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Поражgане на cumBo
aukama В поетичното 
тВорчестВо 
на П К. ЯВороВ 
-

Проблемът за nopaжgaнemo на сuм6ола 6 Я6оро6оmо 
m6opчecm6o _omkлloч6a zлобалнu noemuчecku nроблемu, kou
mo не бu6а ga се c6d<gam частно go сuм6олuзма kamo лume
pamypнo наnра6ленuе. Дорu maku6a cuм6oлucmu kamo Анgрей 
Белu u Стефан Маларме не nocma6яm 6ъnроса за сuм6ола 6 
paмkume на сuм6олuзма, а се onum6am чрез неzо ga omkpuяm 
uзобщо началата на noeзuяma. Taka че cma6a gума за сuм6ола 
kamo унu6ерсална ecmemuчecka kamezopuя. Hezo6ama npo6oka
mu6нa сnособносm е може бu най-точно изразена om Карл Г. 
Юнz. Cnopeg неzо сuм6олъm е 6ъзможносm u намеk за още no
wupok, · no-6ucw смuсъл, om6ъg нашия kanaцumem. Не е нуж
но ga 6ъ6еgа myk мноzобройнumе meopemuчнu оnреgеленuя за 
сuм6ола. Изkоннuяm zpъцku mермuн symballo, означа6ащ буk-
6ално "сра6ня6ам", насоч6а kъм изначално заложената 6 неzо 
ugeя за аналоzuя межgу означа6ащоmо u означа6аноmо. Означа-
6аноmо може безkраuно ga разшuря6а zpaнuцume cu go очер
mа6анеmо на цялосmнuя моgел на c6ema, съзgаgен om m6оре
ца: "Сuм6олъm 6uнazu се оnреgеля om npoзupaнemo на oбщo-
6ugo6omo 6 часmноmо uлu на 6сеобщоmо 6 omgeлнomo, с gpy
zu gyмu, npoзupaнemo на 6eчнocnima 6 мuzнo6eнuemo. '' 1 Kak 
cma6a mo6a 6 Я6оро6аmа nоезuя: kak се gokoc6am безkрайно
mо с kpamнomo, nромuсълъm със смисъла; kak6u са npuнцunu
me на koнcmpyupaнe на "6ечносmmа 6 мuzнo6eнuemo"? Въnро
съm "kak" 6 лumepamypoзнaнuemo з6учu m6ъpge ОПОЯЗ-о6с-

1· Д-р Кръсmе6, За mенgенцuяmа u mенgенцuознаmа лumepamypa. - Мисъл, 1903,
XIII, 364. 
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ku, а pyckama формална шkола е лumepamypo6egcko минало. 
Дори и сmаромоgно ga з6учu, той още може ga бъgе най-мал
kо gобро уnражненuе за 6zлежgане 6 лumepamypнuя mekcm. 

В noeзuяma се набеляз6аm g6e npomu6onoлoжнu, но неuзk
лlоч6ащu се meнgeнцuu. Egнama се състои 6 усmано6я6ане на 
cucmeмama om aнmumeзu,opueнmupaщu c6ema npocmpaнcm-
6eнo; gpyzama - 6 сблuжа6ане на npomu6onoлoжнocmume, 6 
уm6ържgа6ане на унu6ерсалнuя изоморфизъм на c6ema.2 И g6e
me uмam сuм6олuзuраща' фунkцuя. С nъp6ama mенgенцuя са 
с6ързанu napagokcъm, aнmuнoмuume, okcuмopoнume, aнmume
зume. С 6mopama - сuнонuмнumе nepuфpaзu, no6mopeнuяma, 
nаралелuзмъm: Паралелизмът може ga се разzлежgа 6 no-шupok 
смисъл: Р. Яkобсон nосоч6а сра6ненuеmо kamo частен случай 
на nаралелuзма, а меmафораmа - kamo nаралелuзъм, с6еgен 6 
еgна moчka.3 Безспорно е, че uз6есmна сuм6олносm се mau 6ъ6 
6сяkо сра6ненuе, метафора, gаже enumem, с gpyzu gyмu, mpo
nume akmu6нo yчacm6am 6 механизма на koнcmpyupaнe на 
cuм6oлume. А. Бели 6uжga целия nроцес на m6opчecka сuм6о
лuзацuя заkлlочен 6 "uзобразumелнumе cpegcm6a, npucъщu на 
noemuчeckuя eзuk"4. Tponume uмam особено учасµше 6 систе

