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ХРИСТО ЯСЕНОВ:  

ОПИТ ВЪРХУ ПОЕТИКАТА НА РИЦАРСКИ ЗАМЪК 

 

 

 

I. ИЗРАЗЯВАНЕТО-НА-СЕБЕ-СИ И ЕЗИКЪТ НА ЖЕЛАНИЯТА 

�  

Често приписват на Ясенов силни, неприкрити междутекстови впускания 

в полето на Балмонтовите стихове. Имам чувството, обаче, че негласно винаги 

се извършва една подмяна: Ясенов не притежава нищо от Балмонтовата 

мистично-митологична устременост; немислимо е да очакваме от него стихове, 

посветени на бащата на херметичното познание Хермес Трисмегист, стихове по 

мотиви от свещеното писание на Заратустра-Зороастар “Зендавеста”, стихове-

преклонение пред древноиндийската мъдрост (Шри-Шанкара-Ачария, Брахма, 

Майя, Упанишад). Ясеновият балмонтовизъм е в хелиолатричния дискурс, в 

слънцепоклонничеството, както и в лунните сонати, в тайнственото влияние на 

магически-женственото, макар че и те, на фона на текстовете на учителя, не 

познават структурно-смисловите обеми на Балмонтовата поезия. 

Все пак именно в поезията на Ясенов българският символизъм пише в 

копнежа-по-слънцето посоките на ураничната си устременост, смислите на 

забрава-на-земното, на бягство-алиенация от ракурсите на социалното. 

Хелиолатричното и копнежът-по-лазура са двете най-силно изявени лица-знаци 

на символистичната отделеност от земното, на хтоничната непоносимост. 

Макар и много по-слабо изявени, отколкото в поезията на Маларме или в тази 

на Андрей Бели, макар и лишени от множество знаци-синонимии на подобна 

устременост (известно е например, че българският символизъм не извлича 

смисли от мотива за златното руно, докато в поетико-мисловната система на 

руските символисти да бъдеш Язонопоклонник е дори не поетична фикция, а 

епистемологична нагласа, институционализирана в различни сдружения и 

манифести), българските символисти - и може би най-вече Ясенов - познават 

сладостите на този копнеж.  
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Ясенов не познава толкова болезнено Дебеляновата Грижа, в игровостта 

на дискурса му лирическият герой не усеща непрекъснато нейния дъх при всеки 

полет и падение. Онова, което непрекъснато наднича като усещане в тази 

поезия, е неудържимото влечение към светлината на слънцето. “Будем как 

Солнце!” е неизписаната дискурсивно-ментална пресупозиция на всичко, което 

се случва сред стените на рицарския замък - и на онова, което ги издига, и на 

онова, което ги събаря в края на стихосбирката. Да бъдеш като слънцето, 

означава да бъдеш по-силният. В поле на болнавост и нездравост, в контексти 

на бледна обреченост, да бъдеш слънцесилен не е безобидна метафора и 

вероятно затова помним най-вече пожелателността на дискурса, декларативната 

му насоченост. Да бъдеш и да си са състояния, драматично-различни за 

лирическите субекти в символистичните стихове; да искаш и да постигаш - 

еднакво иреални в екзистенциалните си рефлексии.  

В подобно поле на разбиране отекват Ясеновите “Пробудни песни”. От 

първия до последния стих в тази творба лирическият глас представя един 

трепетен копнеж по недостижимото - да искаш да видиш светлото слънце, да 

искаш да ти пеят за светлата безбрежност на бездънните небеса, са знаци-

транспаранти, чиито буквалности всеки читателски акт би следвало да 

превежда. Пред нас са и референциите на потискащото “тук и сега”, и копнежът 

по друго, различно от “това-тук” съществувание; те са и в четирикратното 

повторение на “думата-острие”, по Блок-Гинсбург, и в цикличното рамкиране 

на деривациите от първата до последната строфа, вирусоподобно нахлули чрез 

илокутивната формула “Аз искам...” и в останалите части на цикъла “Пробудни 

песни”.  

“Събуди ме в прохладните утрини, майко -/ в несъбудени ранни зори:/ 

искам слънцето, слънцето светло да видя/ и далечните сини [и далечните 

родни] гори”. Да се събудиш преди несъбудените още зори, да наситиш взора си 

с омайните гледки на синьо-родното (неизменно символистично-далечно, много 

рядко осезаемо-близко) и най-вече да откриеш, че светлината, всеспасителната 

животворна светлина на новия ден отново е тук, е нещо повече от соларно-

мъжко начало - това е нещо подобно на интенционален флогистон, който би 

поддържал и без това не особено силния дух на символистичното тяло в 

горенето-устояване на земно-житейските грижи. Светла безбрежност и ведра 

бездънност - обърнатите нагоре кладенци на душата, които под лъчите на 
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светлото слънце отхвърлят всеки безсъзнателен страх, са част от подобно 

мечтание. Тяхната неосъществимост, закъснялост или непоява, са крушение за 

Ясеновия лирически герой. Своите фобии той вербализира така: “И някой в мен 

мъчително заплака/ и някой в мен безумно зарида/ А може би, че няма да 

изгреят/ на бяло утро светлите зари/ и в мене всички жажди ще изтлеят/ и в 

мене всеки цвят ще изгори”. Да не дочакаш бялосветлото е най-сигурният знак 

за страдание в Ясеновата поезия, да живееш със съзнанието-че-няма-да-го-

дочакаш - знакът за перманентното му проявление, за изстраданост, която 

непрекъснато е.  

 Тук изчаква мига си и интенционалният взрив при всяка поява на 

слънчевосветлото: глътката свежест и мимолетната радост са в състояние да 

презаредят, да изтласкат-забравят тъгата и болката, да припишат на светлото 

една от най-странните, много български, почти неспецифични за руските и 

френски символисти визии: безумното. Безумносиньо, безумнобяло, 

безумнозелено, безумнопламнало, безумносветло нееднократно се появяват в 

стиховете на поетите-символисти; ражда го и лирическият глас на Лилиев, и 

този на Хаджихристов, Ясенов, Стоянов, Попдимитров, Грозев; облича мечтите, 

желанията, щастието, радостта, болката. Ясеновото светло не е само светлата 

радост от заварената, сътворената от друг визия в “Пробудни песни”, но и 

теургичната жестовост от “Себепоклонник”, своесътвореното светло: 

“Слънцето гори запалено от мен -/ и слънцето гори с безумна светлина”.  

Ясенов играе със светлото. По този начин, струва ми се, пише 

дискурсивните отлики в пренаселеното ризоматично пространство, 

едновременно приема и бяга от Балмонтовата образност. Дали го е искал, или не 

(дори спомените на съвременниците не са еднозначни в добронамерените 

закачки на тази тема), е въпрос, който стои отвъд интенциите на текста. 

Последните обаче отвеждат в посока, която в полисемията си твърди: Ясенов 

отнема дълбочината на слънчевия култ в Балмонтовата поезия, изоставя някои 

от прекрасните постигнатости на светлото в поетичните сборници на Балмонт, 

особено тези между 1900-1903 година. Ясенов не пише върху митологичните 

референции на слънчевосветлото, а създава своя - антиномична по същността си 

- система от опозиции, които се базират върху слънчевосветлото, върху неговата 

постигнатост-непостигнатост и мечтаност-неслучилост, които противостоят на 

тъмнината и мрака.  
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Тези опозиции единствени в поезията на българските символисти не 

извеждат като своя доминанта облика на тъмното (изключвам Грозев, чието 

разбиране за светлото е изцяло потопено в библейската текстовост и по 

същество е една несекваща вторична сакрализация). Единствено тук светлото 

може да изглежда кратофанична стойност, без да бъде атрибут на божественото. 

Ясенов не пише “четверогласие” на стихиите, но в слънчевосветлото прозират 

пантеистични мотиви. Прозира и позата: символистичното при него много по-

лесно се мисли като жестовост, отколкото да кажем в поезията на Траянов или 

Стоянов.  

