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ЯВОРОВ, ТЕМЕНУГИ: B SIDES THEMSELVES. 

ОПИТ ВЪРХУ СЕМИОТИКАТА НА ПРОПУСНАТИТЕ КОНТЕКСТИ 

 

 

 

 

ВМЕСТО УВОД 

�  

В областта на музиката, преди CD-инвазията разбира се, бе така: хитът 

винаги е върху страната, означена като “А” на макси-сингъла, а обратната 

страна е орисана да бъде комплементарна и дори невинаги я запомняме. Така по 

някакви неписани закони “Б” страните оформят своя парадигма на 

недотамзначещото и единствено авторовата известност е тази, която може в 

определен момент да извади на бял свят изтласканите в сянка послания. Пре-

скочили допустимия предел на известността, Marillion, например, не се поколе-

баха през 1988 да тиражират своето друго и познато само на ценители лице като 

“B” Sides Themselves. И за музикалната критика изведнъж се оказа, че и в тези 

недотам известни композиции личал характерният почерк на групата, превърнал 

ги в едно от явленията на 80-те години. Когато това не се случи, “Б”-страните 

остават в зоната на рецептивния здрач. Тях слънце ги не вижда, казано по из-

обретен вече начин, който ще ни се наложи да присвоим и употребим по-късно 

отново.  

 Съществува ли аналогична ситуация в художествената литература? Под-

ходящ пример за такова питане ли е Яворов и точно юбилейната сесия ли е 

удачният хронотоп? И тъй като реторичните въпроси и затова са реторични, за 

да не им отговаря никой, не ни остава нищо друго, освен да прекрачим прага на 

аналогията. 

 В едно от последните представителни издания на Яворовата лирика (С., 

1985, БП) четем следната редакторска бележка: “Преди смъртта си, през 1914 г., 

Яворов прави окончателна редакция на своята книга. Той слага посвещенията, 

променя заглавия, прави множество промени в текстовете на стихотворенията, 
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вади от сбирката и нови творби. Тази предсмъртна редакция на “Подир 

сенките на облаците” е именно окончателна за всички издатели на Яворовото 

литературно наследство. Тя е възпроизведена и в първия дял на настоящия том”. 

Ето че на втория дял се гледа наистина като на някакво своеобразно 

пространство, в което са положени “Б” страните на Яворовото послание. 

Конституентите му сякаш не оказват съпротива: тук са непечатаните приживе 

стихотворения, печатаните в периодиката, но непомествани в отделните стихо-

сбирки творби, или пък тези, които са отпаднали при по-късните издания на 

Яворовите стихосбирки. Ако към тях прибавим и онези творби, за които 

съвременници на Яворов твърдят, че са познавали в ранен вариант, но които тъй 

или иначе не са стигнали до нас, пространството на “Б” страните би изглеждало 

още по-внушително. Можем ли без угризения да твърдим, че то е непредстави-

телно, в онзи смисъл в който включените в посмъртното издание на “Подир 

сенките на облаците” наричаме представителни?  

 После, независимо от това дали първите творби ще мислим или не като 

епифеноменални, можем ли в тях да открием Яворовия почерк - онзи, който ни 

кара недвусмислено да го определяме като един от класиците в българската ли-

рика? Какви политики на различие използваме, за да отграничаваме или не два-

та почерка, ако те са два, разбира се? А подсетени за динамичната идентичност 

на творбите - къде да положим онези варианти на Яворовите творби, които по-

късно са изоставени и за тях се сещат най-вече, и то в точно определен контекст, 

само някои изследователи на неговото творчество? Че съдбите им зависят от 

функцията читател е очевидно, но как да се измери представителността, след 

като, слава Богу, хабитусометрия в този й поне вид няма?  

 В съзнателния край на живота си Яворов извършва множество значими 

промени на своите текстове. Брат му Атанас Крачолов твърди, че е водил с него 

едва ли не война, за да съхрани някое и друго стихотворение в новия вариант на 

“Подир сенките на облаците”. Дали, ако в този миг обществото не е било 

заето до такава степен да противостои на Яворов след случая “Лора”, би 

образувало някакво литературно общество, което да пази стиховете на Яворов 

от него самия, е въпрос, който не би трябвало да се надява да получи отговор. 

Но ето и един друг, който би трябвало да дочака отговора си: дали тези 

промени, съпътствани от буквалното изхвърляне на цели творби от 
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стихосбирката, можем да четем наистина като неумолима редукция в името на 

представителността? Диалогът между едното и другото пространство не 

секва, че става по-мълчалив от допустимото, е доловимо, но дали и как 

(спокойствието на) нашето четене губи от това? 

