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СМИРНЕНСКИ: СОЦИОАНАЛИЗА НА ОГЪНЯ 

 

 

Един философ от византийската епоха, казват, удивил другите с това, че 

можел да чете, без да си мърда устните. Друг един философ, удивил в не по-

малка степен с извършеното от него, скочил в кратера на Етна, за да докаже - 

така поне чете жеста му традицията до и през Ръсел - че е Бог. Единият вероятно 

е живял със съзнанието, че носи огъня в себе си, чистия огън на овладения Ло-

гос; другият - че избира Огъня на пречистването, себедоказва чрез него. Първия, 

макар да обичат често да разказват за него, не назовават. Втория назовават 

винаги по неизбежност. Емпедокъл. 

 Двадесет и четири века по-късно неизбежността е номинативно удвоена. 

В прекрасния си опит да представи една всеобхватна психоанализа на огъня, 

Башлар предлага да се мислят посланията и функциите на огъня чрез сътворени 

от човешката жестовост светове. Неподвижните устни засега са забравени, или 

поне в тази психоанализа, но скокът в Етна оживява като слученост. Неговият 

извършител дотолкова се идентифицира с една от представите за огъня, че веко-

ве по-късно, когато огненото трябва да бъде назовано адекватно чрез чо-

вешкото, извикват името му: огненото като копнеж-по-промяна заживява като 

комплекс на Емпедокъл. 

 “Огънят поражда желание за промяна, за изчерпване на живота до краен 

предел. Мечтанието пред огъня завладява със своя драматизъм: то придава по-

силно звучене на човешката съдба, осъществява връзката между малкото и 

голямото, между огнището и вулкана. В плен на очарованието от огъня човек 

чува зова на кладата - за него разрушението е нещо повече от промяна, то е 

обновление. Това особено по вид мечтание обуславя един действителен 

комплекс, обединяващ почитта и любовта към огъня... комплекс на Емпедокъл”. 

 Башлар, написалият тези редове в “Психоанализа на огъня”, търси сми-

словите аспекти на огъня в неразривна връзка с човешката психика, с тази на от-

делната човешка изживяност. Малко преди него и все пак достатъчно преди 

него, един друг творец, един български поет, също случва смисловите аспекти 
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на огъня в неразривна връзка с човешката психика, но не с тази на отделната 

човешка изживяност, а на нейната общностна, социална изживяност. Смирнен-

ски. Поетът, при когото копнежът-по-промяна извиква огненото, за да 

себеизрази една задъхана мечтателност чрез мислената като най-въздействаща 

образност на стихийното. Образността на огъня за Смирненски е уместно 

намереното Друго в дискурса, без което последният, ако наистина иска да бъде 

не просто изказ, но израз на копнеж-по-промяна, не би се конституирал пъл-

ноценно. Една нова мито-поетична вселена на възторг и пиянство нахлува в 

българската литература. За нея Лахезис е избрала и нарекла нишката на 

огнената стихия. Това не е мечтание по огъня, а мечтание, което се самоизразява 

чрез огъня. 

 И за Башлар, и за Смирненски, в отношението към огъня е кодирана ин-

тенционалност. Но ако Башлар предлага да се мислят посланията и функциите 

на огъня чрез сътворени от човешката жестовост светове, Смирненски предлага 

да се четат все още несътворените, но мечтани като творение на човешката жес-

товост светове, чрез посланията и функциите на огъня. Предлага го по 

достатъчно очевиден, за да не бъде изследван обстойно, начин: като населява 

плътта на обсебилата го идея си със знаци на огъня. Ако не друго, всички знаем 

нещичко за идеята, проникнала стиховете на Смирненски. Семантичното ядро, 

чрез чиито експанзии и конверсии пулсират повечето негови стихове, е това на 

бунта. Значи би трябвало интуитивно да сме усетили, че сме попадали в 

империята на тази знаковост, щом - било е неизбежно за щастие - сме се опит-

вали да четем и тълкуваме образите на този български и не толкова български 

бунт. Ще разказвам със съзнанието за уместността на такава интуиция. Ще 

разказвам така, сякаш това е поредна среща със стар познайник: с недомлъвки и 

озъртания, с пресупозиции. 