Слънчевосветлото е онова, под напора на което не издържат стените на 

замъка, което стои в основата на събарянето-запалване, което в крайна сметка 

обезмисля самото символистично като алиенираност на Аза. В събарянето на 

Ясеновия замък говори гласът на един познат комплекс, то е знакът на 

кардиналната промяна чрез пламъка; запалване, предшествано от други 

аналогични желания (А как горя да сляза в долините/ където спят села и 

градове -/ да разруша на всеки дом стените/ и да запаля живи огньове). Живи, а 

не мъртво-тлеещи огньове, желае-гори да запали лирическият герой, сливане, а 

не изолиране от социума чертаят стиховете на цикъла “Рицарски замък”. 

Сливане, което се нуждае от макар и закъснялата събореност на замъка (о късен 

час на мойто късно лято), от макар и все още индивидуалните измерения на 

бунта (о час на моя бунт неизживян), сливане-дезилюзиране: “Аз сам запалих 

замъка - и ето -/ събарят се стените върху мен”. Това запалване е многократно 

предизвестявано в стихосбирката, силите за решителния жест са кумулирани 

чрез обаянието и всевластието на слънчевосветлото, и сякаш именно събраната 

слънчевосветла енергия сега се излива върху стените на отчуждението.  

 

�  

Притиснат в стените на хладна тъмница, Ясеновият лирически Аз в 

“Себепоклонник” е много различен от Яворовия, несломима увереност излъчва 

дискурсът му (Ще бъда обвързан в железни и хладни вериги/ ще бъда 

подхвърлен в тъмите на мрачен затвор,/ но пак ще ми пеят разбудени, волни 

авлиги). Не му е чужда нито позата на болезнено-слабия, нито тази на 

издръжливо-силния, радост надделява над всички несгоди, ликуване се нарича 

интенционалността-резултанта. Всичко това прави възможно Ясеновото “но”, 
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оглежда в него неприсъщия за Яворов оптимизъм (И аз ще ликувам в 

мечтателна радост унесен/ в престъпната дреха на слава и мрачен позор,/ но 

пак ще се чуе из бездните моята песен). Да бъдат създавани, за да бъдат 

побеждавани [тъмите], е едно от усещанията, които поражда Ясеновият 

“Рицарски замък”.  

Мислени в плена на подобно усещане, Дебеляновите архитектонични 

символи определено пишат по-скоро различия, отколкото следи на следите. 

Образът на воина-в-тъмница, видян в неговата невъзможност да превъзмогне 

съдбата си, не е постигнатост само на едноименната творба, а е по-скоро 

устойчив мотив в Дебеляновата поезия. “Да не можеш...” е неприкритата 

повърхностна структура, зад която като дълбинно съзираме и мислим както 

тъгата (да тъгуваш по скрити,/ неизгрели слънца) и неволята (О, неволя - да 

крееш/ на неволите раб), така и надломеността - това недопустимо в 

Славйковата епистемологична нагласа състояние на духа (надломяван от своя/ 

и от чужда вражда). “Да не можеш...” в крайна сметка е тъжната модалност 

на вербиалната форма на безумно-свещения гняв - непоказан, неизпитан, 

неизлял се.  

 

�  

В речевия жест на Ясеновия Пан Азът и светлото се свързват значително 

по-често и по-безболезнено: “Аз се раждам светъл като песен”; “Аз нося 

играта на светлите краски”; “Аз съм светла радост”. Знаците на тази 

атрибутивно-предикативна игровост непрекъснато надхвърлят измеренията на 

светлото и пишат в цикъла “Пан” надредни семантични редове (“Аз нося 

лазура на волни простори”; като ручей светло-бистротечен, аз...”; “Аз се 

раждам... лъчезарен и прозрачен като светъл маргарит”; “сърцето ми... е 

слънце и светла кръгошир”), от които смисълът извлича конотации на 

опияненото от радост и надежди съзнание, на екстазиращия символистичен Аз, 

толкова рядко срещан в символистичните светове. Знаци на екстазата пише и 

Ясеновият Себепоклонник: “От изток ида аз - светъл като Бог”; “Аз съм 

светъл властелин на смелите”; “Аз съм светъл час”... В нито една друга 

поезия Азът не влече предикативно след себе си толкова светлост и в нито един 

друг символистичен дискурс светлото не звучи толкова неоромантично. 

Ясеновото светло създава свой свят - свят изцяло представящ хармония. 
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Символистичното светло, което почти винаги ражда антиномични структури, в 

неговата поезия звучи по-различно. Когато говори светлото в тази поезия, 

мракът и тъмнината по-скоро мълчат. Замлъква и светлото, щом последните 

заговорят.  

Ясеновият лирически глас редува интенционалните състояния. “Аз съм” 

и “Аз искам” в Ясеновата поезия звучат предизвикателно дори в съзнанието за 

игровостта на дискурса, като речеви жестове те винаги динамизират 

колоремните редове. Синтактично Азът застава пред колоремата, загатва, че 

егото доминира в дискурса, не пропуска себе-си-в-колоремата. Лилиевият Аз 

често изчезва в колоремния израз, синтактично неизразен, но смислово 

подразбиращ се, той потиска себе си в колоремата. “Тъмен, разкаян при тебе се 

връщам” - колко различна предикативна изразеност от “Аз съм светъл...”, какъв 

обем и дълбочина придобива тъмното, за разлика от разлялото се по 

повърхността жизнерадостно светло.  

 

�  

“Дори в поезията на Ясенов мракът и тъмнината пишат знаците на 

отчаянието и невярата“ би било неправилно съждение. Мракът е част от 

избраната стратегия, която представя алиенацията и нейната по-късна 

обезсмисленост и съзнанието за това прави излишно уводното “дори”. Неговото 

място би могло да заеме по-скоро едно “но”, тъй като мракът и тъмнината в тази 

поезия, както текстът имаше възможност неведнъж да покаже, са преодолими. В 

този смисъл визираният чрез тъмното и мрачното Аз би следвало да се чете 

успоредно с множеството други противостоящи прояви, за да се стигне до 

подобно усещане. “Над мене ще се стъмни/ и мисли безотрадни мъчителни и 

тъмни/ отново ще набръчкат набръчкано чело” - мълви лирическият глас в 

“Заключена душа”, но читателят, осъществил ретроактивния прочит, знае, че в 

Ясеновата поезия по-скоро се съмва и че челото познава по-добре кинесиката на 

екстазното, отколкото бръчките на мъчителните мисли.  

“Аз чезна печален и морен/ люлеят ме страшни тъми” - мълви същият 

лирически глас в “Приказно царство”, но читателят (добре би било и той да е 

същият) помни, че  “Рицарски замък” умее и да отнема-от-тъмите, да 

преодолява безболезнено умората и тъгата (И пируваме и пеем в напластените 

тъми/ И забравили тъгата на суетностите черни/ ний танцуваме и пеем). 
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“Любете ме нежно, другари,/ тъй рано над мен се стъмни” - продължава 

гласът, сменяйки не само темпоралността и посоката на съответствие в 

илокуцията, но и самата перлокутивност (че и поставяйки куп клопки за 

феминистки изкушеното съзнание), но и читателят продължава в упорството си 

над текста: все тъй рано се и разсейва тъмата, мисълта за тъмата; все тъй рано (в 

несъбудени ранни зори) Азът чува примамливата вокалност на “Пробудни 

песни”, а над него те случват единствено светлото. 

Светлата вяра е един от устойчивите образи в “Рицарски замък”на 

Ясенов. Цикълът “Ведрина” я поражда в приказния час на разсъмването, в 

който фобиите се стопяват безпомощни пред лика на божественото Слънце, а 

вярата - в почти немислимата си за символизма множественост - придобива 

обема на необятност (о светъл час на необятни вери!/ о ведър ден без болка и 

тъга); цикълът “Себепоклонник” я случва с помощта на присъщите за Ясенов и 

символизма като цяло figura etymologica, които като знаковост са иманентни на 

образа на себепоклонника в творбата (в душата ми крее светлата вяра на 

черния земен пророк); с патоса си цикълът “Рицарски замък” връща към 

Яворовите посоки на смисъла - да не крепне светлата вяра, да не вещае радост 

пространството на замъка, вече са знаци на обреченост. Но в същото време тук 

са и отликите от Яворов: Ясенов сам избира и провъзгласява условията на 

неуютност за вярата, за да извърви сам пътя и до осъзнатостта им като такива, 

докато Яворовата поезия представя света като фатум, в който вярата не би 

могла да познае Ясеновите конотационни полети от “Ведрина”.  

