да правим 

начупен синтаксис. Карал ни е да четем фрагментарно, да гледаме 

фрагментарно. Сякаш увлечени от това, че е безкрайно очевидно и лесно, винаги 

сме отдавали предпочитание на по-сложното.  

 

Тезата ми е, че едно подобно четене подсказва множество фигури, които в 

своето първоначално самостоятелно живеене звучат по един начин 

(„Експресионистично календарче”), а в наслагването след това по друг. При 

„Май”, както всички знаем, има радикално дописване на първоначалния му вид в 

Календарчето, което прави по-късното му звучене изключително 

смислонатоварено и от което поемата “Септември” с охота се ползва. Лично аз, 

като читател, когато чуя простичкия и познат израз: „Септември ще бъде май”, 

не мога да не върна към онзи септември и онзи май и да не опитам да извлека 

максималното от контекста, който носят в онези години. Когато направя това 

усилие, в мен престава да работи традиционно установеното значение. Следвам 

посоките на всяко ново значение и трудно удържам първоначалната хаотичност, 

каквато асоциативните връзки имат слабостта да пораждат. Попадал съм на хора, 

които са ми казвали: „Защо се мъчиш? Има речници на символите. Отвори ги и 

вътре ще видиш всичко подредено”. Да, така е. Ще ги отворя и ще видя 

страхотни неща, но как да ги насложа върху поемата „Септември” така, че да не 
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упражня върху нея насилие и така, че да постигна златното сечение между 

опита, който изрича нейният свят и опита, събран в енциклопедичното знание. 

Въпросът не е да извадим всичко, което казва един речник на символите или 

една енциклопедия на символите, и да изберем това, което ще ни направи да 

изглеждаме по-мъдри, а поемата – по-харизматична. Проблемът е как поемата 

ще разкрие себе си по-истински. Няма теоретичен модел, който да се наложи 

върху една творба. Обратно, творбата ни подсказва какво трябва да правим с 

нея, както вратата ни подсказва какъв ключ да използваме за нея. Поемата 

„Септември” ни подсказва, че ние можем да я прочетем изключително успешно, 

ако се опитаме да извадим цяла връзка с ключове – ключове към 

„Експресионистично календарче”, ключове към статиите, ключове към 

дисертацията, също ключове към определени думички, които казват много неща 

за модерността изобщо. Въоръжени с разбиране за душата, за езика, за 

модерността, въоръжени с разбиране защо Кандински, въоръжени с разбиране 

защо говорим така за Дебелянов, а не за някой друг, въоръжени с разбиране защо 

противопоставяме Траянов на Вазов и Кирил Христов... Това са фини неща, 

които превръщат четенето на „Септември” в друго четене. Те ни подсказват, че 

както и да четем творчеството на Гео Милев, не можем да го прочетем без 

модерността, без усилието за модерност. Усилието за модерност веднъж води до 

писането на модернистични стихове, втори път до усилието да се превеждат 

модерни поети, трети път до прокламаторско усилие да се внушава, че така 

трябва да се пише, че това е пътят на българската култура, че трябва да се издава 

такъв тип списание, който да проповядва това нещо и на страниците си да го 

реализира, за да може една читателска аудитория – широка или не, да живее с 

трепета на модерността.  

Съвсем друго е усилието, когато модерността прониква, заразява поемата 

„Септември” и я прави да изглежда друга. Тя не изглежда нито по-слаба, нито 

по-немощна. Не й отделя незаслужено място в българската култура. Имаше и 

такива страхове – ако признаем някакви модерни техники, дали поемата няма да 

олекне. Защо да олекне? Поемата има свое послание и колкото и да се мени 

неговото звучене в различните прочити, същността на това послание остава. 

Поемата обаче е задължена до такава степен на модерното, че дори когато го 

преодолява, дори когато го отрича на моменти, дори когато го пренаписва, то 

живее чрез нея.  



 14 

 

Както е видно дотук, „Гео Милев и модерната поезия” е тема, която 

първоначално казва две неща:  

• Модерната поезия е едно от лицата в творчеството на Гео Милев и 

като такова има свое обособено място. Ние можем да направим избор и да 

говорим предимно за този аспект на творчеството му. Както и чрез него, на 

принципа pars pro toto, което вероятно ще е по-умно. 

• Гео Милев е едно от лицата на модерната поезия и като такова има 

свое обособено място в модерната поезия изобщо (в българската модерна 

поезия, в европейската модерна поезия). Ние отново можем да направим избор и 

при всяко говорене за модерната поезия да извикваме почерка на Гео Милев. 

Нещо повече – можем да говорим за модерната поезия чрез него.  