 

�  

 Апликативни аспекти на очертания от Башлар “коплекс на Емпедокъл” в 

поезията на Смирненски не липсват: огънят, желанието за промяна, 

изчерпването на живота до краен предел и драматизмът на мечтанието 

пишат обща парадигма на смисъла. Проблемът обаче е в това, че подобни 

аспекти съвсем не са просто апликативни, както и че съвсем не се вместват само 
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и единствено в този комплекс. Ето защо е не само възможно, но и необходимо 

да се говори за огненото, да се потърси смисълът на неговото функциониране в 

световете на Смирненски. Дори само по една простичка причина биха 

отпаднали всякакви по-нататъшни питания: от тридесет и пет творби, включени 

в двете издания на емблематичната стихосбирка “Да бъде ден!”, само четири 

подминават парадигмата на огненото, като три от тях откровено експлицират 

социални, но не стигащи до екстремността на бунта, визии. Бунтът и огненото 

Смирненски сплавя в общо послание, като смело пише върху онаследени в 

културната памет кодове свои индивидуални решения. 

 Първоначалното убеждение е, че за Смирненски огънят е само и единс-

твено поетичен образ. Подобно първоначално убеждение, впрочем, би ни ка-

зало, че за Башлар пък огънят е само и единствено феномен, с всичките пре-

димства на първия феномен, върху който рефлектира човешкият разум и с 

множество метастази в човешката психика. Иначе казано: философът говори за 

огъня, а поетът - чрез огненото. Първоначалните убеждения обаче и затова са 

първоначалани, за да подвеждат. Много скоро метаезикът, представящ 

феноменологичното многообразие на огненото при философа се оказва длъжник 

на поетичната образност, а езикът на поета - в плен на феноменологичното. Но 

и единият, и другият, не могат без знаковостта на огненото, говорят чрез него: 

за човека - неговите страхове и желания, мечтите му; за света - неговите някога-

шни и бъдещи, но винаги човешки населени измерения. Тук ще разказвам за 

това, как то се случва при поета. 

 

�  

 Той ще ви кръсти с огън. 

Матея, 3:11 

 

Огънят заема особено място в световъзприятието на Смирненски. Въл-

нува го не само като всепоглъщаща символност, но и в най-обикновените си - 

ако подобен определител е възможен спрямо огъня - прояви. Смирненски 

впечатлява с няколко феноменологично различни отдадености на огненото: 

покорява с изобретяването на метафоричния пренос, с който огънят нахлува и 

обсебва неговите художествени светове, учудва с безмълвната загледаност в 
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реалността на огнената стихия. Огънят за него е двояко случване в битието му 

на дума и нещо. Феноменологично и семиотично заедно изграждат представата 

за функционирането на огненото. Вероятно затова огънят при Смирненски няма 

жанрова принадлежност - бихме сбъркали, ако го определим само и единствено 

като поетична образност. Синдромът на 35-те стихотворения се възпроизвежда 

и в художествената му проза, при това още от 1920 година, за да ни подскаже, че 

огънят е идиолектна особеност. 

 Огънят е фигура с привилегии в образната система на Смирненски. Сре-

ща се винаги там, където светът търси своята най-силна себеизразеност и където 

субектът на изказа, достигнал възможния предел на психологическото 

изживяване, изразява своята афектираност. Огънят изобщо е праг, пределна 

точка. Неговата люлка е екстатичното. Словото за него не може да бъде 

безлично locutio. Не може да бъде и бедно във вариативните си способности. 

Огънят е прицел на изказа, словото за него - прицел на израза. Чрез първото се 

предлага образ на събитие, чрез второто - образ на език за това събитие. Огънят 

разгръща метафоричното богатство на езика и показва недостатъците на езика. 