 Аналогията с макси-сингъла и неговата емблематичност изглежда все по-

непродуктивна. “Б” страните в литературата са по-скоро в смисъла на пинкфлои-

далното пулсиране: те са едновременно тъмни, и вероятно тъкмо затова 

значими. И още: те са трудно определими - нямат веднъж завинаги фиксирано 

място, нито пък цялост, която да е гарантирана откъм вариации. Ако някоя 

творба може да се похвали със своята недокоснатост, други се изживяват като 

кавъри, но и едните, и другите минават през различни селекции по веригата 

автор-съставител-издател-читател, за да изживеят компетентното това да, това 

не, което на всичко отгоре може да направи идеологически и/или 

аксиологически троен аксел и коренно да промени статуквото. Всичко това 

ражда подозрения доколко е възможно и като как се осъществява едно, да го 

наречем, бийсайдно четене - онова, което в крайна сметка чертае контурите на 

страните и населява техните повърхности. Тук някъде е стаен и проблемът за 

оставащото в сянка в творчеството на един автор и за видимостта на нишките, 

които дарксайдът хвърля към доболкапознатото. Ще се опитам да проверя чрез 

лириката на Яворов доколко това наистина е така, като проблематизирам някои 

все още не останали без дъх контекстуални пресичания. Освен това, малко 

неочаквано за екстенсиите, които допуска подобна възможност, ще се огранича 

само в една избрана от мен тема.  

 

�  

(ПОКРАЙ) “ТЕМЕНУГИ. ДРУГИЯТ РОМАН НА ЯВОРОВ”, 

ИЛИ Б-СТРАНАТА НА СМИСЪЛА 

Имаш ли своето но или своята запетая, трябва да предложиш и сюжета 

на своя разказ, дори когато първоначално не е съвсем ясно дали той ще пробле-

матизира като “Б”страни останали в сянка послания на случая “Теменуги”, или 

възнамерява да мине покрай тях, да разказва отвъд и освен тях, на това отгоре, 

казано на най-разбираем език. Разказът, който предлагам тук, е роден колкото 

от начините, по които са четени Яворовите “Теменуги” и техните разнородни 
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контексти, толкова и от убедеността, че има какво още да се каже за Яворов, те-

менугите, още повече за разнородието на контекстите им. Не крия, че намирам 

за особено привлекателен в случая опитът да се семиотизират пропуснати 

контекстуални пресичания. 

 Сюжетът би могъл да изглежда така: Не е вярно, че теменугата не съще-

ствува. Теменугите не никнат в градинката на Калиопа и не израстват от роза-

та. Първите Теменуги не са на Дора Габе и независимо от нейната главна роля 

в този роман, добре ще бъде за сюжета да погледне преди и след нейната поява.  

 Желанието за позитивен изказ обаче пренаписва сюжета по следния на-

чин: Теменугите израстват от минзухара [по силата на едно недоразумение]. 

Тази своеобразна химическа женитба става в лабораторията на д-р Кръстев в 

началото на 1900 г. И както често се случва в началото е грешката. Първите 

полагания обаче са три години по-рано под формата на импровизация. В тях е 

призвана да се роди теменужката, която само по силата на Естеството е род-

ственица на теменугите. След това, докато някой не напрегне до край 

мнемоничните си възможности, всичко отива в забвение. А ето и краят: 

Първоначално бъдещата история заживява като сложен в плик лист хартия, 

чиито две страни са изписани по разному: едната по предназначение, а другата, 

цитирам писмо на Яворов от 11 април 1900 г., “за да не бъде празна втората 

страница на листа”. По ирония на реториката, тази втора страна доста късно е 

огряна от слънцето, макар че едва ли е за сметка на първата. Огряната страна, 

съвсем по хермогеновски, се колебае за името си. “Чиракът” е готов да приеме 

волята на “добрия майстор”, дори когато тя е изпълнена със знаците на разсе-

яността, и да промени името. Не се налага. 

Шест години по-късно всяка от страните на листа открива възможност за 

контекстуално пресичане в лицето на нови две творби, след което и двете 

страни остават в сянка за сметка на новодошлите. Световете на забравените вече 

творби щедро предлагат, тези на новодошлите щедро отказват. Първите при-

канват, вторите отвикват. И когато през 1910 и 1914 става дума за антологични 

страници, на приканващо-предлагащите не е предложен, а на отвикващо-

отказващите не е отказан достъп до Книгата. Нишката, която ще се опитам да 

следвам, е: каква е съдбата на теменугите в този сюжет и необходимо ли ни е 

това познание за четенето на Яворовата творба и нейните контексти. 
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∆∆∆∆ΙΙΙΙΑΑΑΑΓΓΓΓΝΝΝΝΩΩΩΩΣΣΣΣΙΙΙΙΣΣΣΣ: СИМПТОМИТЕ. Симптомът - и оттук царското му място - 

е формата на представяне на болестта: от всичко видимо той е най-близко до 

същностното; той е и първата транскрипция на недосегаемата природа на бо-

лестта. Тези думи на Фуко не звучат остранено в нашия случай, както вероятно 

е първото впечатление, най-малко по две причини: четенията на “Теменуги” в 

своята видимост (хич не се и залъгвам, че това не ще е и съдбата на този текст) 

все още не са пожелали да бъдат най-близко до същностното (поради което) и 

пропускат да изпишат първите трнаскрипции на недосегаемата природа на 

случая.  