 

�  

 Ясеновият поетичен свят владее реториката на жестовостта на тъмното 

страдание - жестът на създаването и жестът на изтласкването, жестът на 

вписването и жестът на преодоляването. Креативност прозира зад страданието в 

неговия “Рицарски замък”: едновременно фактор и факт - мислено с 

категориите на Фрейндерберг - то придобива-променя своите интенционални 

съдържания в зависимост от настроенията на героя, различни са интонациите в 

лирическия глас, които го изразяват. Желаното Друго в “Заключена душа”, 

тъмното страдание е един от индексиалните знаци на алиенацията, на копнежа-

по-алиенация (Ти затвори душата си за другите/ и в себе си утеха намери!/ И в 

бездната на тъмните страдания/ разпъвай свойта мъка и плачи!/ Но в шумний 
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хор на людските ридания/ ти своята нерадост премълчи); едно многозначно 

евокативно “ти”, връщащо референциите и към себе си, но и разпъващи ги към 

всяко едно друго съзнание, отново противопоставя аксиологизирания вътрешен 

свят, kibotos-а, на обективните вънположени дадености, сблъсква гордата 

замлъкналост-в-себе-си с шумния хор на людските ридания.  

Реториката на дискурса принуждава да мислим, че Азът изпитва дори 

нещо хедонистично, впускайки се в своя вътрешен и крайно драматизиран свят, 

в бездната на тъмните страдания. Илокутивната сила на речевите жестове в 

целия цикъл “Заключена душа” разчитат именно на подобни образи, възможни 

са именно чрез такова отношение към Другостта и към себе си. Други цикли на 

стихосбирката не се стесняват да пишат върху жестовостта на първия цикъл и 

да опровергават начина, по който се мисли тъмното страдание: “Приказно 

царство” обещава напускане на мрачния сън на горестта и скръбта, “Пробудни 

песни” страдат в тъгата на тъмни пустини и също превъзмогват скръбта; какво 

друго, ако не финален жест на преодоляност на своесъздаденото тъмно 

страдание, е събарянето на бездушните стени на виртуалния замък. Заключена 

душа сред бездушни, мрачни стени, сама родила и превъзмогнала своето тъмно 

страдание, трансформирала го в друга, надличностна интенционалност, 

ситуирала своята горест и мъка сред черната земна музика. Това очевидно е 

друго, различно от Яворовото, страдание, както очевидно са други стените. 

Яворовите стени не подлежат на аблация, тъмното му страдание остава 

затворено в себе си.  

Но Яворов и Ясенов, както впрочем и Дебелянов, Стоянов, Траянов, 

Попдимитров, извървяват различни пътища в осмисляне на страданието. Преди 

да каже “АЗ страдам”, преди да открие, че страданието е и в полета, и в 

падението; и в доброто, и в греха; и в самозабвението, и в саморазяждането; 

преди да открие, че едно безлично, жалко, безразлично Страдание е по средата и 

на истината, и на лъжата, Яворов и неговият лирически глас, са страдали-с-

Другия, изстрадвали са Другостта. Ясенов върви по обратния път. Яворовата 

дискурсивна формула “Надире не поглеждай!” при него е с обратна 

референциална посока: в миналото за Ясенов е страданието не на Другите, а на 

Аза. Яворовото страдание е сякаш още по-тъмно, защото е наслоило в себе си 

пластове за колективна изживяност, които е трудно да бъдат изтрити. 

Множество социални и историко-събитийни референции лежат отложени в 
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дъното на страданието, битието-за-себе-си сега пише върху тях, вината и 

фобиите, бляновете и фрустрациите, силно преплели се, могат само мисловно да 

бъдат отделени. За разлика от Яворов, голяма част от българските поети-

символисти започват именно с “АЗ страдам”, за да достигнат - някои трудно и 

почти незабележимо, други дори драматично - новите обеми на тъмното 

страдание, в които да мислят и себе си: вече не център, а просто частица от 

общото. 

 

�  

Мислена върху стихосбирката “Рицарски замък”, граматиката на един 

критически разказ следва да се съсредоточи и върху реториката на антиномиите. 

Изцяло интериоризираното тъмно-мрачно поглъща неуютността на замъка, 

усилва символиката на заключеността, докато изцяло екстериоризираното 

светло отвъд стените на замъка усилва знаците на конфликта и се превръща в 

драма за съзнанието, избрало жеста на алиенацията. Този сюжет, изписан от 

първите две четиристишия в стихосбирката, и активиран до последните две, 

избира светлото като примамливо Друго, а тъмното като самоналожена маска, 

сякаш за да провери доколко стадият на огледалото е процес на мъчително 

себеоткриване и самоидентифициране и доколко миг-в-игровостта със себе си и 

със словото.  

Дори когато Ясеновият лирически глас внушава, че героят в тази поезия 

страда сред стените на замъка, читателят го мисли по-скоро като дух, устремен 

към лазура след своята синя птица, отколкото като изнемогнало тяло в мрака на 

замъка-гробница. Тези стени, за разлика от Яворовите, Дебеляновите, Гео-

Милевите, очевидно са пропускливи - зад тях се усеща и ведрината на 

празничното утро, и слънчевата яркост, и точно тук е една от илюзиите на 

архитектоничното в Ясеновия свят. Стените не пропускат, просто Азът мислено 

премества и ситуира себе си ту в локуса на отчуждено-самотното пространство, 

ту отвъд него, контаминираност единствено соматична. Осцилациите на 

преместването мислят символа като взрив от интенционални състояния, които - 

изпълнили душата до крайност - я карат неистово да търси своето истинско 

лице ту в отблъснатата комуникативност и гордата самост, ту в приобщеността 

и сладостта от усещането, че си сред Другите. 
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Ясеновият герой не издържа да бъде единствено със себе си, поривът към 

онова, чийто знак се явява светлото, очевидно е иманентно заложен в неговата 

природа. Точно в този миг придобиваме ново познание за тъмното - то е 

необходимото Друго в стратегиите на Ясеновия дискурс, тъмното е techne. Без 

неговото наличие е невъзможно случването на светлото като post tenebras lux: 

ако тъмата и/или мрака не са структури на присъствие, не може да се случи 

ефектът на екстазност от светлината. Светлината, “безумната светлина” в 

Ясеновия свят не идва в празното, нито пък е заварена от лирическия субект 

като даденост in illo tempore. Светлото се създава в тази поезия, то е изцяло 

креативно и жестовете на креация - изпъстрящи Ясеновите творби - превръщат 

пространството на универсалиите на опита в рожби на реториката на дискурса. 

“И казах сам: - Да бъде светлина!” - нито една друга творба в символистичната 

поезия не познава този свръхестествен декларатив, нито един друг лирически 

глас не си позволява перлокуцията на “Fiat Lux!” и не се осмелява да извади от 

ризоматичното пространство на символните стойности сакралната синтагма на 

прекрояване на хаоса. Не желателно, а повелително наклонение, не както 

другите поети-символисти случват светлото, а както само тази поезия, подобно 

на Балмонтовата, може да го случи: императивно. Но за да повели, за да създаде 

светлото, за да се родее с позата на демиург, Ясеновият лирически глас се 

нуждае от тъмно, което да бъде изтласквано, побеждавано. За да може след 

мрачните дни без сън и без надежда, дни на печал, да дойдат отново светлите 

дни - на ликуване и радост, на приобщаване. 