Колкото и да е завладяваща, поетичната теория на аргументацията, която 

Смирненски предлага чрез огненото, би се разпаднала неудържимо, ако не 

излезе отвъд собствените си предели на Слово. Дискурсът на огъня е дискурс, 

чийто сън за щастие е собствената му перлокуция. 

 

�  

 Огънят. Най-верният му другар по реторика, казано по Хопкинс, в по-

езията на Смирненски е апосиопезата. Дискурсите за запалените от урагани 

искри робски сърца и пламналата от барикадни пожари земя твърде често са 

недоизказани. Най-присъщата модулация на Гласа на огненото е гърмящата 

призивност. Най-личната дреха на речевия акт - илокуциите на декларатива. 

Огънят не се ражда и не живее в панелната теснота на интимно-камерните 

пространства. Словото за него не се изрича шепнешком и не съблюдава 

тишината. Акустиката му се родее с отвореността на улицата и площада, с 

безкрайността на руската степ, прагът - ако това е праг - е потискащ: от полюс 

до полюс. В поетичната астрономия на Смирненски планетарните измерения на 

земното се сдобиват с нов център, чието име е достатъчно известно, за да бъде 
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споменавано мимоходом. Но и той, като метафорика, се храни и живее чрез 

огъня. За да бъде Център, е необходимо да се съизмери със стихиите на 

огненото и бурята. Самият той да е огън. Бунтът винаги пише аксиотопии, но не 

винаги огънят е неговият стилос. Някъде, някога е само функтив: оръдие, 

резултат. Тъжна визия на разрушеното. 

 Невероятното, което прави Смирненски, е че премахва завинаги тъгата в 

разрушителната стихия на огъня. За мен и до днес то си остава непонятно. Но 

интуицията в случая едва ли греши - огънят на Смирненски обещава, примамва, 

чертае имагинерни пространства, светове, които за да създаде, първо трябва да 

погълне, да изтрие. Огънят пише, зачерква и пише отново. Но стилос, 

идентичен не с Божия пръст, а с ръката на естетизираното безименно, втурнало 

се в мрака на робската страница - без редове и квадратчета - да изпише слънцето 

на своето утре. А те - и утрешният ден, и слънцето - и двете са Огън. 

Оповестено е в “Политическа зима” през 1921. Огън е и самият вик, който 

оповестява, твърди “Хляб и зрелища”, вторият фейлетон от поредицата. Огнен е 

и самият бунтовник, новият Христос, съчетал в себе си гнева, любовта и 

стихийната мощ на цялото измъчено човечество, четем в “Рождество”, третият 

фейлетон от поредицата. Но ако наистина вече четем, то тогава текстът на 

“Слънцето”, публикуван в последния ден на отиващата си 1921 вече хвърля 

мостове към първата, едноименна творба на “Да бъде ден!”: “Колкото е по-

тъмна нощта, толкоз по-жадувано е слънцето; нощта, която си отива и 

денят, който пристига с огненото слънце на челото си”. И пак с този език: 

апостолското слово е апостолско, ако изплита огнени мрежи на бунта, ако 

семената, които хвърля, са живи огнени семена. 

 В магическите си проблясъци Огънят ражда и следи, и различия. В по-

езията на Смирненски словото-знак дематериализира, лишава огненото от суб-

станцията на ignis-а за сметка на logos-а. Огънят е люлка на конотационни 

манифестации. Словото е преди огъня, преди неговата слученост, тя пък, на 

свой ред, не е слученост на самия огън, а на знакова преводимост. Огънят е 

винаги бъдещност: Ще блеснат реки огнеструйни/ ... земята ще ври, ще гори/ в 

огньове, огньове, огньове/ и дъжд от искри!”. Словото визионерства във и чрез 

огъня на собствената си изобретателност, като прекроява и присвоява културни 

кодове по начина, по който са му необходими. То изгражда чрез огъня един нов 



 7

 