Ако знакът вещае, разбулва, посочва от дистанция, продължавам с Фуко, 

в симптома прозира неизменната, леко отдръпнала се, видима и невидима 

фигура на болестта-случай. Имат ли Яворовите “Теменуги” своите леко 

отдпърнали се, видимо-невидими, останали в сянката на четеното контексти, 

през които да прозират следи, върху които да стъпи тръпнещата да разбулва и 

вещае знаковост? Да тръгнем оттук, разпознавайки. 

 Контекстите на теменугите връщат към късната пролет на 1897 г., която 

Яворов прекарва в Сливен. Според спомените на неговия съученик Никола 

Зидаров тук би трябвало да търсим първият полъх на теменугите, ако разбира се 

някой все още непубликуван спомен или писмо не обърка нашите сметки. 

Уверявам необичащия да чете спомени, че срещата с тази история може да има 

любопитно начало, ако отвори чудесното съставителство на М.Марковска 

“Спомени за П.К.Яворов” (1989). В края му за улеснение е даден, цитирам, 

“Указател на Яворовите произведения”, в който, на с.421 четем: “Теменужка”. 

Опитвайки се да разберем логиката на грешката, откриваме, че не става дума за 

погрешно изписване на “Теменуги”, а че Яворов все пак е писал нещо под 

заглавие “Теменужка”. Случаят е много прост - работил е по зададена тема и е 

написал такова стихотворение в проза, чието начало Зидаров препредава 

услужливо: “Теменужка. Пред мен е виолетов цветец - теменужка. Зюмбюла, 

розата, карамфила, шибоя захвърлил бих ги тоя час пред това малко, но 

толкова мило, пред това скромно, но така омайно и благоуханно мило цвете...”. 

 Симптоматиката вече работи: десетилетие по-рано теменугата е изпъл-

нена със своите иманентности, има си и цвят, и мирис, и е в истинския смисъл 
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на думата viola odorata, като същеврменно е (толкова) мило и скромно цвете. Де-

сетилетие по-късно й остава само скромността. И ако последната краси човека, 

според както ни учат, това едва ли е било достатъчно за най-значимите актанти 

във все по-обхватния теменужен сюжет.  1897 ни казва нещо съществено: 

темата може да бъде извикана eкспромпто, а неподготве-ният и не толкова -

опитен Яворов да използва, макар и не в мерена реч, образи, които ще извика 

години по-късно и утвърденият вече поет, в различна по естеството си ситуация.  

Да, но ако - просто сме длъжни да зададем този въпрос - дискурсът на 

споменното (не)съзнателно използва писмото на “Теменуги”, за да не пренапря-

га себе си като писмо на спомена; т.е. ако - помнейки добре стихотворението и 

не толкова добре импровизацията - ни прави свидетели на една незавидна 

осмоза, в която късният дискурс за своето собствено улеснение пронизва-

просмуква по-ранния и в такъв случай просто ни подвежда? Тогава, за да не из-

глежда всичко като в онази достатъчно известна балада на Канзас от 1977, ни 

остава утехата, че ръката на Яворов все пак е докоснала дискурсивно образа на 

viola odorata още през ХIХ век, когато Дора Габе е навършила едва десет годи-

ни. 

 

�  

∆∆∆∆ΙΙΙΙΑΑΑΑΚΚΚΚΡΡΡΡΙΙΙΙΤΤΤΤΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣ: ЗНАЦИТЕ. Разпознавайки, се нуждаем от механизми за 

оразличаване и тълкуване. Изправени сме пред стената на знаковостта - знаците 

в своя синтаксис ще ни посочат подмолното, по-сетнешното или вече билото. В 

случая с теменугите се оформя един ранен епистоларен епицен-тър, чиито 

радиални кръжения пронизват изцяло съдбата на едно ранно и отчасти тази на 

едно по-късно стихотворение, като препращат не към Дора Габе, а към д-р 

Кръстев.  

