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МОДЕРНИЗМЪТ И ГРАНИЦИТЕ НА ЕЗИКА, 

ИЛИ ЗА СЕМИОТИКАТА НА ИЗРАЗЯВАНЕТО-НА-СЕБЕ-СИ 

 

 

И така: Езикът се е разпаднал в битието си на монолитност, няма Един език, 

образността на Езика е фрагментарна, и всичко това е следствие от търсенията 

на модерността именно в полето на изразяването-на-себе-си…  

Да се опитаме да разкажем една такава история в подходящ контекст. Да 

изберем симптоматичен ден, в който Езикът е на особена почит – 24 май, денят 

на словото – за да усетим звученето. В този ден, независимо от начина, 

неизменно говорим за Езика. Под живака на езиковото огледало очакваме да 

възкръсне Традицията: вдъхваща респект, изпълнена с ретроактивна мощ. 

Непривичен изглежда изборът да се говори не за старостта на писмото, а за 

неговата агресивна младост. Да се положат двете неща в един сюжет е повече от 

предизвикателно. Желанието е неустоимо. Очакването е да се получи разказ за 

това, как младостта и традицията винаги се срещат и разделят  в една точка: 

Езика. Точка на тяхната влюбеност и неприязън, на признание и незачитане. 

 

�  

Както винаги в такива случаи, едно от първите неща, които човек  

изобретява, за да присвои, е идеята за граница: докъде, като звук и смисъл, се 

простира Езикът; доколко нещата (идеите) са изразими с него; какъв Език ни е 

необходим и как да го отграничим от останалите употреби. Във всички тези 

случаи Езикът е властов механизъм, затова точката на срещата не скрива нито 

радикализма на обсесията, нито напрежението между езиковата система и 

речевата употреба, между дискурсите на спокойното в мъдростта си Старо и 

винаги несъгласното Ново. 

 Всъщност идеята за “граници на езика” принадлежи на модернизма точно 

толкова, колкото и идеята за “символа” - на символизма. Водеща нишка в 

доктрината на индийските граматици и в някои Платонови диалози, глобален 

проблем на библейската текстовост и езотеричната литература, тя нееднократно 
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се прокрадва и в поетичните опити на различни епохи. “До тук!” и “Отвъд” са 

обикнати императиви на нормативни поетики и манифести. Според начина, по 

който мислят Границата - тематично, но и чрез езика - поетите ту са намирали 

уютно място в реалната държава, ту са прогонвани от идеалната. Никога обаче 

идеята за граници на езика не е била толкова силно експлицирана, колкото при 

модернизма. “Символизмът и след това” спокойно може да бъде заглавие на 

желанието да се види какво се случва с Езика през тази изпълнена с критичен 

заряд епоха, която обхваща повече от половин столетие. Воден именно от това 

желание, ще следвам оттук насетне неговите извивки. 

 

�  

И тогава дойде Бодлер, за да оповести чрез един от проектите за 

предговор към “Цветя на злото”, че “ако един поет не знае колко рими има 

всяка една дума, не е способен да изрази каквато и да било идея”. Образът на 

нов виртуален речник вече наднича от дискурсивното огледало. В него, като 

отражения, заживяват и импликациите на идеята за предела на езика: реално 

съществуващ, но и възможен; случен от поетите, но и предстоящ; изтъкан от 

денотации, но и от конотации и спомени за други езици. Всяка втора 

синтактична конструкция отказва граничната точка по начина, по който 

предходната я предпоставя. Отказва я най-вече в името на безкрайността на 

аналогиите, към които новият поетически език се стреми, за да изрази Идеята - 

самата тя енсофична, необозрима, изплъзваща се в тъканта си от аналогии.  

Любопитното в този виртуален речник е, че една и съща дума би се 

повтаряла толкова пъти, колкото позволяват не езиковите възможности, а 

поетическите: творят се рими, защото и след като се сътворят думите; творят се 

думи, защото и след като са необходими римите. Владетелят на Границата на 

езика не е колективното безсъзнателно, а поетовото съзнание. Езикът е във 

властта на дискурса. 

Десетилетие по-късно, в предговора си към първото посмъртно издание 

на Бодлеровите стихове от 1868, духовният баща на парнасистите Теофил Готие 

пръв обвързва идеята за “граници на езика” с вертикални измерения на 

модерната поезия като стил, форма, словотворчество. “Декадентският стил 

винаги разширява границите на езика, вземайки думи от всички речници, 
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шарки от всички палитри, звуци от всички инструменти, дава ново значение, 

което е най-неуловимо, представя формата в най-широка граница”, пише Готие, 

без все още да е напрегнал до крайност рамката на проблема, въпреки 

многократната употреба на всепоглъщащото “всичко”. Защото разширяването е 

последвано от излизане отвъд рамката: “излизане извън границите на езика”, 

“изразяване чрез нови форми и с думи, нечувани дотогава”, “откриване на нови 

форми”. Готие проблематизира идващото Ново чрез различното и непознато до 

този момент отношение към Езика, преди “Алхимия на словото” на Рембо 

(1873), “Поетическо изкуство” на Верлен (1884), и поетическите епифании на 

Маларме от десетилетието след 1886. 