 

�  

Сякаш за да разсее тъмите и тяхната знаковост, разкъзът отново се сеща 

за многопосочните възможности на реториката - в символистичната поезия има 

и един друг свят, в който всевластно е светлото. Но не Ясеновото светло и не 

Ясеновата реторика на необходимост-от-тъмното, а една друга - усамотена 

както в дискурсивните си стратегии, така и епистемната си нагласа  - реторика, 

едно друго доминиращо светло. Грозевият мистицизъм и вживяност в 

езотеричната философия, четени в контекста не само на стиховете му, но и на 

всичко, оставено от него, представят една друга стратегия на необходимост от 

сблъсък между колоремните светове. Никъде другаде световете на светлото, 

тъмното, мрачното, не са толкова силно междутекстово положени в свят с 
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очевадни екстенсионали. В поезията на нито един друг поет-символист тези 

екстенсионали не търсят толкова еднозначно и упорито в ризомата на 

библейската текстовост и в ризомата на езотеричното познание. Присъща по-

скоро на руските символисти последователи на Соловьов, отколкото на 

българските, подобна нагласа се нуждае от световете на мрака и тъмнината 

(именно като субстантиви, не толкова като адективи!), за да ги отрича 

непрекъснато по пътя на душевното себепознание и извисеност, за да 

възкресява и изкупва, за да пречиства и освобождава. Светлината в Грозевите 

стихове е не само аксиоматична всевластност, тя е всеспасителност.  

Ясеновата реторика създава светлината, Грозевата я пресъздава. 

Ясеновата играе със създаването, Грозевата повтаря създаванията, живее със 

съразпъването и съвъзкръсването. Homo ludens с непрекъснато променяни 

маски води читателя из единия свят, homusius с инициациираното съзнание 

посвещава в другия. Ludus за Ясеновия свят, katharsis за Грозевия, светлината 

обладава и съвсем различни кратофанични стойности. Във “Видения и 

съзерцания” тя ражда чудото, в “Сфинкс” - идеята за вечното търсене и 

пречистване на душата. ”Ний - синове на тъмната земя,/ дирим светлина във 

мрак” - Грозевото “ние” я намира в мрака, винаги преодолява мрака чрез нея, 

защото се е вписало в дискурсите на стратегия, която - в начина, по който мисли 

самата себе си и съществува като такава - не може да не го преодолее. А 

всъщност знаковостта инвертира не само синтаксиса на съждението, но и 

логическия му ход - Грозевият дискурс се вписва в подобна стратегия, може би 

защото неговият създател вижда в нея един от начините да изрази своята 

убеденост във възможността душата да открие, пречисти и извиси себе си, да 

оцелее. Модерната психея очевидно не може да бъде мислена като еднозначно 

понятие, още по-малко пък начините, по които символистичното мислене чете 

възможностите на символа. Грозевият сблъсък на универсалиите не е 

единствената пресупозиция за подобно съждение, но дори само антитетичният 

сблъсък между светлината и мрака в неговия поетичен свят, е вече пробив в 

канона на символизма. Мракът може и да бъде победен, и дори да бъде 

забравен,  но с друга цена. Нейното злато не е вънположеното слънчевосветло, а 

светлината, която душата трябва да носи в-себе-си. 
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�  

Езикът на желанията в Ясеновите стихове познава и образа на бялата 

луна. Ако обаче сме решили, че той ще ни посрещне в едноименния цикъл 

“Луна”, следва ефект на излъганото очакване. Бяла е луната в “Посвещения”, 

бяла е и в “Ще дойде лятна нощ”, но колко различни смисли спят стаени зад 

бялото. Страдание-благослов в “Посвещения” и  неземни в нерадостите радости 

от “Ще дойде...” са се скрили зад една и съща на пръв поглед колорема; 

връщаща чрез споменното в едната творба, унасяща в съня - в другата; влагаща 

в гласа-шепот на лирическия герой думите на благослов (загледан в бялата 

луна/ аз шепна като мъничко дете:/ Бъди благословена, о жена!), но и оставяща 

го да се вслуша в носещите спокойствие думи на обляното в нейната бяла 

светлина небе (в миротворен сън душата ми ще слуша/ че топли словеса 

небето ще говори). От-бялата-луна-към-героя но и от-героя-към-бялата-луна: 

два различни речеви акта, две различни посоки на съответствие, два различни 

психологически модуса, появащи се в Ясеновата поезия винаги, щом се появи 

образът на луната. За да свети до късно, за да окриля (душата ми ще сети/ 

неземни радости в нерадостите свои/ и бялата луна до късно ще ми свети/ тя - 

бялата луна в съзвездията мои), но и за да вълнува сама по себе си.  

Тази нескрито Балмонтова тема (да си припомним поемата “Восхваление 

луны (Псалом)”, но и предговора към “Будем как солнце”, под наслов 

“Солнечная сила”, в който Балмонт може би най-проникновено от всички 

поети-символисти говори за женското, тайнственото, променящото се в лунния 

лик и неговата магическа светлина) едновременно ражда и отнема прелестта в 

цитата-мозайка, върху който е изграден целия цикъл “Луна”. Луна с нерадостна 

светлина, но и луна, която омагьосва в сребърните си превъплъщения, луна-

скръб и луна-влюбеност - цикълът “Луна” дописва образите на бялата луна в 

Ясеновата поезия, въвеждайки нова посока в ризоматичната проходимост. 

Независимо че не ражда митологемата за “победителя-ученик”, независимо че 

импликациите са едва доловими, и в избора на темата, и в смисловата 

положеност на образа, Ясеновата сребърно-бяла луна заобикаля Верленово-

Лилиевото (както и белотата на луната от “Mes petites amoureuses” на Рембо) и 

отвежда към Балмонт, към мистично-езотеричното в лунните образи и тяхната 

цветовост. Димо-Кьорчевото търсене-на-родина в поезията на Ясенов достига 

до метафорична трансформация, преоткрила  магическия сребърен бял облик на 
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Луната, способен да предложи пътища-начини за възвръщане на изгубената 

родина (земята е свърталище на бедни/ и нищи, и прокажени души/ по твойта 

тънка стълба от коприна/ възлизат те до модри небеса/ и търсят там 

изгубена родина). Светът на лирическия герой е представен като изцяло 

положен в нейните символни стойности и това става по начин, различен от 

Лилиевия: дискурсивната игра вече напуска полето на търсени-изведени рими, 

за да се включи във връщащото към Балмонт (Восхвалим, братья, царствие 

Луны/ ея лучом ниспосланные сны/ владичество великой тишины! Я стройный 

гимн пою Луне!) многогласие на лунната химничност: в един псалом 

тържествен и велик, в който Ясеновата визия полага забравата на земната 

скръб и притаената човешка болка. Пред нас е една друга бялосребърна Луна, 

над-властна над човешките настроения, способна да укроти мнемоничното, да 

преиначи неуютния земен свят - трябва само да й повярваме. 

 

 

 

 

II. ИЗРАЗЯВАНЕТО-НА-СЕБЕ-СИ И ЕЗИКЪТ НА АНАЛОГИИТЕ 

�  

Стихосбирката “Рицарски замък” започва със “Заключена душа” и 

завършва с едноименния цикъл и доколкото поетичният текст е модел на 

семиотична система със специфично организирана семиотична структура, това 

са двете крайни негови точки. Между издигането на непристъпните кули на 

замъка и тяхното рухване се простира семантично организирано и многомерно 

текстово пространство със свой специфичен начин на саморегулиране. То 

предпоставя като обект на интерпретация сложна структура, изискваща 

адекватен и пригоден изследователски апарат. Но тъй като “Рицарски замък” 

като художествен текст е съвкупност от всички лингвистично изразени 

структурни отношения, тълкуването на структурно-художественото му 

единство трябва да има за обект не структурата сама по себе си, а изграждащите 

текста структурни отношения; не статистичността на означаването (като 

продуциран вече смисъл), а самия процес на означаване (като непрекъснато 

пораждане и нарастване на смисъла). В този процес според концепцията за 

поетичния език като пораждаща граматика, поетичният смисъл произтича от 
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възможнжстта да се изведат от текста всички семантични конфигурации, взети в 

съвкупност. При това повърхностният поетичен смисъл се представя чрез 

трансформации, свързващи езиковите глъбинни структури с повърхностните, 

глъбинният поетичен смисъл – като множество от значения, които 

повърхностните структури потенциално имплицират, което го определя като 

преобразувател на изходната сематична структура и като генератор на нови 

значения. Тъй като в основата на семиотизацията на света в системата на 

символизма успешно работи теорията за съответствията, тази функция 

изпълнява “езикът на отношенията”. Имплициран в повърхностните структури, 

той актуализира в контекста семантичните конфигурации и стои в основата на 

смислоизграждането. 