субектен хабитус на непоколебимото “ние” (“Ний сме океан от огнени вълни”), 

предизвикателно е като адектив (“ще дойде таз огнена пролет”; “огнекрилия зов 

на борбата”), но може да бъде и предикат: огънят е действие, осъществяване 

(“Ах, блеснете пожари след ледна тъма!/ Нека пламне земята за пир 

непознат/... Барикаден пожар върху робския свят”). Илокутивната сила на 

визионерското най-често пренаписва декларативни изкази в поезията на Смир-

ненски, те пък, от своя страна, както би казал Сърл, звучат като свръхестествени 

декларативи, тъй като постулират случвания, аналогично на библейското “Fiat 

lux”. И не огънят е теургично зрение и опиянение, а възможностите на словото-

за-него. Чрез последното Смирненски е избрал да прекрои социалния хаосмос 

на своето време. Вероятно затова често дискурсите за огъня, макар да имат свое 

любимо позициониране в последните строфи на творбите, пронизват открай 

докрай. Това усложнява синтаксиса на огненото и той просто поглъща, за да 

превърне творбата в своя нестихваща параграма: ”Аз много огън хвърлих по 

земята!/ запалих ... урагани от искри/ вълни от пламъци и водопади от искри... 

буйно пламналия небосклон;. и пръскам пурпурни огньове; навред аз хвърлих 

огъня на свободата”. 

 

�  

 Би трябвало да очакваме, че отвъд поезията този логоцентризъм е раз-

колебан. И ето че в текстове, наричаме ги интуитивно импресии, словото не 

изоставя илокутивната си мощ. То отново предхожда света и само метро-рит-

мичната ни компетентност ни пази, кой знае защо, от по-силни аналогии с пое-

тичния език. Така е например в “Празникът на огъня” - творбата, която бих 

определил като ядро на символните лъчения в творчеството на Смирненски от 

гледна точка на смисловите експанзии. Публикувана между първото и второто 

издание на “Да бъде ден!”, тя дописва посланията на “Страшният съд” от 

1920, фейлетонната поредица след “Политическа зима”, “Слънцето”, като 

казва изключително много за една социоанализа на огъня, към която и поезията, 

и художествената проза на Смирненски предразполагат. Нека я чуем за миг: 

“Нощта става все по-черна и по-черна, ала заедно с нея все по-близко и по-

близко отеква заканата на огъня. Денят на чудесата, празникът на огъня 

иде... Денят на огнените чудеса! Всичкият огън, всичките искрици, звезди, 
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светилници се сливат в една грамадна огнена буря... страшният й дъх се носи 

над земята... И ще дойде той, [денят на огнените тържества]...”. Това не е 

Апокалипсисът на Йоан, нито близките нему видения на Иван Грозев. 

Смирненски е. А е Смирненски и защото тук е патосът на манифестната творба 

“Да бъде ден!” с нейната черна, зловещо-ледна като смърт нощ, родила вика-

емблема на цялата стихосбирка. “Празникът на огъня” дописва редукциите в 

“Да бъде ден!”, запълва празните, все още незаети места. Пише синонимиите на 

празника. Превръща деня в кратофанична стойност на огненото и огъня в 

символен модус на новия ден: Да бъде Ден-на-огнените-чудеса! 

 Съществуват и случаи, в които словото се опитва да догонва света в своя-

та асертивност. Сега то самото е завладяно от случилото се, от огъня. Изживяло 

го е отблизо в оголеността, в която ни се явява всяка буквалност. Субектът 

тръпне сега не пред референтната способност на словото-огън, а от визията на 

реалията, но дали в нея не се прокрадва отново и словото? Така най-вероятно ще 

да е било, когато току-що пристигналият в с.Радуил, Самоковско, поет е 

присъствал на небивал пожар, когато пред погледа му са горели вековни букови 

рилски гори. Случило се е през нощта на 12 август, същата тази 1922. Значи 

това било огнената стихия! Земята гори под нозете досущ като в “Северния 

Спартак”; хората са сред пламъци досущ като в “Първи май”; искра след искра 

и пожарища алени избликват досущ като в “Робът”... На другата сутрин, август 

13, материалът за “Червен смях” вече е готов. Импресия за огъня, за случилия се 

огън. Тя помни поетичните образи. Преплели са се с видяното, извикали са 

следата. И пред нас отново са огнените езици, кърваво-пурпурното небе. Огънят 

вече има свой код на присъствие, свой език на изразяване. И той не може да 

бъде просто прикован в поезията, защото е също толкова неудържим, колкото и 

самият огън. Последното доказателство за това датира от 11 февруари 1923. 