Онова, което извършва “Манифест на символизма” на Мореас през 

1886 е да легитимира вече заявени отношения. По отношение на езика 

манифестът е дори по своему скромен. Идентификационната знаковост спира до 

аксиотопии на езиковия модел: “хубав език”, “премного стилово великолепие”, 

“необичайни метафори”, “нов речник”, “неомърсени слова”, “загадъчни 

елипси”. Нека не забравяме посоката на съответствие между думите и нещата - 

приоритет в “Манифест на символизма” има Идеята, а не формата: 

“символизмът се стреми да даде на Идеята осезаема форма, която обаче сама по 

себе си не е нейната цел и в служенето си на израза на Идеята, тя и остава 

подвластна”. Възгледът за символизма като “максимум звук, минимум смисъл” 

едва ли се дължи на погрешни четения, но поне Мореас все още не извиква 

представата за революция в езика. Тя изглежда е задължена на символизма в 

неговата цялостност - и като поетически текстове, и като критически текстове и 

манифести. А вероятно - и като първи предвестник на модерността, която с 

всеки изминат ден усилено ще настоява върху езиковия експеримент. Това е 

едно от големите различия между символизма и последвалите го 

модернистични направления от началото на ХХ век, които преди да бъдат 

радикални като поетичен изказ, са радикални като метаезик.  

1886 е година на Началото само в смисъла, в който успоредно с 

Манифеста на Мореас се появява “Трактат за словото” на Рьоне Гил и най-

вече изключително характерния Предговор към тази книга, писан от Маларме. 

Докато “Трактат за словото” предлага родени в синестезия тълкувания на 

“словесната оркестрация”, в която хармонират цветове, тембър и гласни, 
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Маларме само в една страница успява да очертае езиковите диспозитиви, сред 

които е призвана да съществува като избор новата поезия. Индексиалният знак 

на десетилетието е усещането за “двойно състояние на словото: веднъж в 

сурово или непосредствено състояние, друг път - домогващо се до същността 

на нещата”. “Чудото” да се пренася природен феномен в звучно трептене има 

предизвестен резултат: убита обектност, обезсмислена екстенсионалност. 

Словото звучи в новия си синтаксис като “чуждо на съответния език” и това 

вълшебство Маларме определя като “изолиране на словото”. Думите и нещата 

изживяват нов етап в своето развитие: Битието копнее по Словото. Светът е 

създаден, за да се напише една хубава Книга. 

Своите две лекции в Оксфорд и Кеймбридж през 1894 за музиката и 

литературата, Маларме започва с думите: “Аз наистина ви нося новини. Най-

изненадващи. Подобен случай не е имало още. Посегна се на стиха”. 

Ситуацията през отиващите си последни години на ХIХ век до голяма степен се 

осмисля чрез това посегателство и чрез езиковото законодателство на Маларме. 

Никой освен него, признава Пол Валери, не е дръзвал да предаде тайнството на 

всяко нещо чрез тайнството на езика, никой не е размивал толкова смело 

границите на езика и на нещата. Възгледът за двойното състояние на думата и за 

сугестивната сила на словото, преди да презавърти битието на езика като 

система, презавърта това на поетическия език като дискурсивна практика. 

Последният е все повече изказ, стремящ се към израз; метафонията и неяснотата 

са негови неотменни поетични конвенции. Сътветствията на Бодлер се 

пренаписват като системи от отношения, в които Езикът съзнателно размива 

границите, за да изрази нов тип взаимопроникване на поезията със света. 

Пренапрегната е и референтната му възможност, и тази да означава и тълкува. 

Езикът е този, който превръща символизма в семиотична практика пар екселанс. 

Роден в състояние на мечтаене, той изразява копнежа по неприсъстващото тук и 

сега примамливо Друго. 

 

�  

Ако разликата между психологията и поезията е наистина тази, каквато 

между корсета и красивата женска гръд - така поне твърди Маларме - то в една 

февруарска утрин на 1909 литературна Европа остава без корсет, а в една (пак) 
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февруарска вечер на 1916 - и без гръд. Причината да изглежда като амазонка е 

цюрихският дадаизъм, отказал в поезията какъвто и да било естетически похват. 