ми, opueнmupaнu kъм сложносmmа, нееgнозначносmmа, неuз
. мepuмocmma на ucmuнama. Общ е сmремежъm им ga разшu
ря6аm сло6еснаmа npegcma6a за gageн образ, ga наnра6яm неу
сmойчu6u zpaнuцume му, ga mласнаm мuсленеmо му om6ъg не-
206аmа обuчайносm. Паралелизмът - и семанmuчнuяm, и cuн
makmuчнuяm, и фонеmuчнuяm,е cucmeмa om no6mopeнuя и

cezмeнmu 6 mekcma, koumo Взаимно се съоmнасяm. Сmреме
жъm kъм npegeлнomo им у6елuча6ане се nре6ръща 6 сmруkmу
рообразу6ащ npuнцun на оnреgелен 6ug nоезuя, koumo не е 
чужg и на Я6оро6аmа nоезuя. В moзu mun xygoжecm6eнu mek-

2. Р. У элеk u О. Уоррен, Теория лumepamypы. М., 1981, 205.
3. 3. Г. Мuнц, Поняmuе mekcma u cuм6oлucmkaя эcmemuka. ТЗС, Tapmy, 1974, 134.4. Р. Яkобсон, Но6ейwая руссkая nоэзuя. М., 1921, 47. 
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cmo6e особено значение npugoбu6am napaguzмamuчнume 6ръз
ku (acoцuamu6нuяm peg no mepмuнoлozuяma на Coclop) 6 
сра6ненuе със cuнmazмamuчнume (лuнеuнаmа nocлego6ameл
нocm на речта). Неслуча-уно nаралелuзмъm се я6я6а осно6ен 
механизъм за nосmроя6ане -на napaguzмamuчнuя peg. 

Tyk не бих моzла ga uзчерnя нито 6cuчku npuнцunu на сuм-
6олuзацuя 6 лupukama изобщо, нито 6 Я6оро6аmа лupuka. Раз
бул6анеmо на mauнama ("eнuzмama", kakmo я нарича g-p Кръс
mе6) нukoza няма ga npeogoлee mauнama на maзu nоезuя. 

TunoBe cuмBoлuka 6 ЯВороВаmа nоезuя 

Въnросъm за сuм6олuзацuяmа на лupukama на Я6оро6 е 
процесуален 6ъnрос, отнасящ се go промени 6 noemukama му. 
По същесm6о mo6a оmно6о е проблемът за 6ъmрешнuя раз-
6ой на maзu поезия. Поgчерmа6ам разлuчuеmо межgу този и

e6oлloцuoнucmkuя 6ъnрос за m6opчeckomo uзрасm6ане на noe
ma. Да бъgе nocma6eн nоgобен 6ъnрос межgу 