Юбилеят на театралното дело в България тече успоредно с пожар в Народния 

театър. Дискурсивният избор на Смирненски е: дъжд от искри, гигантски гриви 

от пламъци, огнени езици, огненокървав фон на пожара. Не е забравил. Огънят 

и езикът за него са се прегърнали в дискурсивна стратегия. 
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�  

 Огънят е не просто метафората, с която лирическият глас постулира най-

често обсебилата го идеология - той е символен модус, защото я изразява най-

добре. Изразява психологическия модус на едно характерно интенционално съ-

стояние: вярата в бунта. Вярата: че ще бъде, че ще успее. Като такъв има своя 

парадигма, в чието атрибутивно богатство се осъществяват различните дискур-

сивни стратегии. Знаците, които най-експлицитно изразяват семантичния ред на 

огненото -  пламъка, искрите (дъжда от искри), вулкана, лавата - са всъщност 

синекдохи на стихийното. Като такива, често влекат със себе си и една друга 

стихия - тази на ураганното, бурята - за да се взаимопроникнат докрай и да 

изпишат идентичности между урагана от искри в “Руския Прометей” и 

урагана от души в “Юноша”. В устрема си тази знаковост никога не е в чист 

вид: символно и иконично сплитат ръце и заедно сътворяват смисъла. Но онова, 

което е прекалено силно, за да бъде незабелязано, е иконичността. 

 Езикът на Смирненски за огъня ражда свой стилистичен код - в своята 

неизразима разрушително-обновителна мощ, той не пари. Ако сме на страната 

на огъня, можем смело да доближим, да се слеем с него. Но в него, или отвъд 

него, огънят на Смирненски е незабравима визия, бронзово-рубинено-кървав 

блясък на пламналия огнен хоризонт. Винаги многоцветен. При това визията на 

Смирненски само на пръв поглед е естетическа. До мозъка на буквите си тя е 

социална. Изважда огъня от културната му положеност на юг и лято, горещо и 

сухо, и пренаписва огъня като социално-исто-рическа стойност: рожба на 

Севера, на Октомврийската пролет, неподвластна на боговете. Няма надзор и 

наказание върху огъня и заради огъня: северно-руските Спартак и Прометей не 

позволяват това. Огънят е лишен от център и не може да бъде контролиран - той 

е навсякъде. Огънят олицетворява непреклонния дискурс на Новия вселенен 

порядък. В демиургичното си опиянение създадетялт му пренаписва редовете от 

Битие 1:4 - поетовата визия вижда Огъня-като-добро. 

 

�  

 Огънят на Смирненски е лишен от топлина. Той е само и единствено ви-

зия. Ефекти на светлината. Доближава до природата на фойерверка. Синесте-

зийното при него е невъзможно, защото априори отказва част от сетивните 
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възприятия, подчинявайки ги на едно-единствено. Водещ е визуалният код. 

Трудно бихме си представили, че огънят, познат ни от поезията на Смирненски, 

гори в камина: че е игра на отблясъци по стените, отпускащо-възбуждаща 

топлина и тихо галещо пукане на пламъка, което да споделяш с Някого. Огънят 

на Смирненски не може да бъде споделян, не можеш да бъдеш около него. Той 

не сближава, а разделя. Чаша уиски, жена, правещо се че дреме в краката на 

стопанина си куче, са недопустими в подобно разбиране за огъня ипостаси. Те 

предполагат спокойствие и центростремителност. А огънят на Смирненски е 

неспокоен и центробежен, бърза да се разлее, да обхване. Стихията е негова 

плът - от основата на пламъка до най-прозрачните синкави езици на върховете. 