Похитителят на корсета пък е италианският футуризъм, преобърнал 

психологическите устои на словотворчеството. След представения във “Фигаро” 

от Маринети “Манифест на футуризма” започва фрагментарно роене на 

модернистките търсения, обсебили само за няколко години почти цяла Европа. 

През 1910 Маринети е последван от художниците футуристи; на сцената, този 

път в Германия, се утвърждава и експресионизмът. Бунтът срещу вече 

употребените сюжети и думи е назрял: езикът е оголен нерв, недолюбващ 

своето “някога” и дори отричащ факта да има каквото и да било минало. 

Илюзорната машина, че Езикът се сътворява сега, заработва с нова, 

неподозирана динамика. 

Шест години по-късно на сцената на “Кабаре Волтер” дефилира Дада в 

симптоматичната компания на Венера Милоска, Лаокоон и синовете му, змията, 

разбира се, и основоположниците на съвременната каланетика, а сред тях и чрез 

тях - Езикът: но друг, много различен. Привидно изваден от контекстите на 

социалното, отлъчен от Идеята в името на Без-смисъла. Границите вече са 

подложени на изпитание в буквалния смисъл на думата, посоката на 

съответствие - преобърната. Посегателството върху стиха е пълно: поезията е 

поема на шумовете, която се твори в състояние на колективна оргиастичност. 

Роден в синтеза на наличното (футуризъм, експресионизъм, кубизъм), 

дадаизмът в лицето на Тристан Цара, Ханс Арп, Хюлзенбек, Янко и Хюго Бал, 

скоро радикализира този синтез, за да доведе до безсмислие утвърждаването и 

отричането. За да постигне безразличие, по думите на самия Ханс Арп, 

дадаизмът е трябвало да бъде разрушителен в атаката си към изящните изкуства.  

В тази атака на езика е отредена ролятя на неконвенционално оръжие. 

Дадаизмът отива по-далеч от футуризма в изолирането на словото, 

сътворявайки изречения, които едновременно докосват стотици мисли, без да ги 

правят приемливи. Граница пред езика просто няма: дадаистичната поема 

кръстосва всички неща – “докато господин Шулце чете, балканският влак 

прекосява моста в Ниш, едно прасе квичи в избата на касапина Нутке”. Ако 

представителите на ДАДА са си вярвали, то сигурно са живели със съзнанието, 

че пишат Библията на Езика: “От петте букви на ДЪРВО излиза гората с 
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листата на дърветата си, униформите на лесничеите и глиганите; може би 

дори да излезе пансион Белвю или Бела виста”. Младият Якобсон вероятно с 

тъга е наблюдавал, как една от все още непостулираните функции в езиковия му 

модел – комуникативната – вече безнадеждно се стопява. Самите дадаисти, 

които това едва ли би ги развълнувало, никога пък не се разбраха помежду си, 

какво излиза, когато отворим четирибуквената кутия, наречена “ДАДА”. 

Все още предстои 1924 и първата дефиниция на сюрреализма, излязла 

изпод перото на Андре Бретон, където езикът ще бъде отведен в сферата на 

чистия психичен автоматизъм. В този очевидно напрегнат контекст с Езика се 

случват доста неща. От 1909 до 1924 той е в процес на непрекъснато изпитание. 

 

�  

В края на първото десетилетие от ХХ век Европа е раздвоена. Измите се 

множат властно и бързо, като почти единодушно пожелават смъртта на 

символизма. Едновременно с това третата вълна руски символисти в лицето на 

Андрей Бели, Александър Блок и Вячеслав Иванов изписва една от най-силните 

символистични европейски страници. За разлика от манифестите и тяхната 

декларативност, сега символизмът е видян чрез асертивните речеви актове. 

Появява се първата голяма, истинска Книга, носеща Символизма от заглавието 

до последната си страница. Посоката на съответствие е променена: не от света-

към-словото, а от словото-към-света. Символизмът не е мечтаното Друго, което 

идва, а Новото с мисъл за кризиса, със съзнанието-че-си-отива: все по-малко 

школа и направление, обхващащо цяла една общност, все повече 

световъзприятие, епистемологична нагласа за отделни личности. По нов начин 

се чете и Езикът: докато “алхимията на словото” е призивна визия на 

възможното, родена в екстазност, “магията на словото” е визия на 

овъзможностеното, родена в углъбяване и усамотяване.  