 Както е известно, според Бодлеровата теория за съответствията нещата – 

и в действителността, и в поезията – за да съществуват, трябва да си 

взаимодействуват. Това създава нова картина на света и явленията, която се 

характеризира с промяна и незавършеност и е аналогична на схващането за 

поезия като процес на непрекъснато “ставане”. Тази представа за всемирната 

аналогия намира своето продължение у Маларме не само като съответствие 

между реалната и трансцедентната действителност и между обективен и 

духовен свят, но и на езиково ниво – в “Поезията” Маларме изтъква 

ръководното начало на думите, запалени от взаимни отблясъци, значимостта на 

техните взаимоотношения в текста и на мястото, което заемат в стиха. Така 

идеята за творческата роля на езика и новата смислова натовареност на думите в 

стиха, идеята за синтеза и двата аспекта на символа, стемежът към загатване и 

внушение вместо назоваване и описание, както и към музикализация на стиха 

стоят в основата на “езика на отношенията” при символизма. Един от 

структурните модели на този език и генератор на смислоизграждането в 

“Рицарски замък” е процесът на трансформация и интеграция на мотивите. 

Анализът на най-краткия цикъл в стихосбирката – “Есенен сън” – ще опита да 

покаже ако не друго, то поне как протича подобен процес в поетичния текст.  

 

�  

Първа част на “Есенен сън” представя зараждането на два мотива: 

настъпването на есента (“есенен вятър полъхна”) и настъпването на нощта 

(“слънцето бавно умира”, “вечер се стели навън”), както и тяхното съчетаване, 
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чиято референциална посока е една всеобемаща болка. Подвластен на тази 

болка, доколкото това е означено от метафоричния израз, е и самият хронотоп: 

“място, пространство и време/ всичко се в болка топи…”. След последвалата 

лирическа недоизказаност, асоциираща заглъхналото ехо и глъхнещия град, 

непосредствено стои резонансът у лирическия Аз: “и мен ми се дреме!…и мен 

ми се спи!”. Така не само се извежда мотивът за съня, но Аз-ът се приобщава 

към всеобхватността на болката. По този начин вследствие от съчетаването на 

мотивите и на възникналите в контекста конотации се очертават семантичните 

редове есен – болка – сън и вечер – смърт – сън; а, от друга страна, 

ретроактивно се актуализира заглавието на цикъла (а всяко заглавие само по 

себе си е вече пореден ключ за интерпретации).  

Всичко това обаче се осмисля по нов начин, ако бъде съотнесено към 

друго ниво – граматичното, при което субектно-предикатните връзки се 

актуализират от промените в главното време. От деветте глагола в тази част два 

са в минало свършено време и седем в сегашно време (като три двойки от тях 

образуват граматични рими). Единственият глагол в схемата на субектно-

предикатните връзки на есента е глаголът в минало свършено време “полъхна”. 

Независимо че посочва еднократност и начало на действие (като семантична 

категория), той означава и темпоралната завършеност на това действие (като 

граматична), което представя есента като даденост, като факт. В съответната 

схема на вечерта участвуват четири глагола в сегашно време, несвършен вид и 

глаголът в минало свършено време “заглъхна” (който и като семантична, и като 

граматична категория означава завършено действие, но което характеризира 

отиващия си ден, а не нощта); в този смисъл нощта е представена като ставане, 

като процес. Останалите три безлично-възвратни глаголни форми са резултат от 

интегрирането на двата мотива и представят референциалната посока на 

събитието. От тях “се топи” сочи обхвата на обектната референция, а “ми се 

дреме” и “ми се спи” са автореференциращи и десигнират рефлектиралото у Аза 

събитие. Следователно може значително да се прецизират представените по-

горе линии на развитие на мотивите в първа част като усещане на Аз-а за рано 

настъпилата есен в момента на настъпващата нощ. 
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�  

 Втората част на “Есенен сън” подхваща и доразвива мотива за 

настъпващата нощ, като асоциативно пренася ключови думи и изрази от 

текстовото пространство на предходната част: заглъхна, глъхне – глуха тишина; 

морни – морни; болка – примирение, мъка, печал; умира – гинат. Резонансът у 

лирическия Аз, което като художествен похват се повтаря неколкократно в 

цикъла, е идейно аналогичен и в същото време структурно различен от 

предходния, тъй като сочи ново, макар и породено от първото, текстово 

пространство: “…и мен ми се дреме! …и мен ми се спи!” се трансформира в “и 

на мен ми е тъжно, и на мен ми е жал!”. Ако първият мотив извежда 

състоянието, което се пренася върху Аза (съня), вторият представя това 

състояние като нерадостно; трансформацията измества посоката на означаване 

от типа състояние само по себе си към неговата същност – такава, каквато е тя 

за лирическия герой. Нарушеното от вик на болка безмълвие е краткотрайно 

(експресията е подсилена както от минало свършено време на глагола 

“пролетя”, така и от многозначещата му представка); трайна е отзвучалата тъга, 

от която е изведен новият мотив за плача. Той също се характеризира с промяна 

в референциалната посока и деиктичната определеност, при което чуждата 

болка рефлектира и се превръща в болка и на Аза: “и заплака някой глухо там 

зад моите стъкла” “и заплака някой глухо тук във моите гърди”.  

Наслагването на аналогии в текстовото пространство на втората част 

разкрива все по-нарастващото чувство на безпомощност, обземащо лирическия 

герой. Някои от преходите по същността си не са трансформационни (напр. 

между “в примирение и мъка гаснат моите звезди” и “в примирение и мъка 

гинат белите цветя”), тъй като представят един и същ мотив (обезвереност, 

отпадналост), но внушен по различни (и типични за символизма) начини. 

Независимо от това аналогиите между тях (и особено между “гинат” и “гаснат”) 

тълкуват някои механизми на конотацията в “Есенен сън”. Конвергенцията от 

проведените аналогии, от повторенията и трансформациите на ключовите думи 

и изрази, както и от начините на изграждане на римната схема, поставят в 

хоризонта на читателското очакване новото, финално повторение на 

трансформирания мотив “и на мен ми е тъжно, и на мен ми е жал!”. Това е така, 

защото заедно с процеса на интегриране на смисъла протича и 

противоположният процес – на дезинтегриране, при което значими до степен на 
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предсказуемост могат да се окажат и най-малките структурни единици от 

текстовото пространство. 

 

�  

 Третата чст на“Есенен сън” представя интеграция на развитите вече 

мотиви за настъпилата есен и настъпващата нощ, но заедно с това тя представя 

интеграция и на трансформираните мотиви за съня и плача. При това от 

изключително значение е фактът, че докато в първите две части позицията на 

Аза синтактично е изразена чрез присъединяване към  обектната референция (с 

помощта на съединително-съчинени конструкции), в третата част тя е изразена 

синтактично чрез противопоставяне (с помощта на противопоставително-

съчинени конструкции): “Аз искам радости и слънце, а колко ми се плаце!”, “Аз 

искам буден да живея, а колко ми се дреме!”. Семантичната основа на първите 

части в тези конструкции се противопоставя на развитите чрез горепосочените 

мотиви и имплицирани в повърхностните структури тези, с което се сочи 

глъбинният смисъл: срещу нестихващата, всеобемаща болка и скръб 

лирическият Аз противопоставя порива си за радост; срещу потискащия есенен 

сън – копнежа за буден живот. Сематичната основа на вторите части обаче 

поддържа развитите чрез повърхностните структури тези и отразява предишната 

гледна точка от присъединителните конструкции. Мотивите за плача и съня в 

третата част са не само приемствени по отношение на трансформираните преди 

мотиви: те са структурна позиция на изказаното за пръв път в цикъла твърдение, 

разкриващо двойствената същност на лирическия Аз, като напрежение между 

принциппно направения избор – алиенацията от действителността (“Заключена 

душа”) – и невъзможността, несъстоятелността на неговото отстояване. 