Защото неспокоен е художественият свят на Смирненски, неспокойни в ило-

куциите си са самите речеви актове. Неспокойното е роденост на самата идея за 

бунт - искаща да погълне, да обсеби изцяло. Тази неспокойност прави 

образността на неговия огън магнетична като митичния флогистон: огънят на 

Смирненски не угасва. Не може да бъде победен. Веднъж запален, никой не 

може да му устои като преградност. Тогава е знак за неумолимата деструкция. 

Веднъж обхванал, не му позволяват да угасне. Тогава е знак за желана оп-

тимизация. И в двата случая Огънят е властовост. Рефлексиите й са най-силни, 

когато поглъща. Най-въздействащо е деструктивното му начало. 

 

�  

 Огънят е пречистване, което неизбежно трябва да се случи. Поезията на 

Смирненски е повик за тази неизбежност. В огнената разплата Огънят ражда 

Чудото. Осмисля съществуващото. В запленеността си подвежда, като 

прерисува имагинерности, прекалено красиви, за да бъдат осъществими. Ба-

рикадата не би била същата, лишена от своите огнени гриви; улицата - без 

своята огнепурпурна одежда, тълпите - без смълчаната в тях огнена буря. 

Бунтът, лишен от своите огнедишащи рози, не би бил примамливото Друго; 

новият ден без огнено слънце - мечтаният ден. В творчеството на Смирненски 

огънят говори, лети и пее преднамерено: това е екзистенциален избор пред 

поетическия език. И тук огънят излиза отвъд рамките на комплекса на 

Емпедокъл: той е и любов, която трябва да се улови и предаде. Но не онази 

любов, която първа е родила представата за огъня, а любов с глобални 
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измерения, прекрояващи утрешния ден на социума. Огън без любовни закачки, 

отвъд интригата на игровостта, действащ направо и всеобхватно. Заклинателно 

слово. Откровение на социалното. Словото на Смирненски за огъня не се 

побира в рамките на един-единствен психоаналитичен комплекс, или поне не в 

оповестените от Башлар, защото е социално обременено и като такова 

пренаписва знаците на човешкото общуване, полагайки ги в неяснотата на 

мечтаното бъдно, където Другият е само част от безименното и безличното 

Общо. В него има и обновление, и самоизгаряне, и идеализирана чистота, но 

като химия в утробата на една социоанализа и немислими отвъд нея. 

 

�  

 Огънят е реториката, искането-да-се-каже, че бунтът е ценност. Лице и 

същевременно смисъл на този бунт. Затова в него надделява високото - езика на 

пламъка, и завладяващо-контагиозното - искрите, дъжда от искри. Ниското на 

огъня - въглена с цялата логика на тлеещото и пепелта - с цялата логика на 

свършилото, не са сред най-въздействащото в поезията на Смирненски. Няма 

дим. Никакви сажди. Те биха били смъртта на огъня, а като такава - невяра в 

бунта, смърт на самото слово за него, макар че аналогични културни кодове - 

задушаващият с дима си поглъщ огън като огън на наказанието и разрухата - 

има. Огънят е случване, което неизменно е процесуалност. С раждането на 

Новия ден той неизбежно би се трансформирал в нова, жизнено необходима 

интенционалност за победилите. Огънят на Смирненски олицетворява 

митичния флогистон, той поддържа от угасване не само вярата в тази поезия, но 

и нейното собствено слово. 