Проблемът условно можем да определим като “писмото и писмата”, 

стига само писмо да се използва в онзи смисъл на Барт, който му придават 

редица недотам прецизни преводи, пренебрегвайки писане. Все пак става дума 

за почерк, като реториката разчита на семантичните и не само ефекти на 

омонимията. Диалогът - тогава, когато е налице - между писмото на стиха и 

това на самото писмо, е проблем колкото на епистоларния жанр, толкова и на 

интерпретацията на литературната творба. Ето защо вълнуващият ме ракурс са-
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мо на пръв поглед е фактологично обременен. Той разчита на друго - дали и до-

колко стихотворението, което тъй или иначе е вече написано, се съобразява с 

духа-на-писмото, или писмото се съобразява с духа-на-стихотворението, на 

избраното за случая стихотворение.  

Иначе казано, има ли и каква е посоката на съответствие между двата 

почерка - на стихотворението и писмото - това е въпросът. И наистина е въпрос, 

защото внимателното вглеждане в епистоларното наследство на Яворов показва 

и двете възможности. Има случаи, когато дискурсът на писмото се съобразява с 

дискурса на приложеното към него стихотворение, търси начини да се обвърже 

дискурсивно и тематично с него, като споделя образи, метафорични редове, 

ключови думи, мотиви; актуализира и реторически проиграва принадлежащи на 

стихотворението текстологични параметри. Посоката на съответствие, която в 

тези случаи е от-писмото-към-стихотворението, допуска и обратната 

възможност. Тя е по-трудно уловима, необходимо е да се познава ситуацията, в 

която към това писмо е приложено това, а не друго стихотворение и особено 

пък когато писмото не позволява или, обратно, настоява върху съжителството с 

определено стихотворение. Ако писмото на стиха показва колебанията на текс-

товите интенции, това на писмата подсказва колебанията на творческите ин-

тенции. А в случая с теменугите, уверявам ви, те имат какво да ни кажат.  

 От третото писмо на Яворов до д-р Кръстев, писано в Ахиело на 11 

април 1900 г., научаваме: “Сега изпращам едно стихотворение ‘Минзухар’, а за 

да не бъде празна втората страница на листа, прибавих и друго, в което - за 

чудо на света - целувките... хвъркат, разбира се, дотогава, докогато крилата 

им бъдат опърлени от огъня, който ще огрее минзухара по-добре, отколкото 

го беше огряло слънцето”. Неназованото друго в писмото и останало непечатано 

приживе стихотворение, е “Минува нощ”. Начинът, по който Яворов контами-

нира посланията на двете стихотворения при всички случаи би трябвало да ни 

каже нещо. Образи от света на едната творба безнаказано минават в другата и 

обратно и тази транстекстуалност ни най-малко не смущава (а и няма защо) 

техния създател. Случените в тях светове позволяват това.  

Ако срещу изписания с “Минзухар” и “Минува нощ” лист хартия, обаче, 

поставим един друг, върху който са 8-ма и 9-та по ред творба в цикъла 

“Дневник” - “Сенки” и “Теменуги” - смущението е неизбежно. Случените сега 
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светове не само не позволяват контаминации с предишните, а образуват опо-

зитивни двойки. Всеки, който прочете успоредно “Минува нощ” и “Сенки”, би 

се убедил в невъзможността да си поделят лист хартия в едно и също писмо. 

Диспозитивът на сексуалност, да го кажем така, в двете стихотворения има 

неучудващо различни визии: докато полутъмата на “Минува нощ” излъчва 

усещане за осъществима отвъд словото сексуалност (и искат, и могат), полето от 

светлина на “Сенки” помрачава усещането за осъществима отвъд словото 

сексуалност (искат, и не могат). Това прави хипотетичните контаминации на 

“Минзухар” със “Сенки” смислово невъзможни. Иначе казано, трудно е на 

обратната страница на листа, само и само да не е празна, след като вече на 

едната се мъдри фигурата на “Минзухар”, да се появи тази на “Сенки”. Още по-

трудно е в писмо да преплиташ както си искаш образите на двете 

стихотворения. 
 
А дали това е възможно с “Минзухар” и “Теменуги”? 

 Отговорът като че ли е стаен в следващото, четвърто по ред, писмо на 

Яворов до д-р Кръстев. То е писано пак в Ахиело, този път на 28 април 1900 г. 

Изкушавам се да цитирам дословно: “Уважаеми г-н д-р Кръстев, в писъмцето 

си погрешно именувахте “Минзухара” - “Теменуга”; а дали не е по-добре “Те-

менуга”? Редакцията ще реши”. Да се каже, че теменугите-те вече се оформят 

като авторова интенция, би било наивно. И ако все пак нещо тук се оформя, то е 

хермогеновската примиреност, че нещото може да се нарича и така, без от 

това да е по-малко правилно; че светът на създадена и именувана вече творба 

може да заживее и по този начин.  