 

�  

 Четвъртата част на “Есенен сън” е отклонение в структурната схема на 

цикъла. От една страна, самата структура (като такава) се различава от тази на 

другите части по някои от своите конституенти (рима, строфика, размер, 

фонологични и стихови повторения, графично разположение). От друга страна, 

независимо че породените в контекста аналогии поддържат изведената в 

предишните части теза за преждевременно настъпилата есен, тази част има 

изцяло обектна референция, тъй като в нея отсъства лирическият Аз. Прочитът 
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дотук подсказва, че след като липсва характерна за другите части финална 

автореференция, пета част трябва да поеме тази функция и чрез нова смислова 

интеграция да я изведе на по-висока степен на обобщеност. И наистина 

последната част на “Есенен сън” интегрира всички развити до момента мотиви, 

като в същото време издига мотива рефрен до обобщение чрез последната, 

финална трансформация: “помогнете ми, влюбени братя, приласкайте ме, 

родни сестри!”. Призивът на Аз-а, продиктуван от все по-нарастващото чувство 

за безпомощност, е резултат от всички протичащи смислови процеси в цикъла: 

слънцето, така желано от Аза, което в първата част “бавно умира”, в третата 

“погасна”, в петата е “безнадеждно скрито”; исканите от Аза радости “гаснат 

неволно”; “болната скръб”, прераства в “мъчителна скръб”, а “самотността” в 

“забвение”. Актуализираният отново мотив за рано настъпилата есен като 

резултат от нарастването на смисъла в тази посока символизира ранното, 

преждевременно обезверяване на лирическия герой: “че сланата на къдрава есен 

мойте детски градини покри”. Тъй като този мотив имплицира и други 

символистични текстове, стихът на Ясенов придобива интертекстуално 

звучение. Той кореспондира с “тъй рано над мен се стъмни” (“Приказно 

царство”); с Дебеляновото “но рано сподвиха ме скърби без име” и “отдавна е 

слънцето чуждо за мен”; със стиха на Траянов “кога, отгде и как дошли сме 

тук” и този на Лилиев “отрано глух, отрано лед останах за живота”.  

 

�  

В пета част на “Есенен сън” това състояние е внушено и от друг, не по-

малко характерен символ: образа на птиците, попаднали в плен – символ за 

неосъществените духовни полети на Аза и усещането му за трагична 

безизходност. Затова и самият вик за помощ е предварително характеризиран в 

текста като усилие (“аз протягам напразно ръце”). Драмата на дезилюзирането 

е пълна. Есенният сън, това тягостно, преждевременно настъпило състояние, 

символизира несъизмеримостта на духовните стремежи на лирическия герой и 

реалната действителност и кара чувствителната поетична натура да 

противодействува с изграждането на свой собствен, иреален свят, в който да 

намери усамотение и спокойствие. 

 Този недействителен свят, Ясеновият модел репрезентира чрез символа 

“рицарски замък”. Тъй като непрозрачността на символа, неговата неизчерпаема 
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дълбочина винаги е предпоставена от аналогия (чрез която първичният, 

буквалният, външноизразеният смисъл насочва към един втори смисъл, даден 

само в рамките на първия), символът “рицарски замък” референцира цялото 

текстово пространство на стихосбирката с помщта на “езика на отношенията”, 

на аналогиите. Контурите на това пространство са от издигнатия непристъпен 

замък и заключената вътре душа до рухването на замъка, а аналогиите 

произтичат от самия процес на означаване в “Рицарски замък”. Последният 

представя едно непрекъснато наслагване на трансформационни и 

интеграционни процеси, рефлектиращи състоянието на лирическия Аз между 

двата акта на поведение: алиенацията (издигането на замъка и “затварянето на 

душата за другите”) и дезалиенацията (събарянето на замъка и сливането на 

душата със “земната музика черна”). Тъй като вторият акт отрича първия, той 

разкрива, от една страна, драмата на дезилюзирането, а, от друга, означава 

прехода между двете състояния чрез вертикална деструкция на пространството.  

Процесът на вертикалната деструкция на пространството в “Рицарски 

замък” по своята същност е семиозис, чиито две взаимнообусловени страни са 

събарянето на издигнатия замък (signans) и “приземяването” на Аза (signatum); 

той е резултат от преосмисляне и преоценка на противоположния процес – 

издигането на непристъпните кули на замъка (signans) и духовната алиенция на 

Аза (signatum), чието начало е в цикъла “Заключена душа”. Загатнат в отделни 

стихове на циклите “Приказно царрство”, “Пробудни песни”, “Мадона”, 

“Небе” и “Пан”, чрез антиномии, изразяващи двойствената природа на 

лирическия Аз, процесът на вертикално деструктуриране е осъществен едва в 

последния, финален цикъл на стихосбирката, носещ същото име. По този начин 

темата “Рицарски замък” е актуализирана трикратно – като заглавие на 

стихосбирката, като заглавие на цикъла и като централно място в системата на 

символите в творбата, чиято диалектика представя знаковия механизъм на 

промените в стихосбирката. 

 Знаковите процеси в “Рицарски замък”, от една страна, протичат 

линейно-постъпателно (движението от издигнатия замък към неговото събаряне 

е паралелно на това от “Заключена душа” към “Рицарски замък”), но, от друга, 

отделни цикли (или части от цикли) могат да се тълкуват и като 

пространствено-задържащи спрямо това движение. Независимо, че съотнесени 

към цялото те също са етапи от развитието на основната идея, като 
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самостоятелни части представят по такъв начин характерните настроения на 

лирическия Аз, че разкриват специфични части от Азовото пространство без 

пряката зависимост с идеята за замъка. Затова, макар че смислоизграждането в 

стихосбирката като цяло също е резултат от наслагване на трансформационни и 

интеграционни процеси и че като такива те протичат аналогично на 

анализиланите в “Есенен сън“, отделните цикли имат и свои специфични 

особености. Те се дължат както на месторазположението им върху линейно-

постъпателната ос на текстовото пространство, така и на посоченото 

обстоятелство, че някои от тях пространствено задържат развитието на 

основната идея за сметка на по-пълното представяне на отделни състояния на 

лирическия Аз. 

 

�  

 Още с първите стихове на “Рицарски замък” читателят е “въведен” в 

света на стихосбирката по един колкото типичен, толкова и специфичен начин: 

типичното за лириката стремително навлизане (без предтекст) представя смяна 

на две различни гледни точки чрез прехода от третолична към първолична 

форма. В първата стофа на “Заключена душа” гледната точка на лирическия 

говорител отразява една обективна референция, несъотнасяща се с “тук” и 

“сега”. Налице е деиктична дистанцираност от лирическия герой – той е “там”, в 

замъка (назован pars pro toto – “една старинна кула”, “хладните стени”, 

“сводовете мрачни”), докато лирическият говорител е “тук”, извън него. Самият 

лирически герой също е представен метонимично - чрез “душата и сърцето”, 

като само “душата” е съгласувана граматично с изключително натовареното 

определение “заключена”.  