 Огънят е наслада-в-езика и цената за тази наслада. Език, който копнее да 

се осъществи отвъд себе си. Слово, унесено по мечтата за собствената си 

перлокутивност. При нито един друг български поет, струва ми се, изказът за 

огъня и изразът на огненото не са толкова завладяващи, колкото при 

Смирненски. Прагът на вокативните въжделения към и по огъня се изчерпват в 

неговия поетичен език. След Смирненски нито езикът на огъня, нито езикът за 

огъня, вече могат да бъдат същите. Поетичните покръствания, както и 

човешките, се извършват само веднъж. 
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SMIRNENSKI: SOCIOANALYSIS OF FIRE 

 

SUMMARY 

 

 

Fire occupies a special place in Smirnenski’s perception of the world. Not only as an 

all-absorbing symbol, but also in its most simple (if this is possible to say about fire) 

acts, fire constantly agitates the author. The poetry of Smirnenski impresses with its 

devotion to the fiery. However it is a phenomenologically different devotion It 

creating a metaphorical transfer with which fire rushes and obsesses Smirnenski's 

literary world, it astonishes with the silent contemplation of the reality of the fiery 

element. Fire for Smirnenski has the double characteristic of being both a word (le 

mot) and something (le chose). Phenomenologically and semiotically they build up 

together the notion of fire’s functioning. 

Fire is a figure with privileges in Smirnenski’s figurative system. It appears always 

where the world looks for its strongest self-expression and where the subject of 

speech, having reached the limit of psychological experience, expresses its affectation. 

Fire is a limit, utmost point. Its cradle is the ecstatical. For it, speech can not be 

impersonal locutio. It can not be poor too in its variative abilities. Fire is a target of 

speech, while the word for it – a target of expression. Toward the first one an image of 

event is offered, toward the second one - an image of language of this event. Fire 

displays the metaphoric wealth of language and shows the disadvantages of language. 

No matter how gripping, the poetical theory of argumentation which Smirnenski 

proposes with respect to the fiery would irresistibly collapse, if it does not go beyond 

its own limits of Word. The discourse of fire is a discourse whose dream is fortunately 

its own perlocutio. 

�  

In rhetoric, the most trusted friend of fire in Smirnenski’s poetry is the aposiopesis. 

The discourses of the fire of hurricanes lights enslaved hearts; the fire of  the 

barricades is quite often half-expressed. The most typical modulation of the fiery’s. 

Voice is that thunders hold a special appeal. The most prominent garment of the 

speech act - illocutions of the declarative. Fire is not born and does not live in narrow 
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and intimate spaces. Speech is not uttered in a whisper and does not observe silence. 

The acoustic is related to the openness of the street and the square, with the infinity of 

the Russian steppe, the threshold – if it is a threshold – is oppressive: from pole to 

pole. Smirnenski deletes sorrowness, forever and in a fantastic way, from the 

destructive element of fire. Smirnenski’s fire promises, lures, lines imaginary spaces 

and worlds, which he must first absorb and raze in order to create. Fire writes, crosses 

out and writes again. But stilus, identical not to the finger of God, but to the aesthetic, 

nameless hand, rushes into the darkness of  the enslaved page – with no lines and 

boxes – to write out the sun of its tomorrow. 

Fire is the hotbed of connotations. Speech is before fire, before its appearance, and the 

latter is not an appearance of fire itself, but of sign translatability. Fire is always set in 

the future. Speech is expressed in and toward fire, in reshaping and appropriating 

cultural codes in the way it needs them. Through fire it creates a new subjective habit 

of the firm “we”, provocative as an adective, but also possibly serving as a predicate: 

fire is an act, a realization. And fire is not a theurgic sight and a lofty construct, but the 

opportunities of the speech are. Through the latter Smirnenski has chosen to reshape 

social haosmos of its time. This is probably the reason why discourses of fire, 

although having their favorite positioning in the last stanzas of the works, often pierce 

from the beginning to the end. This complicates the syntax of the fiery, and simply 

swallows it in order to make the work fire's unabating paragram. 