11Cmuxom6ope
нuя 11 

и "Безсъници" например, е ра6носuлно ga m6ъpguм, че 
"Ceнku" е nо-хуба6о cmuxom6opeнue om "Калuоnа" (u обрат
но). Дuaлekmuчeckama формула "разgелно u еguнно m6opчecm-
60 11 (Н. Гeopzue6) uзocma6u omga6нa 6 ucmopuяma на Я6ороз
нанuеmо ugeяma за omcuчaнemo му на "nъp6u" u "6mopu" ne
puog. Оmgелно и kнuzam.a-nocлaнue на не206uя жu6om - "Пo
gup ceнkume на облаците" (1910) - нu за6еща6а анmолоzuчнuя 
npoчum на noeзuяma му kamo нau-agek6ameн. В maзu kнuza a6-
mopъm сам pekoнcmpyupa още npuжu6e целосmmа на noemuч
нomo си m6opчecm6o и 6ъзсъзgа6а еguннuя мakpokoнmekcm на 
6сяkа m6орба. Но не мО)kем ga търсим раз6оuнu процеси 6 
сuм6олнаmа cucmeмa на noema, без ga omчumaмe хронолоzuя
mа на mo6a m6opчecm6o. Пoemuчeckume npuмepu, на koumo 
mo6a изложение се nозо6а6а, са 6зemu om cmuxбcбupkume 
11Cmuxom6opeнuя11 (1901), "Безсъници" (1907) и от цukъла 
"Прозрения" (6kлlочен 6 "Пogup ceнkume на облаците"). Сuм-
6олu и cuм6oлuka несъмнено се срещат 6 цялото m6opчecm-
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60 на noema. Но eguннama cucmeмa uма u с6ой 6ъmрешен раз-
6ой. В "Cmuxom6opeнuя" nреоблаgа6а cuм6oлukama, с6ързана 
с koнkpemнu nрежu6я6анuя на koнkpemнu oбekmu. Неслучай
но съ6ременнuцumе на Я6оро6 я нарuчаm nоезuя на "общесm-
6енаmа mъ2а11

, на "6сесmранно npukocнo6eнue 6 съ6ременнuя 
жu6om на нароgа нu". Рецензията на Б. Ан2ело6 gоnъл6а: "По
езията на 2. ЯВоро6 е m6ъpge с6ързана с нашия 6cekugнe6eн 
личен u общесm6ен жu6om. 1я е поезия 6 същuнсkuя смисъл 
реална: mя не uзлuза 6ън om paмkume на жu6oma u нейните

ycmpeмu не мерят nо-gалече от mo6a, kak6omo нашuяm съ6-
ременен жu6om може ga gage"5. А 6 no-kъcнama му nоезuя на
расm6а абсmраkmнообобщumелнаmа cuм6oлuka, с6ързана с 
търсене на общumе ugeu за жu6oma, лlобо6mа; смърmmа u 
m.н. u mexнume същносmнu, унu6ерсалнu измерения. Но
mo6a, koemo cma6a оче6ugно 6 "Безсънuцu", е npegзagageнo 6
"Cmuxom6opeнuя". Още g-p Кръсmе6 206opu за omcъcm6uemo
на koнmuнyumem 6 maзu cmuxocбupka: "И насmроенuяmа му,
и мomu6ume, koumo разрабоm6а, са тъй разлuчнu u оmgалече
нu eguн om gpy2, че 6u се cmpy6a: - туй не може ga е роgено
uз еgна gуша." Учуg6ащо е, че слеg 1898 go "Пролет", "Май",
"На нu6ama" стоят cmuxom6opeнuя kamo "Beлukgeн", "Жu
meйcku gребнu 2puжu", цukълъm "Есенни мomu6u", "Чygak",
"Нощ", koumo бележат no-gpy20 оmношенuе kъм чо6еkа u c6e
ma. Оче6ugно maзu разнороgносm е беле2 за усuленu m6opчec
ku търсения, koumo go6eжgam go no-kъcнama onpegeлeнocm,
go gомuнацuяmа на egнomo оmношенuе._Усло6но можем ga на
речем mo6a 6ъmрешно g6uжeнue от kонkреmносоцuална kъм
унu6ерсална cuм6oлuka. Дори само заzла6uяmа "npo6eжgam"
nоgобно g6uжeнue. "Граgушkа", "На нu6ama", "Арменци" 6 koн
mekcma на Я6оро6оmо m6opчecm6o се 8ъзnрuемаm kamo соцu
алнu сuм6олu. Bъnpeku че u mpume m6opбu npexoжgam kъм
no-шupokooбx6amнu om соцuалноmо послания, me 6се nak не