В края на 1908 Вячеслав Иванов публикува ключовия текст “Две стихии 

в современном символизме”. Символизмът е видян като хибридно, двулико 

явление, носещо в утробата си идеята за реалистичен, но и за идеалистичен 

символизъм. В разстояние само на два месеца през есента на 1909 Бели предлага 

по-значимите текстове от предстоящите книги “Символизм” и “Арабески”: 

“Эмблематика смысла” и “Смысль искусства” през септември, “Магия слов” 
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през октомври. През 1910, когато книгата “Символизм” вече е литературен 

факт, Вячеслав Иванов публикува “Заветы символизма”; година и половина 

по-късно - “Мысли о символизме”. Всичко това подсказва, че в годините от 

1908 до 1912 символизмът има едно по-особено битие на европейско развитие, 

съизмеримо най-вече с руския символизъм. Точно там и точно в същото време 

обаче работи и моториката на кризиса. В манифеста си “Заветы символизма и 

акмеизм” от 1912 Николай Гумильов пише: “Символизмът завършва своето 

развитие и си отива от сцената, за да дойде Новото - акмеизмът”.  

В един от най-характерните си текстове, писан през 1928 - “Защо станах 

символист и защо не престанах да бъда такъв през всичките етапи на 

моето идейно и художествено развитие” - Бели настоява, че кризата на 

символизма не е през 1912-14, а през 1907-08 и че символизмът като дълбоко, 

критическо и интимно течение се руши в неговото съзнание от символистите; че 

символистите провалят символизма. Неговите текстове след 1908 могат да се 

четат като реакция, целяща да съхрани истинното в символизма.  

И не само те. Именно сега, след 1908, символизмът изглежда истинен, 

пише Иванов, и утвърждава повече от първия си етап на импресионистична 

образност, екстенсивната енергия на Езика. Символизмът е първото смътно 

възпоминание за Друг Език - свещения език на жреците, придаващ на словото 

особено, тайнствено значение, владеещо съответствията между света на 

съкровеното и света на опита. Идентифициран с друго предходно езиково 

усилие, символизмът е мислен като религиозна епоха на речта с два разделени 

езика: речта на емпиричните вещи и отношения и йератическата реч. 

Идеята за граница отново е налице, както и опитът за нейното преодоляване. 

Език преди Вавилонската кула, знаещ за бъдния си разпад. Словото - изпълнено 

с действителна символна енергия; поетът - носител на вътрешното слово. 

Границата на Езика е имплантирана вътре в самото творческо съзнание, зависи 

от теургичните му способности. Езикът е в състояние на особено мечтаене, 

пронизано от трансакции; бременен е с памет за Други Езици: “тайнописи на 

неизреченото, събрало в своя глас ехото на много, неизвестно откъде долетели 

отгласи”. 

В същия този миг, вън от Русия, символизмът е подложен, както казват, 

на безмилостно епичен опит за забрава. С идването на футуризма четенето на 
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стара книга и изказът на Стар език стават неуютни занимания. Езиковите 

емблеми на символизма са силно разколебани, както видяхме, и от дадаизма. 

“Ние презираме Маларме, без омраза - но той е мъртъв” пише Жак Ваше в 

писмо до Бретон през 1917. Подобни изкази открехват вратата за една 

симптоматика: “мъртвост” и “живост” болезнено се контаминират в 

модернисткия изказ. В дневника си “Бягство от времето” Хуго Бал пише 

следното за първите вечери на Дада: “В началото имаше пъстра смесица от 

изпълнения в по-стар стил със съвременни изми, предимно с експресионизма. 

После бяха изпълнени футуристични стихове, следвани от Верлен и Маларме”. 

Отново Бал е този, който цитира Новалис (“познанието за езика е динамика на 

душевността”) и който задава въпроса “Ще надминем ли Уайлд и Бодлер, 

въпреки старанията ни?”. В тази симптоматика фигурите на Маларме, Бодлер и 

Верлен непрекъснато и съвсем не еднозначно прекрояват парадигмите на новите 

изми. Понякога с тях се действа като в Прокрустово ложе: когато не можеш да 

го вместиш, отрязваш го.  

Но и в самата Русия епичност по забравата от страна на футуризма не 

липсва. Иконоборческият дух на групата “Гилеа” - най-вече при Хлебников и 

Кручоних - е изцяло прицелен в езика. Преди да вдъхновят бъдещото изучаване 

на поетическия език като институция от формалистите, т.е. преди да съшият 

шинела на абревиатурата им, те удрят “Шамар на обществения вкус”, 

предоставяйки на поетите правото на непреодолима ненавист към 

съществувалия преди тях език. На дневен ред е трансрационалният език, който е 

извън всякакви приети правила: изначален език на словото без вътрешна форма. 

