
 1

 

 

 



 2

 

 

ЛИЛИЕВ: ОПИТ ВЪРХУ ПОЕТИКАТА НА ЗАМЛЪКВАНЕТО 

 

Лилиевите поетични светове не познават Яворовия драматизъм. А 

всъщност истината е може би по-скоро тази, че Лилиевият лирически глас 

приглушава, стаява всички негови опити да излезе на повърхността. Тези опити 

съвсем не са толкова малко, нито пък толкова незабележими: драматичното в 

неговата поезия е в усилието-което-приглушава, в усилието-което-не-допуска 

интенционалните изблици на разочарованието, болката и невярата да зазвучат 

силно и властно.  

Драмата на фрустрираното съзнание в Лилиевите стихове потиска: 

“затъмени гаснат най-светлите надежди”. Гаснат. Лилиевата поезия не мисли 

страха-от-угасването, а живее със самото угасване. Eдно тъжно extinctio 

наднича от неговите стихове, погълнало всички семантични решения на думата 

– едновременно угасване, замлъкване, затихване, затваряне в себе си, умиране… 

Модалността в стиховете му не пише знаци на надеждата, а съмнения, 

защото ги пише в процеса на самото гаснене: “Да можех и днес окрилен...”. 

Какво би искал да постигне неговият лирически Аз, ако можеше - би искал 

едно-единствено нещо, би искал да бъде “от светли слънца озарен в най-

темните земни страдания”; би искал сърцето му - “тъмен крин”, да бъде 

“осветено”. Огромният стремеж към светлото в неговата поезия напомня 

Ясеновия и Дебеляновия. В своята непостигнатост е по-близо до втория, но 

дори и в стремежа си е различен от първия.  

Казано с категориите на Фром, Ясеновият лирически Аз по-скоро иска да 

притежава светлото, докато Лилиевият сякаш иска да бъде самото светло. Да 

се идентифицира с него, за да погълне виталност, отвежда към Ясенов; да се 

мисли чрез него, за да постигне търсеното душевно равновесие, отвежда към 

Лилиев. Светът на Ясенов е отрано предизвестен, че отвъд стените на замъка 

чакат единствено светлини. В логиката на този свят “може би” е недопустима 

модалност. Светът на Лилиев е орисан в реториката на съмнението, реторика, 

която изразява дори натрапчивата мисъл за неизвестното бъдеще най-силно чрез 

колоремната универсалност: “Мрачини ли ни чакат? Може би. Може би 

светлини”. Реторика, която се опитва да успокои чрез бягството в забравата, но 
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реторика, в която не вярваме. “Забрави светлината и мрака!” - как иначе, освен 

в незабравянето и преосмислянето на казани вече думи можем да избягаме от 

тази реторика: това вероятно е най-неуместният императив, защото 

перлокутивната му насоченост отвежда не към мрака и светлината, а - чрез 

тяхната всепоглъщаща знаковост - към екзистенциалната положеност на 

лирическия субект. Проблемностите на битието - както на битието-за-себе-си, 

така и на битието-в-себе-си, не могат да бъдат забравени; не е възможно да се 

избяга както от света на мечтите, така и от този на реалността, от тяхната 

болезнена пресеченост. “Забрави” е илюзия, която не стопява, а усилва още 

повече драматичната раздвоеност, защото е илокуция на съзнание, носещо 

знаците на мрака и светлината в себе си и прекрасно знаещо, че не може да 

забрави това. 

 

�  

В поезията на Лилев екстинкцията е съпътствана от световете на бялото: 

бялото идва, подсеща, преподрежда. В коренно различни семиозиси е потопено 

то в “Роса ли градините ръси” и в “Полунощи отминаха” (Париж-VI). 

Родената с лунния блясък и умиращата с модрата утрин незаспала мечта от 

“Роса ли...” предлага различно познание за света на лирическия герой. 

Ситуираността на творбата в цикъл “Вечери” (“Златорог”, 1921) похваща едната 

посока, имплицира хронотопна зависимост и активира митологичните пластове 

на символизиращото женското начало светило, за да хвърли мостове към психе. 

Свечеряването-сън, над което бди белия лунен покров, ще поражда: ще ражда-

извиква незаспалата, никога не спящата в лунните вечери мечта, за да я изпрати 

на сутринта - тогава, когато другото, соларно-мъжкото, комуто душата очевидно 

е подвластна по друг начин, ще извести началото на новия ден - ден на тревоги, 

един от препускащите в безумна надпревара дни (аз чувам унесен в съня си/ 

трепти незаспала мечта/ тя с лунния блясък се ражда/ и с модрата утрина 

мре).  