Във втората строфа чрез прехода към първолична форма настъпват 

съществени изменения в гледната точка. Отношението към лирическия герой е 

вече обектно-субектно, т.е. променя се референциалната посока; Азът има своя 

собствена референция, тъй като характерно за всеки речев акт, съдържащ “аз”, 

е, че Азът е както референциращо, така и референцирано. Променя се 

хронотопът – “тук” и “сега” вече ограничават непосредствено даденото място и 

време, тъждествени с мястото и времето на речевия акт, съдържащ “аз”. Затова 

във втората строфа подобно на иконичния семиозис, представящ движението на 

камерата, лирическиат говорител и читател “се премества” вътре, в самия замък, 
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попадат в Азовото пространство, в резултат на което новата гледна точка има за 

отправен пункт “тук” и представя гледната точка на Аза. Това е избор на 

позиция, която остава водеща до края на стихосбирката. 

 

�  

  В тематично отношение “Заключена душа” представя характерни за 

символизма състояния на Аза. Мотивите за бездомния странник, страданието и 

безпомощността като структурно наслагване извеждат мотива за заключената 

душа (“душа без въздух и прохлада”). Този ключов мотив, от една страна, 

актуализира ретроактивно заглавието на цикъла (типично за всичко заглавия в 

стихосбирката), а, от друга, съдържа важен конституент на замъка, който вече е 

не само рицарски, но и заключен. Мотивите за настъпващата нощ и умиращия 

ден определят състоянието на безпомощност на Аз-а по начин, аналогичен на 

този в “Есенен сън” – чрез автореференция, но тук състоянието на Аза е 

представено като част от едно общо страдание, в което се слива “плачът на 

много, много поколения”. То води до ново интертекстуално “разтваряне” и от 

замъка отекват и “заключените души” на Яворов и Дебелянов: “и сякаш в мен 

умира и се ражда”, “и аз горя, гасна, и живея/ катозатворен рицар в 

неизбежност”.  

Интеграцията на мотивите в “Заключена душа” има друго финално 

звучене и не случайно това е първият цикъл в “Рицарски замък”. В 

императивна ти-форма, представяща прехода от експресивна към апелативна 

функция, Азът, воден от усещането за безнадежност, прокламира духовната 

алиенация чрез “затваряне на душата за другите” като единствено възможна 

реакция срещу действителността. Това променя интерпретацията на финалните 

стихове на “Есенен сън” (“помогнете ми, влюбени братя, приласкайте ме, родни 

сестри”) като позиция-отношение към направения в “Заключена душа” избор, с 

което се извежда мотивът за приобщаване на Аза като контрапункт на мотива за 

алиенацията. Стремежът на Аза за приобщаване разкрива и едно раздвоено 

съзнание, което предпочита страданието и смирението пред ориста, не можейки 

да се реши да напусне висините на усамотението: “а по-добре е в жажда и 

съмнение/ да чезна тъй безропотен и глух”. Тази двойствена природа на Аза е 

имплицирана във финалното интегриране на мотивите и в други цикли на 

“Рицарски замък”. В “Пробудни песни” интеграцията на мотивите за слънчевия 
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ден и пролетта със структурно и смислово противопоставения им мотив за 

настъпващата нощ (всички с висока фреквентност на поява в “Рицарски 

замък”) имплицира както чувството за безизходност, безнадежност у Аза 

(“градината ми слънце не докача” “няма да изгреят на бяло утро светлите 

зари”), така и неговото непрекъснато търсещо съзнание (“но в задуха на светла 

безметежност аз търся пак прохлада и роса”). Макар и вследствие от 

наслагването на друг тип трансформационни процеси, мотивът за слънчевия 

пролетен ден във “Ведрина” придава на финалната част на цикъла философски 

подтекст и извежда на повърхността прехода от  жизнерадостното състояние на 

Аза към усещането за преходността на това състояние: “и в люлката на пролет 

пъстроцветна/ изпий до дъно чашата сега/ че радостта за нас е мимолетна/ а 

вечна е световната тъга”. Това непрекъснато раздвояване, което като 

повърхностна структура е означено и чрез антиномиите в “Рицарски замък”, 

присъствува и в “Мадона”, “Посвещения”, “Небе”. 

 

�  

 Цикълът “Небе” заема своеобразно място сред смислоизграждащите 

процеси в “Рицарски замък”, представяйки нова гледна точка към същността на 

лирическия Аз. Тук експлицитно е изявена типичната за символизма вертикална 

алиенация в пространството, издигането високо над земната суета, над 

“катадневности и мраз”: “на земния грохот в безкрая аз страдам и жадно се 

губя/ и в свойте страдания земни аз тебе сънувам и любя…/ дълбоко и чисто 

небе, вземи ме у свойте обятия!”.  

Този мотив е развит и в следващия цикъл “Луна”, в резултат на който 

също следва вертикална протекция на алиенацията. В “Небе” развитието на 

мотива за двойствениа лик на небето е знак и за двойствения лик на Аза: с 

прокараната между тях аналогия (“как много и мойта душа прилича на твойте 

лазури,/ о, мое просторно небе – родина на слънце и бури”), Азът приема 

изразените антиномии като свои; “ту черно като смърт”, “ту светло и безбурно” 

са не само състояния на небето, но и на лирическия герой. В ключовата 

четвърта част на цикъла езикът на отношенията представя и огледална проекция 

между тях. В резултат се получава двойно обвързване на проектиращото 

(характеристиката на небето) с проектираното (състоянието на Аза), при което 

породеният смисъл е имплициран в повърхностните структури, представящи 
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етапите на проекцията и чрез цветовата семантика. Но ако тези проекции 

изразяват само отделни настроения на лирическия Аз (а те изразяват точно 

това), то истинската същност на Аза би трябвало да търсим в тяхната 

съвкупност, в един процес на интегриране, който акумулира неволята и 

предизвестява желаният от Аза час на “кървава разплата”. Тъй като само в този 

час уранично и хтонично  взаимно се разпознават и приемат като единосъщи, по 

силата на проведените в текста аналогии, лирическият Аз имплицира акта на 

вертикална деструкция на пространството, изразявайки готовност да слезе от 

висините на замъка. Така загатнатата възможност за двубой в “Приказно 

царство” (“аз ще напусна мрачний сън на свойте горести недраги/ ще вдигна 

своя боен стан/ и сам ще бъда ураган”) е трансформирана в нова, по-висока 

степен на решимост. 

 

�  

 Своеобразното място, което заемат в стихосбирката циклите “Пан” и 

“Себепоклонник”, се дължи на това, че представяйки две нови и в същото време 

различни форми на изява на лирическия Аз, разкриват и нови страни от 

неговата същност. Това подсказва, че в глъбинните структури Азът има нова 

посока на развитие (а не случайно в тези два цикъла той има и най-ярко 

присъствие). Както имахме възможността да се убедим дотук, природата на 

лирическия Аз в “Рицарски замък” също е хетерогенна. Съществува един 

всеобемащ Аз, който като знак за вербална маркираност на присъствие и като 

гледна точка автореференцира лирическия герой (а като такъв Азът в 

“Рицарски замък” има най-високата фреквентност на употреба в българския 

символизъм). На принципа на концентричните кръгове вътре в него се намира 

имплициран и неназован Аз, който десигнира подсъзнателното, тайнственото, 

съкровеното у лирическия герой (“и заплака някоой глухо тук във моите 

гърди”, “и някои дух в мене страда”). Както не на едно място сочи текстът на 

“Рицарски замък”, природата на Аза се определя именно от тайнственото, 

съкровеното у него: “Аз съм рожба на горести черни, защото душата ми горко 

скърби”. 

 В “Пан” Азът получава ново измерение, като се претворява в образа на 

митичното божество, обсебва неговите функции, заема ново Азово 

пространство: “във мене е началото и края”, “от край до край вселената владея”. 
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Игровият момент в битието на Аза проличава и в едно друго пространствено 

обсебване, което надхвърля пространството на Бога на вселената и в същото 

време го свежда до най-личното; което заедно с издигането да идеята за 

вселенска хармония, до аналогия между Аза и безкрая, означава и спускане в 

дълбочините на Аза: “сам вселената и природа – и в природата съм Пан”. В 

този цикъл проличава дръзкият бунт на твореца-демиург, който в съперничество 

с Бога изгражда своя действителност; в него е представен поетичен модел на 

изкуството, в който поради отредената на твореца роля на създател, определящо 

е креативното начало. Не случайно лирическият Аз забравя “тъгата на 

суетностите черни” – тук, както и в някои части на “Ведрина”, “Мадона” и 

“Пробудни песни”, езикът на аналогиите конотира жизнерадостни настроения и 

подсказва, че лирическият герой на Ясенов всъщност е една романтично 

настроена душа, попаднала в символистичния контекст (и канон) на времето; тя 

вярва в превъзмогването на “всеки земен плен” и в настигането на “свойта синя 

птица”.  