Независимо от разногласията между руските футуристи (Кручоних 

привилегирова звука, Хлебников – чистото значение), отново се извършва 

диспозиция в съществуванието на езика. Визиран е един рационален общ език, 

носител на значение, и друг, автотеличен, трансрационален език (заумь), чиито 

думи нямат определени значения. Парадоксите избуяват: след като вече 

обвиняват символистите, че предпочитат звука пред смисъла, футуристите не се 

свенят да изрекат следното: “Ние обявихме в изкуството: ДУМАТА Е ПО-

ШИРОКА ОТ СВОЕТО ЗНАЧЕНИЕ”. Написано е с главни букви, разбира се. 

Думата е не просто сгъстена мисъл, изразяване на Идеята, а преди всичко “нещо 

трансрационално (в нейните мистични и естетичеки компоненти)”. 
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Симптоматичните пресичания не спират дотук. Когато през 1909 Бели 

пише “Символизм”, Маринети публикува футуристичния си манифест; когато 

Бели издава Берлинската си “Антология” през 1924, Бретон пише манифеста на 

сюрреализма. В един и същи миг различните изми след символизма все по-

властно и все по-често започват демонстративно да се разминават. Множат се и 

се разминават и лицата на самия символизъм от началото на ХХ век и особено 

след 1909: индивидуалистичен, демократичен, декадентски; идеалистичен, 

реалистичен, импресионистичен, асоциативен; теургичен; мистичен...  

Това неизбежно рефлектира върху езика. Стига се до там, че когато се 

търсят причините за провала на едно модернистко направление, вината най-

често се стоварва върху езика. Когато през 1921 Иван Гол оповестява, че 

експресионизмът се събаря като изоставена барака, открива, че онова, което му 

е липсвало, е форма и че панацеята е в изнамирането на Друг (още по-друг) 

Език. Ще си позволя един, струва ми се, крайно характерен цитат: “Досега 

езикът се изнасилваше и огрубяваше, вместо да достигне по-голяма простота и 

девственост. Като израз на новото чувство е необходим един праезик... Нашият 

език е износен като стотинка, надут от патоса като ревматичен сладострастник, 

слаб, вял... Стръмен трябва да бъде нашият език, стръмен, тесен, каменен, като 

обелиск. Стръмен като лъчите на лятно слънце. Твърд. Гол. И преди всичко 

недвусмислен...Трябва да премахнем от стиха целия патос на тежко 

разцъфналата граматика... Има една друга простота: самостоятелното изречение. 

Само главни изречения. Всяко изречение в своя атмосфера, а всичките като 

телеграфни жици, изолирани... Всеки стих изолиран... Няма рима, няма строфа... 

Думата за себе си... Да намерим Нов език, примитивен за четвъртото 

хилядолетие.”   

Ето че няколко десетилетия поред Европа трескаво проблематизира 

Езика. Тук наблюдаваме единствено един от полигоните – модернизмът, мислен 

чрез усилията на поетовото съзнание. Съзнателно изоставяме очарованието от 

преплитането с една друга парадигма – тази на академичното усилие. Тя 

отвежда към Сосюр, ОПОЯЗ, лингвистичните кръгове в Москва и Прага, за да 

покаже още едно лице на предпочитанията. Сложността й обаче предполага 

друг тип изложение, възможно едва след като бъде завършен започнатият вече 



 11
 

разказ. Затова оставаме в него, задавайки един, впрочем, очакван въпрос: какво 

се случва в България през този немалък период от време? 

 

�  

Годината е 1899: тридесет и две години след смъртта на Бодлер, 

петнадесет години след “Поетическо изкуство” на Верлен, тринадесет години 

след манифеста на Мореас, пет години след съставения от Брюсов сборник 

“Руски символисти”, три години след първите преводи на Бодлер и Метерлинк 

в България и само година след като на Парижката улица “Ром” завинаги са 

секнали вторниците на Маларме. И – макар че на пръв поглед това изглежда 

друга тема – четири години след появата на книгата “Бай Ганю”, където едно от 

херменевтичните разминавания на Европа е чрез неразпознатите кодове на 

езика. 

В България, в списание “Мисъл”, в статията си “Морис Метерлинк и 

декадентството в литературата”, Иван Андрейчин оповестява края на 

декадентството и символизма, между които - като понятия - в скоби казано, и 

тогава, и години по-късно в едноименната статия “Декадентство и 

символизъм”, не прави никаква разлика. “Символизмът и декадентнстово са на 

залязване”, пише Андрейчин, но те “направиха истинска реформа във всички 

области на словото”. Андрейчин пръв в България последователно конструира 

топики от парадигмата на символистичните езикови търсения: “друг език”, 

“тъмен, тайнствен език”, “език, който изразява невидимото”, “език, 

достигнал съвършенството”. Не е трудно да се види в еклектиката от възгледи 

на българския автор пренаписване на чужди (предимно френскоезични) 