Самото присъствие на бялата луна е и присъствие на мечтата, тя 

екзистира в своята женствена наранимост и нежност в-едно с лунното, умира-

заспива в-едно с нейното - на луната - умиране-скриване. По-късната 

ситуираност на творбата в цикъла “Любов” (“Лунни петна”, 1922) подхваща-
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допълва друг аспект на пораждането: мечтата не само се ражда чрез 

луннобялото - тя се ражда-събужда, за да роди-запали на свой ред най-трудното 

за обговаряне чувство: любов (тя в морската пяна се ражда/ под белия лунен 

покров/ и пали в душите ни жажда,/ безумната жажда: любов). Бял лунен 

покров едновременно покрива и покровителства мечта-за-любов, жажда-по-

любов - колко различна визия от тази на снежнобялата луна в “Полунощи 

отминаха”.  

Тук имаме възможност да открием както интертекстуалната положеност 

на образа (Но, Боже, що за празнина,/ аз нямам рима на луна. Жюл Лафорг), 

така и неповторимата римова параграма, проиграваща мотива за нямането-

постигане: няма римна позиция, в която фонетично и смислово да не отглася 

лунният образ. Сред парадигмата на лунните атрибути снежнобялото, обаче, не 

е само - единствено като колоремна поява, то е съпътствано от интересен и дори 

потискащ нюансите на образа синонимен ред: снежнобялата луна е и полиняла 

(но едновременно с това - като влюбена жена), самотно-сиротна (но въпреки 

това лирическият герой е запленен от нея) и в крайна сметка възкресена, 

притаяваща всяка мъка и злина. Меланхолия и унес, дори нещо болно има в 

мечтателната заплененост на лирическия герой, което не позволява на 

снежнобялото да заговори само, а единствено в контекстуалната му 

детерминираност сред множествеността на лунните образи. Луннобялото 

създава и едновременно поглъща пространството - всичко, не само лирическият 

герой, е в негов плен (целия Булонски лес е пленник в лунната страна); 

изплувало от мъртвото то събужда-унася, поражда неспокойство на духа (аз 

блуждая... запленен), но още по-голямо и по-различно е неспокойството, когато 

луннобялото ще изчезне, погълнато от безшумно дебнещото утро.  

За разлика от “Роса ли градините ръси”, тук с утрото не умира мечтата, 

жаждата-по-любов, а творческият момент, който белият лунен покров е 

поддържал-покривал: щом денят разтвори свойта безпокойна стръмнина/ аз 

дори не ще намеря бедна рима за луна.  Бялото очевидно може да ни каже много 

неща, но тяхната смислова мощ се умножава неимоверно, когато не бъде четено 

само за себе си - в противен случай бялата луна никога не би свалила воала си, 

зад който лирическият глас често прикрива най-съкровеното от своите 

интенционални състояния. 
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�  

Изключително запомнящо се в Лилиевата поезия функционира образът 

на бялата мечта. Публикувана още през 1913 г. в “Смях”, творбата със заглавие 

“На майка си”, влязла по-късно в част IV на “Птици в нощта”, предлага един 

от най-въздействащите образи на мечтата в символистичната поезия: 

безумнобялата.  

Стиховете са повече от познати: майко, от години сън заспала/ ти ме 

чуваш в своя свят покой - / стене среди жизнения зной/ моята мечта 

безумнобяла. За Розалия Ликова тук болката и безумието угасват в белота, за да 

се превърнат в нестихващ копнеж. Мисля, че макар и наистина родена от 

подобен копнеж, мечтата изживява болезнено своята неосъществимост, че 

болката и безумието не угасват в бялото - колкото и метадискурсивната 

метафорика да звучи привлекателно - а мъчително тлеят и стенат, 

съхранявайки редом с личните копнения и спомена-сетна заря за най-скъпото. 

Сакрално-бялото е в своята невъзможност да остане просто бяло (среди 

жизнения зной), но безумното не отнема, а пише нови значения върху чистотата 

на бляновете и тяхната неопетненост: тук е и крайният възможен предел на 

мечтанието, и неговата илюзорност, и самото дезилюзиране.  