�  

Smirnenski’s fire is deprived of warmth. It is only and solely a vision. The effects of 

light. Fireworks’ character. Sinesthesic to it is impossible, because a priori refuses part 

of the perceptions, obeying them to one-sole. The visual code is the leading. We could 

hardly imagine that fire, which we know form Smirnenski’s poetry, burns in a 

fireplace: that it’s a game of reflections at walls, relaxing-provoking warmth and quiet 

gentle crack of the flame to share with Somebody. Smirnenski’s fire could not be 

shared, you cannot be near it. It does not connect but it divides. A glass of whiskey, a 

woman, a dog pretending to be asleep in its master’s feet, are hypostases, inadmissible 

in a similar concept. They involve calmness and a centripetal urge. And Smirnenski’s 

fire is restless and out of centre, it’s in hurry to dissolve, to obsess. The element is its 

body – from flame’s base to the most transparent blue tongues of the tops. Because 

calm is Smirnenski’s world of art, restless in the their illocutions are the speech acts 
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themselves. The restless is born out of the idea of rebellion -wanting to absorb, to 

obsess at all. This restless makes the figurativeness of its fire magnetic like the 

mythical flogiston: Smirnenski’s fire does not die out. It could not be defeated. Once 

started, no one could see it as a boundary. Then it is a sign for the inexorable 

destruction. Once obsessive and immortal. It is a sign for a sought-out optimisation. In 

both cases, Fire is authority, whose reflections are strongest when it absorbs. The most 

influential is its destructive beginning. 

�  

Fire is a purification which inevitably has to happen. Smirnenski’s poetry is a call for 

this inevitability. In the fiery reckoning Fire gives birth to the Miracle. Gives meaning 

to the existing. In its fascination it lures, while it draws again imageries, extremely 

beautiful to be feasible. The barricade would not have been the same had it been 

without its fiery manes; the street – without its fireproof garment, the crowds – 

without the firestorm, hushed in them. The rebellion, deprived of its fire-breathing 

roses, wouldn’t have been the luring Another; the new day without the fiery sun – the 

dream-day. In Smirnenski’s works fire speaks, flies and sings deliberately: it is an 

existential choice towards a poetical language. Here fire again goes beyond borders of 

the complex “Empedocle”: it is also love that should be caught and passed on. But not 

that love, which has first bore the notion of fire, but love with global dimensions, 

reshaping the next day of the society. Fire without love jokes, beyond the intrigue of 

playfulness, acting straightway and comprehensively. A conjuring speech. Revelation 

of the social. Smirnenski’s speech for fire is not contained in the limits of one sole 

psychoanalytical complex, or just not in the announced of Bachelard (“La 

psychanalyse du feu”), because it is socially burdened, and as such it rewrites the signs 

of human communication, laying them in vagueness of the dreamed future, where the 

Another is only a part of the unnamed and the impersonal Common. In it there is 

renovation, self-burning, idealised cleanness, but as a chemistry in the womb of a 

socioanalysis and impossible beyond it. 

�  

Fire is the rhetoric, the wish to tell that the rebellion is a value. A face, and along with 

it the sense of this rebellion. Therefore the high prevails in it – the language of flame, 

and the fascinating-contagious – the sparks, the rain of sparks. The low of fire – the 

charcoal with the whole logic of the smouldering and the ash – with the whole logic of 
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the finished, are not amongst the most inducing in Smirnenski’s poetry. There is no 

smoke. No dirt. They would be fire’s death, and there are as such - unfaith in the 

rebellion, death of the speech for itself, although analogous cultural codes – the 

absorbing fire stifling with its smoke as a fire of punishment and destruction. The fire 

is happening, which is inevitably a process. At the beginning of the New day it 

inevitably would transform itself into a new intentionality vitally necessary for 

winners. Smirnenski’s fire personifies the mythological flogiston, it keeps prevents 

not only the belief in this poetry, but also its own speech, from dying. Fire is a delight 

in language and the price of this delight. The language which dreams of coming to 

fruition out of itself. In no other works by Bulgarian poets the statement and the 

expression of the fiery are so obsessive as in Smirnenski’s poetry. The limits of 

vocative aspirations toward fire are spent in his poetical language. After Smirnenski, 

neither the language of fire nor the language for fire could be the same any more. 

Poetical conversions, like human, are performed only once. 
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