възгледи за езиковите търсения на символизма. Любопитното е другаде: осем 

години по-късно, в манифестната си статия “Из нов път”, тогава, когато ще се 

опита да очертае посоките пред българската поезия, Андрейчин ще ги мисли 

най-вече като насоки пред българския поетичен език, ще ги мисли с патоса на 

символистичното, ще ги назовава чрез езика на писаната преди години статия за 

френския символизъм. Ще им отнеме обаче онова, чрез което символизмът 

изписва своето очарование: “Ако писателят трябва да бъде смел в нещо, то 

смелостта му нека се прояви в нови форми и непознати още съчетания от 

готовия езиков материал, а не в създаване на нов език”. 
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Андрейчин е един от първите законодатели на метаезиковите парадокси 

в епохата на българската модерност. Едновременно се настоява за “нов ритъм”, 

“обогатяване на римата”, “свобода и красота на формата”, “внушение”, “богата 

етимология”, “непознати още съчетания”, и се отхвърля радикализма на Новия 

език (но как да бъде упрекнат, когато много по-радикалният от него Гео Милев, 

десетилетие по-късно, в есето си “Езикът”, ще изрече буквално следното: 

“Бедата е там, че има мнозина, които мислят, че нашият литературен език 

трябва да се реставрира. Нямаме какво да реставрираме, а трябва да създадем, да 

установим създаденото. Целта е да се утвърди - не да се измисли - българският 

литературен език”). Само месец по-късно, в следващия (втори) брой на 

собственото си списание “Из нов път”, в статията си “Декаденство и 

символизъм”, Андрейчин извиква идеята за езика в очаквания контекст за 

границите чрез позоваване върху Готие. Сега символизмът е видян чрез “метода 

на поетическия израз”, чрез “преобразуванието на установеното”.  

Финалният акорд обаче е в “Нашата поезия”, публикувана в третия 

брой на списанието през същата 1907. Андрейчин все повече настоява върху 

подновяването на езика на поезията. Ето един характерен негов цитат: “Нашата 

поезия има нужда от продължение, от разширение, от най-възможното 

разнообразяване на ритъма... Ний искаме нов ритъм... Малко са за нас петте 

стъпки. Ний желаем и ще си намерим нови... Нужен е нов ритъм и ний ще го 

създадем. Новото време иска и нов път”.  

Ключова ли е 1907 г. за българската модерност? Отговорът изглежда 

труден, ако контекстът не се разшири. През същата година в алманаха “Южни 

цветове” излиза есето на Кьорчев “Тъгите ни”, а българският читател държи в 

ръцете си Яворовите “Безсъници”. Сп. “Художник” вече втора година му 

поднеся стихове на Траянов от “Regina Mortua”; дори Йовков не издържа на 

изкушението да дебютира със стихове, пълни с познаване и уважение на канона 

на модерната поезия. Периодиката е изпъстрена с преводи на модерни западни 

автори. В “Мисъл” Славейков току що (1906) е представил “било-то” и “сега-то” 

на българската поезия, където с малко тъга констатира, че Яворовите стихове са 

“съвсем символични по форма и съдържание” и че “носят всички белези на 

модерния символизъм”.  
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Всъщност още през 1902 в бележката си за Демел Славейков 

проблематизира онова, което тук наричам диспозитив на поетичност на 

символизма: “стихове дивно поетични и по форма, и по съдържание”, но също 

като Андрейчин (това май изобщо е проблем за българските автори от началото 

на века) поставя символизма в недотам еднозначни синонимни редове, като този 

път честта се пада на импресионизма: “на яснотата на неговата поезия най-

много пречи психологическият му импресионизъм”. Дивният език вълнува 

Славейков и в писанията му през 1903 и ако в “Блянове на модерен поет” 

метаезикът звучи уравновесено, в предговора към второто издание на Яворовите 

“Стихотворения” радикализмът е налице. Сега всичко е сведено до хубостта 

на езика и формата, до висшия майсторлък, до невижданата досега у нас форма. 

Славейков поставя знак за равенство между декадентско, символистично и 

високохудожествено и пръв загатва, че границите на езика очертават 

представата за естетически монбланизъм. Симптоматичното е, че това се случва 

едновременно с един от манифестните текстове на Бели - “Символизм как 

миропонимание” - също писан през 1903 и публикуван през 1904.  

До 1907 българската модерност извървява нелекия асиметричен път на 

своята идентификация и езикът е част от системата на огледала. До 1907, както 

впрочем чак до 1914, в България модерността ту ще бъде изписвана като алоним 

на символизма (Траянов, Радославов, Гео Милев), ту ще бъде мислена като 

надредна (Славейков). Алтернатива обаче няма предложена чак до 1919, когато 

в замисленото като модернистично списание “Везни” експресионизмът е готов 

за стратегическата субституция със символизма. Гео Милев, който прави това, 

още в дисертацията си върху модерната поезия, писана на немски език в 

Лайпциг през 1914, намеква, че всички останали изми (и като че ли най-вече 

футуризма) са маргинални явления на модерността в сравнение със символизма.  