Това изразява и новата позиция, от която е представено изграждането на 

замъка в “Пан”: “дигам замъци и кули и над мировете пея”. Тя е резултат от 

развитието на мотиви, означаващи едно неоромантично разтваряне в битието, 

различно от чисто символичната реакция срещу действителността в 

“Себепоклонник”: “Непристъпни са моите замъци,/ непристъпна е мойта 

душа”. Срещу понесения във “вихрени одежди” Бог на вселената от “Пан” 

“Себепоклонник” представя “черния земен пророк”; срещу “владетеля на 

началото и края” – техния гадател и жрец, “пустинник с нови скружали”. На 

непознаващия болка и грижи, “светъл като песен” лирически Аз от “Пан” е 

непривична позата на себепоклонника; жизнерадостното опиянение на единия 

не познава непрекъснатите превъплащения на другия. Аз-ът от 

“Себепоклонник” “открива” своите измерения както в гордия Прометеев дух, 

така и в трагичната обреченост на Ахасфер; напътствуван от Пан, не се свени и 

да поругае тайната на Бога; еднакво присъщи са му творческият нарцизъм и 

борческото начало, страданието и песента. И ако в “Пан” творческата личност е 

поставена на мястото на Бога, а творческият акт – по-високо от природата, 

“Себепоклонник” представя жаждата за множественост на формите за 

съществуване, идеята за непрекъснатото превъплащаване на Аз-а в едно 
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многолико “съм”, което не позволява на себепоклонника да свали маската-

прикритие. 

 

�  

 Пътуването към себе си на лирическия герой завършва в цикъла 

“Рицарски замък”. Тук в пространствено-времевия континуум настъпват 

динамични промени: замъкът все повече губи своята материалност, за да се 

превърне само в знак за идея, за да означи чрез своето рухване “приземяването” 

на Аза. Тъй като развитието на идеята за събарянето на замъка е аналогично на 

промените в търсещото, неспокойно съзнание на Аза, актът на вертикална 

деструкция на пространството в “Рицарски замък” означава избора на новата 

позиция – отказа от алиенция. Минал през разочарованието от отредената участ, 

познал и драмата на дезилюзирането, лирическият герой  стига до последното, 

решително осъзнаване на замъка като ненужен (“Аз сам запалих замъка и ето!/ 

събарят се стените върху мен”). Ключът за дезилюзирането, неумело скрит в 

стиховете “аз много високо възлезнах и мъдрости много познах”, подсказва, че 

рицарският замък на Ясенов е и знак-символ за цената, с която е заплатена тази 

мъдрост.  Поредното изразяване-на-себе-си в символистичната поетика е 

случило език, който в крайна сметка отваря позната врата: вратата на болката от 

себепознанието. 
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HRISTO YASENOV:  

ESSAY ON THE POETICS OF KNIGHT CASTLE 

 

Summary 

 

They often ascribe to Yasenov a strong, unhidden intertextual rush into the field of 

Balmont’s verses. However I perceive a secret similarity: Yasenov possesses 

Balmontov’s mystical-mythological impetus. Yassenov's "balmontovism" is in the 

heliolatric discourse, in the attention paid to the sun, in the moon sonatas, and in the 

secret influence by a magical femininity. Nevertheless, seen against the background of 

his teacher’s texts, Yasenov's works do not know the structural sense of Balmont’s 

poetry. And still, it is namely in Yasenov’s poetry that Bulgarian symbolism 

expresses its desire for the sun, its cosmic impetus, its sense of oblivion of the earthly, 

its desire to escape from the social environment. The heliolatric and the desire for the 

azure are the two most evident signs of a symbolic separation from the earth and an 

intolerance for anything terrestrial. Although not expressed as well as in Malarmé’s or 

in Andrei Bely’s poetry, although deprived many signs of a similar impetus, the 

Bulgarian symbolists – and perhaps Yasenov most of all – know the pleasures of very 

same desire. 

�  

Yasenov does not know so morbidly Debelyanov’s Care. The playful discourse of his 

lyrical character does not feel all the time Debelyanov's wild agitation. The feeling 

that characterizes this poetry is the great attraction to sunlight. “Budem kak solntze!” 

(To be like the Sun!) is the unwritten presupposition of everything that happens before 

the walls of the knight castle – it is the presupposition which builds them and which 

destroys them in the end. To be like the sun means to be the stronger. In areas of 

morbidness and ailing health, in contexts of paleness, to be "sun strong" is not an 

innocent metaphor.  

�  

Yasenov plays with light. Therefore, he accepts and at the same time runs away from 

Balmont’s imagery. Yasenov, especially in the period 1900-1903, detracts from the 

depth of the sun cult present Balmontov’s poetry, and at the same time preserve some 

his beautiful light imagery. Yasenov writes about mythological references to sunlight 
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and creates his own anatomic system of oppositions, oppositions based on sunlight, on 

its attainment and lack thereof, on desire and failure (the opposites sides of darkness 

and dusk). In destroying Yasenov’s castle, the voice of a known complex speaks, a 

sign of a change achieved through fire. The lyrical character wants to light a fire, a 

fire which is not dead but living.  The verses of the "Knight Castle" favor a fusion 

with, not isolation from, the social. This is a fusion, which bears the dimensions of an 

individual rebellion, a fusion-disillusion: “I have started the flame by myself – and 

here are the walls falling on me”. That flaming is announced many times in the 

volume of poetry, the strengths for the downright gesture are cumulated by the means 

of charming and power of sunlight, and it seems that the accumulated sunlight energy 

is now pouring onto walls of alienation. 

�  

True faith is one of the permanent images in Yasenov’s "Knight Castle”. The poem 

“Serenity” gives birth to faith in the fabulous time of sunrise, when phobias becomes 

feeble and disappear against the image of the divine Sun, and faith - expressed though 

a plurality unthinkable for symbolism – attains an immense size. The poem "Self-

worshipper" makes it habitual to the typical to Yasenov and symbolism in all 

etymological figures, which as a signification are inherent to the image of the self-

worshipper  in the literary work; with its pathos the book Knight Castle brings back to 

Yavorov’s directions – not to make the true faith disappear, not to make the space of 

the castle predict joy are already signs of dooming. However, at the same time here 

are Yavorov’s replies: Yassenov chooses on his own and announces the rules for 

uncosiness for faith, to walk alone on his way to renewing them as such, while 

Yavorov’s poetry presents the world as fatum, in which faith could not recognize 

Yasenov’s connotation flights from “Serenity”. 

�  

Yavorov and Yasenov walk different ways when they think of pain. Before crying out 

“I am suffering,” before discovering where pain is, before finding out that an 

impersonal, mean, insignificant pain is between truth and lie, Yavorov and his lyrical 

voice have been suffering together with the Other, they have been suffering with the 

Otherness – all this in conditions of virtue and sin, of self-oblivion and self-

destruction. Yasenov takes a different road.  For him, Yavorov’s discursive formula 

“Do not look anywhere else!” has a different meaning, for it signifies not the suffering 

of the Other, but of himself. Yavorov’s suffering seems to be darker, because it 
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involves collective experiences which could hardly be erased. Many social and 

historical references underlie Yavorov's pain, while in his thoughts he tries to separate 

himself from blame and phobias, dreams and frustrations.  In contrast to Yavorov, the 

great majority of the Bulgarian poets-symbolists start with “I am suffering” in order to 

attain – some almost invisibly while others dramatically – new volumes of dark 

suffering, in which they think of themselves not as a central core but as a part of a 

whole. 
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