Колко голямо е разстоянието от минзухара до теменугата с точност 

може да определи само Жул Верн. Но и за най-непредубедения читател има ня-

колко очевидности. Първо: че теменугата е възможна според Яворов като 

единствена, не задължително повече от една, щом като я е предложил “благос-

клонният учител”. Второ: няма никакви пречки тя да се породи от минзухара, 

което е малко смутително спрямо нейната женственост. Просто изказът на и за 

[Естеството на] минзухарено-мъжкото ще трябва да смени своя пол и характер 

за ужас на стиховете от първата строфа “ти прибърза, минзухарче,/ да вирнеш 

хубава главица”, в които (за някои сигурно) е стаена цяла една философия на фа-

лосоцентризма.  
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 Жанрът на юбилейната конференция упражнява една неписана принуда 

върху всеки опит за интерпретация като настоява върху нейната краткост и 

кроткост. Жанровите изисквания обаче са и за това, да бъдат нарушавани, 

когато е неизбежно, поне що се отнася до кроткостта. И така. “Минзухар” и 

“Теменуги” са единствените стихотворения в Яворовата лирика, чиито заглавия 

са названия на цветя. Тази очевадност не е бременна с кой знае какви значения, 

но настоява върху необходимостта от контекст, който образува своя парадигма 

на самия вход на четенето. Двете творби са и сред малкото в Яворовото творчес-

тво, които ръката му не е докоснала с недотам нежния връх на червения молив. 

Нямат промени. За “Минзухар” това е донякъде обяснимо - не попада в пред-

ставителната книга нито през 1910, нито през 1914. Макар че попада и в двата 

случая сред избраното, “Теменуги” има същата съдба. Приликите спират дотук. 

Как тогава теменугата ще се роди от минзухара?  

 Като название минзухарът присъства в творбата един-единствен път: в 

четвъртия стих на първата строфа, неримувано. И като граматика на поезията, и 

като поезия на граматиката, замяната не би довела до глобални текстологични 

конфликти, тъй като не влече след себе си кой знае какви конвенционални 

разрухи. Оттам нататък второто лице в “Минзухар” е също толкова фиктивно, 

колкото и в “Теменуги” поради радикалната смълчаност на минзухара, инак че-

твъртата строфа едва ли би проиграла реториката на безответността още с 

началния си стих: “Напразно питам”. 

“Минзухар” е послание за възможното щастие, видяно с метафизични-

те сетива на мигновението. Още с първия си стих допуска богатия на 

конотативни значения контагиозен контакт между минзухара и слънцето. 

“Теменуги” е послание за невъзможното щастие, видяно с тъжната 

физиология на напразното очакване. Още с първия си стих отнема богатия на 

конотативни значения контагиозен контакт между теменугите и слънцето. 

Експанзиите и конверсиите оттук нататък в двете творби изграждат съвършено 

различни светове, които като воля и представа се докосват толкова, колкото да 

оформят две крайни състояния на един диспозитив. Замяната им по смисъл е 

невъзможна. Единственият изход се таи в един от добрите стари Платонови 

диалози: името, разбира се. На въпроса на Дерида какво се случва, когато се 
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дава име и преди всичко - какво се случва, когато се свръх-именува, с 

поведението си през 1900 г. Яворов отговаря приблизително следното: 

 Светът на творбата може да излъчи своите послания, при това безна-

казано, дори когато положи в смисловата си утроба друго название, друго цве-

те, макар че именно в тях е смислопораждащият център. С една-единствена 

замяна. Четем я като името-на-тялото. Посланието на тялото (според младия 

Яворов!) позволява и такова име. Жизнеността, желанието и възможното 

щастие са съхранени. Какво толкова тогава като е теменуга, а не минзухар? 

Нали Естеството ни учи, че и тя е подвластна на същите закони в определен 

период от време? Значи името-на-тялото можем да променим - Тялото допуска 

друго име. Водещо е Тялото, то е, което поражда смислите. Хермоген 

тържествува. 

 По-късно обаче, когато теменугата - и като тяло, и като име - ще бъде 

извиквана множество пъти, за да означава други неща, нещо трябва да бъде 

променено и проблемът е не толкова референциален, колкото семантичен. Вече 

говори самото тяло-на-името. Сега пък посланието на името изисква-позволява 

такова-или-не-тяло. Теменуги? Но те все повече са свързани с не(до)успялото, 

не(до)осъщественото. Как да бъдат жизнени и радостни? Невъзможно е, твърди 

учестеният пулс на умножаващите се контексти. А и Естеството не възразява, че 

в определен период от време това е така. Значи тялото-на-името създава все по-

устойчиво поле, в което изписва от тъжни по тъжни кодификации. Водещо вече 

е не Тялото, а Името; То е, което поражда смислите, то е новият Център. Някога 

възможното щастие е можело да бъде означено чрез теменугата. Сега теме-

нугите не допускат подобна смислотворна операция - тя би променила 

(Естеството на) нещата. Затова и този който подмолно се усмихва сега, вече е 

Кратил. В усмивката му долавяме, че другият роман на Яворов е и роман за 

теменугите доколкото романът за теменугите е и роман за името. Всеки пък, 

който е чел Платоновия диалог, знае, че последен се усмихва Сократ. Тогава? 