5. Б. Анzело6, "Cmuxom6opeнuя" om П. К. Я6оро6 - рецензия. - Мисъл,
XI, 9, 1901, 579.
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заzуб6аm 6ръзkаmа cu с koнkpemнoucmopuчeckomo u нацuонал
ноmо. Често се с6ърз6а обобща6ащоmо з6учене на meзu 
m6opбu с неnрunомненоmо koнkpemuзupaщo заzла6uе 6ъmре 6 
mekcma ("Арменци", "Заmоченuцu"). Но бu mряб6ало ga се наб
легне u на фakma, че noemъm не е nouckaл ga се omkaжe om 
koнkpemuзupaщume фунkцuu на nоgобно онасло6я6ане. Taka че 
gомuнuращ е сmремежьm ga се uз6ege go сuм6ол соцuалнuяm 
фakm, koнkpemнama cumyaцuя - go ра6нuщеmо на xygoжecm-
6eнama мноzозначносm, а слеg 1906 z. се mъpcu сuм6олнuяm 
kog на унu6ерсалнuя фakm. Например, nър6оначално cmpaga
нuemo - mo6a емблемаmuчно съсmоянuе на лupuчeckuя герой 
на Я6оро6, има koнkpemнu npuчuнu u не npugoбu6a очерmанu
яmа на 6сеобемаща 6елuчuна. В cmuxom6opeнuяma слеg 1906 
z. то се uзguza 6 същност на бumuemo. Не koнkpemнomo 
cmpagaнue, а "цялата чо6ешkа mpe6oza nog небето", безначал
на u безkрайна, npega6aщa се no pogo6ama naмem. Toza6a u 
смърmmа cma6a "napoлama" на жu6oma (неслучайно Вл. Васu
ле6 ще zo нарече i'noem на смърmmа"). 

Д6аmа muna cuм6oлuka 6 Я6оро6аmа nоезuя са с6ързанu с 
g6ama начина на разреша6ане на проблема за чо6ешkоmо бu
mue. Веgныk се реша6а с ozлeg на akmu6нocmma на чо6еkа kъм 
c6ema u 6mopu nъm - с ozлeg на само6zлъбя6анеmо 6 себе cu. 
Само6zлъбя6ане, 6 чuumo gълбuнu koнkpemнume peaлuu не се. 
uзzyб6am (npu Я6оро6 noчmu 6uнazu се заnаз6а 6ръзkаmа меж
gу фuзuчноmо u меmафuзuчноmо -заzубаmа на maзu 6ръзkа е 
xapakmepнa точно за cuм6oлucmцme), но се mрансформuраm 
6 сuм6олu u go6eжgam go осъзна6ане на 6uguмomo kamo "еgна 
сuм6олuзацuя на чо6ешkuя gyx" (Я6оро6). Социалната сuм6о-

. лuka се ражgа 6ъ6 6ръзkа с akmu6нomo npucъcm6ue на лupuчec
kuя герой 6 c6ema. В "На eguн necuмucm" оmно6о 6uжgаме 
nознаmа нu още om Възражgанеmо роля на променящия c6ema 
чо6еk. В "Сuзuф" също се уm6ържgа6а чо6ешkаmа akmu6нocm 
kamo npomu6onocma6ящa се/бореща се със злото. 

Промяната на noзuцuяma kъм c6ema оnреgеля u nромяна
mа на muna cuм6oлuka. Промяната се забеляз6а, kakmo стана 
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gума, още В "CmuxomBopeнuя". Поняkо2а paзBumuemo om egu
нuя kъм gpy2uя mun cmaBa В paмkume на еgна noemuчecka ця
лост. В "Граgушkа", наnрuмер, е uзВърВян целuяm nъm om ak