Мечтата-която-стене е потопена в семантичното обкръжение на Грижата 

(роб на ранна непрестанна грижа), на тъгата (незная откога/ запленен съм в 

тихата тъга), обездомеността-невяра (и незная, майко, обездомен/ де ще мога с 

вяра да запра). Безумнобялото поглъща и тежащата темпорална наслоеност 

(ранна), и болезненото усещане за перманентност (непрестанна), и 

характерната символистична неустановеност (не зная от кога). Нека не 

забравяме, че то е първата евокативна проява в творбата, отключваща 

споделянето като дискурсивна нагласа на лирическия герой - евокативност, 

отправена към святото бяло пространство на покоя (ти ме чуваш в своя свят 

покой), изплакваща безумнобялата непостижимост, раждана и убивана долу в 

знойното, жизненото пространство. Безумно внася изключително силна 

интенционална струя в колоремния композитум, без който бяла - просто бялото 

в цветовата си самост - не би попила в тази степен психологическия модус на 

изживяното.  
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Лилиев ни оставя и друг прекрасен образ на мечтата, потърсил валенции 

в бялото: образът на мечтите-души. Първата публикация в “Златорог” (1921) и 

вариантът в “Лунни петна” (1922) обаче предлагат два различни начина, по 

които достигаме до Лилиевата визия и ни подсещат, че тук по-скоро пред нас е 

образът на душата. Нещо повече - в първата редакция на “Нощта ще ни 

изплаче” душата се оглежда в метафората за царствената птица (душите ни, два 

лебеда замрели), докато едва втората редакция извежда образа на душата-мечта 

(ние стебе, две души незнайни/ ще полетим в незнаен свят/... сред небесата 

вечни ще застинат/ душите ни като звезди/... загледани в далечните предели/ 

душите ни, мечти безплътнобели/... безпаметни ще питат). За Стоян Илиев 

тази мечта е родена от копнежа да се достигнат “далечните предели” и е 

съкровен мотив в поезията на Лилиев. Възможните деконструкции могат да 

бъдат дори резки и настойчиви в тази посока: докато безумнобялата е мечтата, 

която е уязвима, мечта мислеща себе си долу, сред зноя на потискащите 

житейски делници,  безплътнобялата е мечтата, която е устремена над всичко 

това - към незнайни светове, но не просто за да ги докосне, а за да избяга 

трайно, за да остане там завинаги като неразделна част от Другия, не-този свят, 

(ще полетим в незнаен свят/ сред небесата вечни ще застинат/ душите ни 

като звезди). Затова вероятно едната се мисли чрез безумното, докато другата 

търси левитационната олекотеност в безплътното; едната разговаря със святия 

покой, но положена в безмилостното за символизма долу, другата отлита към 

него - алиенирана от хтоничното, забравила (облъхвани от светъл мир/ сред 

свят покой, безпаметни).  

Но докато в първия случай мечтата е самостоятелен образ, тук 

смисловата положеност извлича чрез метафоричното - не мечтата, душата-

мечта, душа, в която всичко е една огромна, изпълваща съзнанието и 

безсъзнателното мечта, герой изтъкан от мечтание; и не в своята самост - 

лирическото ние, отвеждащо в своята многозначност към най-светлото в 

интимните чувства, извежда образа на двете души-мечти, ненамерили покой 

сред земната суета. Лирическо ние, поставящо Аза до неназованото, 

неидентифицираното желано, хвърлящо мостове към сянката на неговата Ничия 

Никога (ние с тебе, две души незнайни), разкрива ново измерение на 

мечтанието. Пред нас са душите-мечти, които в новата пространствена 
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положеност, заживели горе, питат за стъмения долу свят: за призрачните земи, 

за бездомните крила, които вихрите на съдбата сплитат, за дъжда на скръбта. 

Питат за себе си - за немислимото отвъд текста безплътнобяло отлитане. 

 

�  

След Верленовата blanche esperance, стиховете на Николай Лилиев и 

Иван Мирчев също активират културната положеност на бялото като устойчив 

атрибут на надеждата. Но докато Мирчевите стихове благоговеят пред стаените 

в душата надежди (неопетнени се синеят над света/ лазурите на твоя отдих. 

Тишина/ откърмя твоите надежди бели/ които сред дъха на вечерта/ са 

кораби с напрегнати платна/ в подножението на душата ти запрели), 

Лилиевите скърбят над тяхната безутешна обреченост (и вечерта се свежда, 

скръбна вечер/ като саван над белите надежди,/ осиротели в моята душа).  

Трудно могат да бъдат почувствани подобни стихове отвъд цялостния 

болезнено-потискащ контекст на творбата: “Пред огледалото” - творбата за 

напусто строшеното огледало (как веднага се сещаме за Райновото страховито-

червено огледало и ужасът от невъзможността то да бъде скрито), за 

разсеченото на две опожарено сърце, за беззащитната като дете пред 

житейските бури душа, за бледното в сълзи обляно лице, за обезумялото 

съзнание, за имагофобията. Защото образът пред лирическия субект, 

огледалният образ, е тревожната конгруентност на съзнание, неможещо да 

заглуши гласът на премеждията. Неговият модус се нарича болезнена 

наранимост, а словото-тълкувание, ехидно надвиснало над нея в анафоричното 

си упорство, се нарича напразност (Да заглуша гласът на вси примежди,/ 

напусто огледалото троша,/ напусто роня безсърдечни речи).  