Принудени сме да признаем хипотетическия силогизъм: минзухарът от 1900 г. е 

по-близо до теменужката от 1897, отколкото до теменугите от 1906 г. и че 

теменужката и теменугите не ги свързва нищо друго, освен номинативната 

близост. Освен името и по-точно преди името има нещо друго: интенционал-

ното състояние - онова, което предопределя, извиква, полага. 
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 ...Значи теменугите могат да означават и друго, при това без да са били 

теменуги. Страхувам се да продължа по-нататък, защото усещам една нова по-

сока - ами да, в първия период на Яворов той значи е уверен как това мило 

прекрасно цвете (теменугата, минзухарът ни изглежда ясен) може да радостопо-

ражда, но после, след различните житейски драми (илюзия е, че драмата на Яво-

ров е само една), същият този образ вече е унил и печален, защото такава е и 

душата на неговия създател. Колкото и да е ясен, минзухарът, ако се бе появил 

през т.нар. “втори период" на Яворов, не е ясно дали не би раснал в тъжната се-

мантика на виолариума. Е, пази ни Господи от подобни аналогии. Струват ми се 

опасни. На Яворов май по-скоро му е било безразлично кое точно название ще 

извика в представите на читателя усещането за виталност, стига точно това усе-

щане да бъде правилно разчетено, още повече, че и фигурата на Учителя не 

възразява. 

Семиотично погледнато, не му е било нито до референта, нито до означа-

ващото, а до прагматиката на контекста. Години по-късно, когато част от тази 

прагматика я пише самият Яворов, когато той е Учителят, буквата на 

знаковостта вече говори недвусмислено - дори и тогава, когато знае, че я 

очакват и буквални, и фигуративни атаки. Полагането на теменугите в ли-

рически цялости вече е както в радикално различния семиозис на прагматиката, 

така и в този на синтактиката. Теменугите са жестовост, чиито извивки пре-

крояват синтаксиса на стихове и писма; дневници, посвещения, поведенчески 

актове, спомени. Битието си на дума и нещо те са трансформирали в символен 

модус. 

 

�  

ΜΜΜΜΕΕΕΕΤΤΤΤΑΑΑΑΣΣΣΣΤΤΤΤΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΣΣΣΣ: ОГНИЩАТА. Контекстуалните пресичания са 

непослушни - не спират, а продължават да се роят, като образуват и поддържат 

вторични огнища. Едни от тях проблематизират и без това сложното социално 

битие на самия Яворов, други препращат към ризомата на българския символи-

зъм. Да се впуснем по всички следи като отец Уилям само в името на една 

приложна семиотика означава да бъдем също толкова непослушни. Нашият сю-

жет и без друго наруши изискването за кроткост и сега не му се иска да остави 

крайно лошо впечатление и по отношение на краткостта. Затова ще хвърлим 
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един последен поглед към винаги гостоприемно открехнатите двери на 

мълчаливите диалози, но така, че да приключим по най-възпитания начин своя 

разказ. 

 В едно от писмата си до Яворов (петък, 23 март 1912) Лора пише: “Нима 

аз приличам на умряла муха? (Понеже ти намираш, че приличам на те-

менугата в писмото). Но щом си я цалунал и ти - прощавам ти хиляди пъти 

сравнението”. Невероятно жалко е, че писмото на Яворов не е сред запазените. 

То ни принуждава да гадаем в своите реконструкции, предвъзхищава една 

съвременна екзегеза, в която между теменугите и целувките стои уподобяване-

то: Лора като теменугата; теменугата като Лора. Теменуга, която е докосната не 

само от нежните пръсти на ръката, а и от устните. Така поне уверява писмото, 

макар че ако сме паметливи читатели, не едно писмо между Яворов и Дора Габе 

говори за докоснати/целунати любими, значими и още по-значещи цветя.  

Контекстите, в които продължава да бъде въвличана теменугата 

непрекъснато се множат, но за разлика от случайната импровизация в края на 

миналия век и грешката на д-р Кръстев в самото начало на новия век, те първо 

не са случайни, и второ са все около изключително близки на Яворов същества. 

Теменугите са се врязали по някакви начини в живота му, като или пишат 

различни глави в романа на Яворов, или просто пишат различни романи. 