. mu6нama nозuцuя 6 cBema: "gogemo сила uма,// селяk без om-
gux mpyg се mpygu" go: "И 6cuчku емнали се босu,// с лuца 
мърmВешku nocuBeлu,/ / omuBam: Вечно зло 2u носи// kъм 
нu6u глухо onycmeлu." Слеg moлkoBa нageжgu u mpyg няkой 
gpy2 uззем6а за6uна2u akmu6нama nозuцuя на лupuчeckuя герой 
- Вечното зло, без aлmepнamu6a. ПояВаmа на mo6a обобще
ние aбcmpaxupa u слеgВащuя образ "нuBu глухо onycmeлu". On
pegeлeнuemo nреВръща мястото на жuВоmВорнuя mpyg В
обобщение на не20Воmо ompuцaнue - на заzубаmа на най-зgра-
6аmа 6ръзkа межgу чоВеkа u cBema. И 6ърВенеmо на maзu gъл-
2а nроцесuя е сяkаш nъm kъм нuщоmо. Kamo че се 6ършu ли
шен om съgържанuе pumyaл. Om nърВuя безусло6ен рефлеkс
слеg бурята, фukcupaн 6 kpamkompaeн, cBemkaBuчeн мuz ("ем
нали се"), Времето uзВеgныk неuмоВерно се разmя2а go "Веч
но", напомнящо още ommyk uзВънВременноmо u uз6ънсumуа
цuонноmо В "Безсънuцu" u "Прозрения". Не nо-малkо насmой
чu6о е nocmaBeн nроблемъm за чоВешkоmо същесm6у6ане В
noeмama "Нощ". Kamo че лu mя заnочВа ommaм, kъgemo с6ър
ш6а "Граgушkа". AkmuBнomo оmношенuе kъм c6ema само се

· сnомня, за ga бъgе още nо-сmрашна koнcmamaцuяma: "Кой лu
u защо,// ko2a лu ме е оkоВал?". ВъзнukВа u gpyzama nocoka В
търсене на nъm om 2ероя (moзu nъm В романmuчен nлан): "u
ще ugeм нuй// gалеч om хората". В "Песен на neceнma ми"
moзu nъm на6ъmре 6 себе cu 6ече се npokлaмupa u maka се за
яВя6а еgна ноВа оценъчносm - на търсене на сmойносmноmо
Вътре В нас, слеg kamo ugeaлъm не е Възможен 6 cBema оkоло
нас. "Прерабоm6анаmа" реалност В съня се nреВръща В kош
марнu Bugeнuя. А cnopeg Юн2 Bugeнuemo е ucmuнcku сuм6ол;
израз на неnознаmаmа същност. То е ncuxuчecka реалност, ko
яmo е moлko6a gocmoBepнa; koлkomo фuзuчeckama.
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Я6оро6uяm enumem 

Каmо uзхоgна nозuцuя kъм ucmopuяma на enumema 6 Я6о
ро6аmа лupuka не можем ga nренебре2нем сmаналаmа kлacuчec
·ka mеза на Beceлo6cku, cnopeg koяmo "ucmopuяma на enumema
е ucmopuя на noemuчeckuя cmuл ... u noemuчeckomo съзнанuе."6
Чрез enumema се оnреgеля същесm6енuяm npuзнak 6 gageнo
noняmue,. а \,].Зборъm на същесm6енuя cpeg несъщесm6енumе
nрuзнацu xapakmepuзupa noemuчeckomo съзнание на enoxama u
nucameля. Още nо6ече, че enumemume у Я6оро6 са ярkа осо
беност на cmuлa му. Cnopeg Am. Далче6 "npuлa2ameлнume u2-
paяm uзkлlочumелна роля, kakmo у нukou gpyz наш noem ... me
са noчmu 6uнa2u същесm6еноmо 6 cmuxom6opeнuemo"7. Са
мuяm noem ясно осъзна6а още 6 началото на n:i6opчeckuя ·cu
nъm kak6o ,значимо място заемат enumemume 6 cmuxa му. В
nucмo go g-p Кръсmе6 Я6оро6 тъй разбира "бележkumе-уро
цu". на Пенчо Cлa6euko6, koumo му е gал за noeмama "Мuлuца":
"Haucmuнa, аз бях nочнал ga разnола2ам с npuлa2ameлнume 6
eзuka нu kamo няkоu kняз с gържа6нumе съkро6uща, ga разmя-
2ам nеgя-мuсъл 6 kuломеmър-6ър6олuца cmuxo6e. Чupakъm ще
се стреми ga се 6ъзnолзу6а om ynъm6aнuяma ,на gобрuя мauc
mop." Тозu enucmoлapeн om206op nocma6я nоне g6a nроблема.
Пър6uяm: gaлu нaucmuнa u gokoлko се nроменя оmношенuеmо
на Я6оро6 kъм enumemume 6 m6opчecm6omo му. Bmopuяm:
разлuчuеmо 6 оmношенuеmо kъм enumema на Я6оро6 u Cлa-
6euko6 е cuмnmoмamuчнo за cmuлo6ume различия межgу mях.