Стихосбирката “Лунни петна” открехва вратата на своя свят с 

надеждата, с познанието за нея и вярата (Знам сърдечен свиден кът/ Боже, в 

тоя цветен път/ мойта вяра окрили); представя душата, в която възкръсват 

пламналите лъчи на сините усмихнати небеса (Полето ме посреща като син/ и 

сини се усмихват небесата/ в душата ми възкръсва...), но завършва със 

заглъхналия леден дом, над който като вледеняващо крило на настръхнала 

зловеща птица се е свила единствено дрезгавината на скръбната вечер. “Пред 

огледалото” е последната й творба, осиротелите бели надежди - последният 
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образ в стихосбирката. Безплътнобелите мечти, подхванали безумнобялата 

мечта от “Птици в нощта”, пишат своята победеност, визират безумно-

безплътното като неуспялост, намятат върху себе си савана на напразността. 

Читателят затваря стихосбирката, в която до лунните петна върху 

сребристобелите дрехи-мечти последната страница напластява тъжните петна 

на кървавата невъзможност да ги реализираш и дори да ги съхраниш в себе си: 

“обезумял кой вдига към стената/ отсреща в огледалото, десница/ и пада с 

окървавено чело?” Белият саван и петната от кръв - дали тук митологемата е 

неспяща?, дали Лилиевите бели надежди-мечти ще успеят след тъжния петъчен 

ден да отметнат савана и - безплътни - отново да се извисят над премеждията? 

“Лунни петна” задава само въпроса. Отговорът може би трябва да търсим две 

години по-късно: в “Ахасфер”, в “Родина”, отговор-глас, прозвучал зад 

стената не по-малко болезнено. 
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LILIEV: ESSAY ON THE EXTINCTION 

 

Summary 

 

Liliev’s poetic worlds do not know Yavorov’s dramatism. In fact, the truth is most 

probably that Liliev’s lyrical voice deadens, hides all its attempts to reach the surface. 

These attempts are neither few nor subtle. The fading efforts, which do not permit the 

intentional source of disappointment, pain and unbelief to sound strong and powerful, 

are truly dramatical in his poetry. 

The drama of the frustrated consciousness in Liliev’s verses represses: “dimmed, the 

brightest hopes die down”. They die down. Liliev’s poetry does not think of the fear of 

dying down but lives in the dying down. A sad extintio peeps out from his verses, 

absorbing all semantic decisions of the words, and at the same time dying down, 

fading, closing down on itself, dying... 

The modality in his verses does not write signs of hope, but expresses doubts, because 

he writes them in the process of the dying: “If I only could today again elated...” What 

would his lyrical "I" like to achieve, if it were possible?  He would like one thing only, 

he would like to be “lit by the brightest suns in the darkest earthly sufferings”; he 

would like that his heart – “a dark lily” was “lit”. 

�  

The great aspiration for light in his poetry reminds of Yasenov’s and Debelyanov’s. In 

its unattainability it is closer to the latter. In its aspiration it is different from the 

former. Expressed in Fromm’s categories, Yasenov’s lyrical "I" would rather like to 

possess brightness, while it seems that Liliev’s wants only to be the light. To be 

identified through it, in order to absorb vitality, is Yasenov's desire; to think through 

it, in order to reach the desired spiritual equilibrium, is Liliev's wish. Yasenov’s world 

is announced in advance: the light awaits the lyrical "I" beyond the castle’s walls. In 

the logic of this world “maybe” is an unwarranted modality. Liliev’s world is steeped 

in the rhetoric of doubt, a rhetoric which (mostly though coloremic universality) 

expresses the unsettling thought of the unpredictable future: “Are depths waiting for 

us? Maybe. Maybe the lights are.” This is the rhetoric which tries to calm through 

escape in oblivion, a rhetoric in which we do not believe. “Forget light and darkness!” 
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What about if we escape from this rhetoric by not forgetting and thinking again of the 

spoken words? This is probably the most irrelevant imperative, because its perlocutive 

orientation leads not to darkness and light, but – by the means of their all-absorbing 

significations – to the world of the lyrical subject. 

�  

Problems of the being – of the being for itself as well as of the being in itself – could 

not be forgotten; it is not possible to run away either from the world of dreams nor 

form the world of reality, from their harmful transiency. “Forget” is an illusion, which 

does not refine but strengthens ever more the dramatic doubt, because it is an 

illocution of consciousness, bearing in itself the signs of darkness and light, and the 

lovingly embraced fact that it could not forget it. 
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