Така българската модерност – и това е може би най-съществената й 

отлика от европейската - в продължение на повече от две десетилетия се 

мисли най-вече чрез символизма: в стремежа си към него, в 

разграничението си от него, в ужаса си от него. Европа вече настоява, че е 

забравила Маларме, вгледана в новите кумири, символизмът е стара книга, 

която никой не чете, България сега чете коректурите и рисува корицата книгата. 
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Дали това е изоставане? От модата - несъмнено! Но дали Езикът е подвластен на 

модата, или модата на Езика? Този въпрос ще тегне до началото на 20-те.  

През 1923, (отново!) в първия брой на ново списание - “Нов път” (Езикът 

явно си отмъщава на Андрейчин) - в статията си “Мъртва поезия” Г. Цанев 

обявява естетическия край на символизма. През 1924 (същата 1924, когато 

сюрреализмът излиза на европейската сцена),  Гео Милев пише призива си за 

оварваряване на българската поезия, видимо удовлетворен от факта, че на 

българския символизм в лицето на една от неговите емблеми, Лилиев, вече е 

приписана метафората “мъртва поезия”. Година по-късно метафората ще бъде 

мултиплицирана до неузнаваемост от Далчев и Пантелеев в текст, отново 

назован “Мъртва поезия”. Словото пак изживява “двойното си състояние”. 

Границата е извикана, за да оформи нови диспозиции. Този път обаче посоката 

на търсенията е обратна и до известна степен прилича на европейската ситуация 

отпреди десетилетие. Езикът се отърсва от синестезийното и се вглежда в 

семиозиса на предметното. Краят на символизма е дошъл най-сетне и в 

България, ще кажете. Но не и за “Хиперион”. Не и за Иван Радославов.  

През същата тази 1925, в студията си “Българският символизъм. 

Основи, същност, възгледи” Радославов пише, че българският модернизъм е на 

прага на академичното си признаване, че е доминиращо направление, нещо 

повече - “той е собствено българската литература в този момент”. Не би имало 

нищо смущаващо, ако “български модернизъм” за сетен път не се чете като 

“български символизъм”, защото всичко останало - експресионизъм, футуризъм, 

имажинизъм и всички подобни изми - са, според Радославов, чисто естетични 

увлечения без решаваща роля. Е, чете се така. Модерността през 1925, както и 

през 1907, както и през 1914, за някои продължава да бъде само и единствено 

символизъм. И не просто без притеснение, а и с гордост, която до голяма степен 

се осланя на постигнатото в Езика: “Наред с езика, който несъмнено печели 

откъм богатство (би могъл да бъде редактиран един малък речник като 

негово дело), формата получава едно много по-голямо разнообразие”. Три 

години по-късно Радославов ще добави, че българският символизъм е 

“революционен повече от петнадесет години”. 

Тъгата от разминаването е обяснима. Нека се вгледаме в нещо друго – в 

парентезата от предходния цитат. Тя е симптоматична, тъй като напомня 
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цитирания вече проект за предговор към “Цветя на злото”. Символизмът, а 

струва ми се, че това важи за модерността изобщо - продължава да настоява 

върху СОБСТВЕНИЯ РЕЧНИК. Ние, занимаващите се с тези проблеми, тъй 

или иначе не сме погледнали достатъчно сериозно на това настояване. Такъв 

тип речник, разбира се, е безумие. Той е неосъществим. Но в продължение на 

повече от половин столетие, благодарение най-вече на символизма като Начало, 

върху него - имплицитно или експлицитно - наистина ще се настоява. Дали това 

означава, че колкото и да мисли Езика като безгранично пространство, върху 

което като на екран може да проектира своите желания, модернистичното 

съзнание все пак е с чувството за предел: желанията - респективно знаците и 

значенията в Езика - могат поне за миг да застинат в парадигма, да бъдат 

приютени в Богатството на Речника? Или е поредната илюзия, родена от 

обичащия двойното състояние на изказа модернистичен дискурс? 

Бодлер може и да е прав, че стиховете са като красиви жени, съчетали в 

себе си своеобразие и съвършенство: човек не ги дефинира, а ги обича. Но дали 

ролята, която отрежда на собствените си стихове, модернистичното съзнание 

отрежда изобщо и на Езика? Речникът не изглежда подходящ обект за любовни 

желания. По-добра любовница изглежда Енциклопедията - ненаситна в обемите 

си, в безкрайността на препратките. Вероятно затова модерността никога не 

изписва докрай желанието си за Речник и непрекъснато флиртува с ризомата на 

Енциклопедичното. А там, в ризомата, идеята за граница е още по-голямо 

безумие и от идеята за модернистичен Речник.  