 Същото впрочем твърди и Дора Конова в своите спомени, за които ни 

предупреждават да бъдем нащрек. Тя припомня един случай на подарени теме-

нуги, който е след март 1912 г., т.е. след цитираното по-горе писмо на Лора, тъй 

като в края на май с.г. в картичка до Дора Конова Лора пише, че най-накрая две-

те ще трябва да се запознаят и да видят дали наистина са толкова очарователни, 

колкото им се струва. [Дали пък не е казвал и на Нея, че прилича на теменуга?].  

По време на срещата, на която Яворов поднася фаталните теменуги, ТЕ 

отново са значещи. Разказва Дора: “Отидохме веднъж в ресторанта до театър 

“Одеон”...Бяхме седнали, когато цветарка ни предложи цветя от своята 

табла. Яворов избра едно бяло, ароматично цвете, тубероза, и го сложи пред 

мен. На Лора избра букетче теменужки, които бяха вече с увяхнали листенца. 

Лицето на Лора се сви... Понеже разбрах, че това понижи настроението на 

Лора, аз незабелязано размених цветята. Яворов обаче веднага видя това и с 

едно бързо и властно движение на ръката си ги постави пак на местата им”. 
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 Субституцията вече има ново лице: ако минзухарено-теменужната замяна 

бе в полето на поетичните конвенции, теменужно-туберозната е решително от-

въд тях; първата е случайна, възможна и в крайна сметка неосъществена - ръ-

ката се колебае, но не се налага да действа, докато втората не допуска слу-

чайност и ръката с властно движение чертае диспозитива на теменугите. Дали 

писмото на спомена отново не се опира по някакви свои начини на писмото на 

стихотворението, което и двете са познавали отлично?  

Темата за теменугите май не само че никой (при възможност) няма 

намерение да я пропусне, но тя поразително таи в себе си образа на печалните-

болни теменуги, който пък все намира начин да излезе на повърхността: поетич-

ният образ работи в писмата, разговорите и поведенческите актове, последните 

пък извикват на свой ред поетичният образ. Теменугата в писмото очевидно е 

(по)увяхнала, оттук и неЛораприятното Яворово сравнение с умрялата муха; 

теменугите в ресторанта също са (по)увехнали, оттук и гримасата на Лора, която 

Дора не пропуска. Но Лора се радва на присъстващата в писмото целувка, която 

там, в писаната не за Нея творба е невъзможна, а Дора на това, че туберозата й е 

благоуханна, както повелява Естеството, докато теменужките на Лора отново са 

бездиханни и неухаещи, както впрочем в същата онази едноименна творба.  

Но защо теменугите да не могат да бъдат за Дора? Случайно 

разместване ли имаме пред себе си, или полагане, чиято утроба е пълна със 

съзнателно положени смисли? Доколко поетичният текст има дял в такова 

полагане? Властовостта на ръката, както и гримасата на Лора, само привидно ни 

дават отговор на тези въпроси: все още не сме проникнали достатъчно дълбоко 

в ризомата на такъв тип контекстуални пресичания и не сме пожелали да 

прочетем докрай мълчанието на теменугите в не чак толкова мълчаливия диалог 

между художествения и нехудожествения текст. 

 

�  

 А като си говорим за гримаси, ето и тази, която е в състояние да затвори 

кръга - гримасата на съставителя на споменатия сборник със спомените за 

Яворов, който не пропуска да изведе съответния индекс в цялата тази ситуация. 

Той е толкова показателен, че ще спра до тук, след като го цитирам. Правя го: 

“Дора Конова по свой начин тълкува поднесеното букетче теменужки на Лора. 
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Според Дора Габе Яворов обичал теменугите и често й поднасял букети от 

тези цветя. Ето защо в негова чест, като на свой учител, тя назовава първата 

си стихосбирка с името на неговото любимо цвете - “Теменуги”. За пред-

почитанията на поета към теменугите говори в спомените си и Никола 

Зидаров. А и самият Яворов има стихотворение, озаглавено “Теменуги”. 

В оптиката на такъв тип четене последното изречение е симптоматично - 

то наистина е последно. В оптиката на нашето четене - обратно - то е или 

условно положено някъде в началото, за да тръгваме многократно от него, или е 

сред лишените от свой истински център многобройни пресичания. В своята 

многоизбродимост те крият и рискове, някои от които старателно все още 

успяваме да избегнем. Ето само едно доказателство. Езиковото гнездо (на 

латински), което следва viola, позволява без напрежение твърде лесна игра на 

думи да нахлуе безнаказано в нашия сюжет: violatio означава оскверняване, 

оскърбяване, а violator - осквернител, оскърбител. Колкото до толкова 

необходимия глагол, той е violo и означава освен предполагаемото вече 

оскърбявам, осквернявам още опетнявам (боядисвам кърваво червено) 

нарушавам, обезчестявам, изнасилвам, опустошавам, а тук, редом с другото, 

ръцете и пръстите не са съвсем безучастни, още по-малко пък нежни. 