Също така видно е, че двете неща – Гео Милев и модерността – дишат в 

една неразривна връзка. Връзката обаче крие и скрити измерения. От гледна 

точка на подобна идея Гео Милев сякаш не бива да го полагаме там, където има 

място за реализма. Очакването е да живее чрез думички като контрареализъм, 

иреализъм, антиреализъм. Ние се смущаваме как да говорим за модерност в 

онези негови творби, в които социалният патос е видим до болка – и в статии, и 

в стихове. От друга страна, това, което внася успокоение е, че нещата не са 

толкова прости, колкото изглеждат, защото модерната поезия е просмукана в 

цялото творчество на Гео Милев. Този модел е просмукан в отрязък на 

българската култура, който аз лично се затруднявам да определя, тъй като той е 

плътен в едни моменти, малко по-слаб – в други, но продължава да живее и до 

днес. Едновременно с него живее и другият. Гео Милев и съвременната поезия 

се превръщат в оптика за четене, в пропускливост, в нещо, през което виждаме 

света. В поемата „Септември”, в пропитите със социален патос негови текстове, 

има неща, от които не можем и не бива да заличаваме следите на модерността. 

Тя продължава да живее вътре като дух, като начин на мислене. Отеква като 

стилистика. Ние много добре знаем, че в сплавянето на такива неща няма нищо 

страшно. Мислейки за тях именно като за знаци, като сенки на модерността, ние 

много по-лесно можем да обясним една или друга тенденция.  

Поемата „Септември”, четена в контекста на статии като „И свет во тме 

светится” и “Поезията на младите”, успоредно с призива за оварваряване на 

поезията, за някои подсказва и една умора. Виждаме онзи сякаш лесно 
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разпознаваем жест на Гео Милев, уморен от този тип писане, уморен от дискурса 

на лилиевското, на символистичното, което извисява и води до един префинен, 

изчистен език като стилизация, като изказ, като метафония, като нещо, което 

трябва да гали ухото. Гео Милев знае, че тази умора е навсякъде. Ето, че пак 

опираме до неговата докторска дисертация. В 1914 г. Гео Милев демонстрира 

знание за останалите „изми”, както ги наричат. Те са временни неща, които ще 

отминат, докато модерната душа, модерната поезия, означава нещо друго. Този 

пасаж притежава визионерска стойност. Най-лесно е да допуснем, че Гео Милев 

не различава нещата и не знае, че всички тези „изми” са част от огромното 

усилие, което ние сто години по-късно ще наречем модернизъм и не без усилия 

ще дефинираме като дискурси на модерността. Много по-вероятно обаче 

изглежда той да опитва аксиологически да раздалечи нещата и да настоява, че в 

модернизма има стойностни неща и неща, които са преходни, модни. Ако това 

бъде подложено на дебат, аз бих отстоявал тезата за амбивалентното отношение 

на Гео Милев към съвременните тенденции в изкуството – той се  увлича, но 

едновременно с това и усъмнява в модните неща, макар този жест не винаги да е 

последователно отстояван при него. В случая Гео Милев твърдо застава на 

позицията на вечните стойности в изкуството. Това е един привиден парадокс за 

разбирането на Гео Милев: как така е за вечните стойности в изкуството, против 

модните увлечения и в същото време толкова голям радетел на модерността? 

Този парадокс изисква дълбоко познаване, едно много силно вглеждане и четене 

на Гео Милев. Навлизането в лабиринтите на подобен парадокс може да ни 

накара само да го познаваме още по-добре. Той не следва контурите на лъжата и 

няма да ни откаже от неговата поезия.  

 

Ще си позволя да завърша по начин, който да провокира евентуални 

въпроси, дори и известна обърканост в дискусията. Чрез усилието си за 

модерност Гео Милев помогна не само на модерността да си пробие път в 

българската култура, но и модните влияния в модерността по-лесно да бъдат 

преодолявани в българската култура. Чрез своето усилие за модерност Гео 

Милев позволи всеки смел, радикален граждански жест да може да надделява 

над модата, да може да подчинява модерното усилие. Да го свежда до жест, до 

изказ, който да бъде подчинен, да служи на идеята, а не както подозрително 

мислим за самата модерност, както е искал като идеология символизмът, да бъде 
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тотализираща идея, да бъде надмогваща идея. Гео Милев извършва нещо много 

смело и много полезно за нашата култура – едновременно с отварянето на очите 

за модерността, показва и усилията за нейното надмогване тогава, когато трябва 

да бъде надмогвана, тогава, когато реалността трябва да бъде видяна. 

Фигуративно казано – да знаеш кога да свалиш очилата и да погледнеш, защото 

светът понякога трябва да бъде гледан. Светът не винаги е видение, светът 

понякога е много болезнена гледка. Модернистът може да гледа. Със стихове, 

статии и рисунки, със самоирония и сериозност, Гео Милев го показва успешно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 