 

�  

Сюжетът за срещата между традицията и младостта предполага и други 

герои, а дори и с тези, предполага и други модуси на разказване. Може и да не 

се определи като семиотика на изразяването-на-себе-си. Онова, което не би си 

позволил да пропусне, е Езикът. Езикът е поле на себеосъществяване. А в 

годините, за които бе разказът, тези на модерността, Езикът непрекъснато 

изобретява и присвоява реторически категории, като към една от тях е особено 

пристрастен – Границата. Тя е необходимост за конструирането на собствен 

хабитус, тъй като дистинкцията в модерната поезия е най-видима чрез Езика. 

Едновременно с това тя е привлекателна и като невъзможна, за да подскаже 
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неограничените възможности на Новия език. По такъв начин изобретеното 

някога писмо се случва непрекъснато като ново, в най-добрия случай се 

съхранява буквата, но се променя нейния дух. Оттам нататък новото е 

безпощадно като словообразувателен механизъм и синтактична подреденост с 

една-единствена цел: да открие нови повърхности на смисъла, които или никога 

не са откривани, или поколенията незаслужено са забравили. Ражда се 

претенция за нова азбука, която не честваме, и нов речник, който тъй и не 

написваме. По ирония на съдбата открията на Новия език често оживяват в 

дните, определени за традицията, на писмото изобщо.  

Пък и кой би ни казал, каква точно картинка ще изскочи от буквите на 

Новия език, ако имаше свой собствен празник?  
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LIMITS OF LANGUAGE IN MODERNIST CONSCIOUSNESS 

 

Summary 

 

The main idea of this chapter follows the assumption that modernism is an 

epistemological position and that query-in-Language is one of the most emblematic 

attempts of modernism and symbolism. The Babel-lake invasion and interplacement 

of languages in the age of modernism transformed the dimension of both modernity 

itself and poetic languages. The chapter adopts this initial point of departure and 

queries the boundaries and possibilities for defining modernism, its nature, the 

contexts modernism builds and the intertextual dialogues it projects and explicates. 

The term languages – as pluralia tantum – expresses a conviction that Language has 

been split apart from its monolithic being, that there is no longer one Language, that 

the imagery of Language is fragmentary – and this all is a consequence of modernistic 

exploration in the very field of expression. Language is a sign of the quest for a new 

image of modern consciousness, a consciousness which is pluralistic in its wishes, but 

also is a sign of the crisis these wishes bring forth. 

 

�  

As it is known, symbolism created a new way of thinking, a new way of reading, a 

new way of “making” poetry. The language of symbolism reflects ontology, or rather 

its ontology creates a new language for poetry. This is, according to some of most 

prominent critics of symbolism, the basic factor in any study of European symbolist 

poetry. The goal of the present chapter is to describe the outlook system in symbolist 

poetic language. A critical analysis is presented of the theoretical views of Mallarmé, 

René Ghil, Remy de Gourmont, Andrei Bely, Viacheslav Ivanov, Geo Milev, etc. An 

attempt is made to place some of their most popular texts on poetic language 

(concerning the double statute of the word and magic of the word) in the context, on 

the one hand, of the evolution of ideas of modernism and, on the other, of ideas of 

poetic language. The chapter is based on selected pieces of French, Russian and 

Bulgarian symbolism: critical works by Mallarmé (La poésie), Andrei Bely 

(Symbolism as an Outlook on Life; The Magic of the Word; The Emblems of 
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Meaning), Viacheslav Ivanov (Reflections on Symbolism; Two Elements in 

Contemporary Symbolism), Geo Milev (The Modern Poetry), etc. 

 

�  

The present chapter begins by examining some conceptions about the function of the 

word in symbolist poetry: 

� relationships between signified and signifier in poetic language of symbolism 

� basic points of symbolist écriture 

� the notion of word-symbol, which in its role of central essence of things creates 

series of new words 

� the notion of the key-word [matrix], which in its derivations in poetic structure 

creates series of meaning 

 

�  

The chapter then deals with the problem of poetic language in some paratexts (the 

preface of the book of poetry; the review of the book of poetry; the program papers, 

written down by the authors belonging to symbolist and modernist movement; the 

special books on symbolism or poetic language of  symbolism; the consistent policy of 

symbolist periodicals; the policy of translation etc.). From this point of view, the paper 

discusses a number of major European modernist and symbolist authors. 
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