Както се вижда - тук са и следите на женската кръв, и на червения молив, 

и на обсесното - и то само от един лингвистичен полъх покрай теменугата. Да не 

говорим, че сестрата на Лора се казва... Виола. Като че ли по-добре и за нас, и за 

тези посоки, е те да си останат вън от сюжета.  

 Колкото до това, защо все пак всички сюжети до тук, включително и 

този, все гледаха да кривнат извън обхвата на стихотворението, отговорът със 

сигурност не е един и пак със сигурност не е толкова недостъпен. И за да не 

изглежда, че се въртим в омагьосан кръг [като една муха (която) се бие по стък-

лото на широкия-разделен-студен прозорец], трябва да поясним: като че ли ние 

не искаме да говорим само и единствено за творбата. Искаме да говорим чрез 

нея, покрай нея, освен нея. Искаме да говорим за (източниците, контекстите на) 

своите прочити, а те придърпват в различни посоки, често оставяйки худо-

жествената творба в незавидна (“Б”) позиция спрямо нехудожествените факти.  

При епистема, чийто дух е ризоматично изкушен, отварянето на врати и 

тяхното незатваряне е разбираемо, макар да е добре дошло само в онзи тип 
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архитектура, където вратите отсъстват. И какво толкова лошо има в това да при-

знаем, че понякога ни се иска в жажда и притома да протегнем напрегнато ръце 

към сянката на някои Яворови текстове и техните забулени контексти, защото 

желанието-за-четене го изисква и без което напрегнато протягане то, четенето, 

ни се струва, че няма да се конституира като пълноценно. Стига само в този 

процес, който в крайна сметка трябва да носи удоволствие, да проблясват и 

някои истини. Стига само онези мълчаливи диалози, които остават незаслужено 

недочути, да бъдат извадени от радикалната им смълчаност и четени по този 

начин да допринасят и на други за разбирането на света, наречен Яворов. 

Иначе разказите за всичко това ще изглеждат художествено четиво и ще -

приличат на съвременни Бийсайдски истории. И тогава няма да има никакво 

значение дали напрегнато протегнатите ръце на четенето искат (и не могат) да 

докоснат напрегнато протегнатите ръце на историята с теменугите, или обратно, 

чии пръсти са по-нежни и кой кого сънува. Просто и двете ще са без дъх. 
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YAVOROV, “VIOLETS”: B SIDES THEMSELVES 

 

SUMMARY 

 

 

The account that I offer here is born out of a reading Yavorov’s “Violets” and their 

heterogeneous context as well as out of the conviction that there is still something to 

say about Yavorov, the violets, and the heterogeneity of their context. 

�  

The plot could look like this: It is not true that the pansy does not exist. Violets do not 

sprout in Calliope’s garden and do not grow from the rose. The first violets are not 

Dora Gabe’s, and regardless of her principal role in that novel, we would do a favor to 

the plot if we look at what happens before and after her appearance. The desire for a 

positive statement, however, rewrites the plot in the following way: Violets grow from 

a crocus (a misunderstanding). This peculiar chemical marriage happens at Dr. 

Kristev’s laboratory at the beginning of 1900. And, as it often happens, the error 

comes first. However the first statements are made three years earlier in the form of 

improvisation. It is in them that the violet - related to the violets only under the 

strength of Nature - is called to be born. Then, until somebody strings up its 

mnemonic possibilities, all falls into oblivion. 

�  

And here is the end: At first, the future story lives as a sheet of paper placed in an 

envelope, whose sides are covered with writing differences: the one concerning its 

purpose, the other concerning the reason not to leave the second page blank. By an 

irony of rhetoric, this second page is lit by the sun quite late, although not on account 

of the first page. The lit side, in a real “hermogenic” way, hesitates to announce its 

name. The “apprentice” is ready to receive “the good master’s” will, even when it is 

full of signs of absent-mindness, and to change its name. 

�  

Six years later each of the sheet’s pages finds an opportunity for the presentation of 

two new works, after which the two pages together slide into shadow, since two new 

ones have come into being. The worlds of the works that are already forgotten 
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generously offer, those of the new generously refuse. The first ones urge, the others 

return. And when in 1910 and in 1914 the anthological pages are spoken about, the 

access to the Book is not offered to urging and proposing; it is denied to the returning-

refusing. The thread followed by the account concerns the violets’ destiny, the 

understanding Yavorov’s work and the contexts necessary for its comprehension.  
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