- Emo eguн елемент, uмащ 6ръзkа с ncuxoлo2uчeckama ekcnpe
cu6нocm на Я6оро6аmа nоезuя за разлukа om nлacmuчeckama
жu6onucнocm на Cлa6euko6ama.

Om meopemuчнa zлеgна moчka kamo g6a muna enumemu се
omgeляm noemuчeckume оnреgеленuя, koumo 6ъ6ежgаm но6
npuзнak, незаkлlочен 6 оnреgеляемuя npegмem (myk са u меmа-

6. А. Н. Beceлo8ckuu, Исmорuчесkая noэmuka М., 1940, 73.
7. А. Далче8, Cmpaнuцu. С., 1980, 78.
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форuчнumе enumemu) и enumemume, koumo не съобща6аm 
нищо но6о за npegмema, m.e. оnреgеленuя "6kорененu", kано-

. нuзuранu om mpaguцuяma. Ecmecm6eнo 6 noeзuяma на Я6оро6 ·' 
се срещат u g6ama 6uga. Tyk няма ga uз6ежgаме раз6оя om egu
нuя kъм gpyzuя. Обukно6ено g6шkeнuemo kъм enumemu, ула6я
щu uнgu6ugyaлнu, часmнu acnekmu на я6ленuяmа, се обосно-
6а6а om m6opчeckomo съзря6ане на noema. В Я6opo6aina лupu
ka се наблlоgа6а нещо сnецuфuчно: не moлko6a g6шkeнue .om 
eguн kъм gpyz 6ug enumemu, koлkomo nромяна на фyнkцuume 
на eguн u същ 6ug enumemu u на egнu u същи enumemu от 
moзu 6ug. В enumemнuя фонg на лupukama му се срещат egнu 
и същи трайни, "постоянни" enumemu, но фунkцuяmа u 6ъз
nрuеманеmо им 6 koнmekcma на paз6umuemo й са различни. 
Hanpuмep, eguн enumem, 6ъзnрuеман kamo mpaguцuoнeн 6 
nъp6ume му cmuxo6e, без ga е станал меmафорuчен, 6 лupuka
ma му слеg 1906 2. усnя6а ga "разkолебае", ga лuwu om смuсло-
6а ycmouчu6ocm noняmuemo, koemo оnреgеля, и ga npo6okupa 
gpy2a "частна" cuм6oлuka. 

В nъp6ume cmuxom6opeнuя на noema ynompeбama на enu
memu е nоgчuнена най-6ече на емоциите на лupuчeckuя cy
бekm (6 mo6a uзлшkенuе не бихме моzлu ga снемем целия peg 
на enumemume). Я6ен е npuopumemъm на mpaguцuoннume. 

· Лunc6am смuсло6о npomu6onocma6eнume eguн на gpyz, чuяmо
ynompeбa npugoбu6a особено значение за разwuря6ане на 2pa
нuцume на noняmuяma 6 no-kъcнama му лupuka. Ще обърнем
6нuманuе на enumema "безnрос6еmен" 6 съчеmанuеmо "безn
рос6еmен мраk" kamo npuмep за enumem, 6 началото 6ъзnрu
еман kamo mpaguцuoнeн, kamo еgнозначно cъom6emcm6aщ на
npegмema, koumo оnреgеля, и nо-kъсно раз6u6ащ gpy2u сuм-
6олнu значения. Той се среща за nъp6u nъm още 6 cmuxom6o
peнuemo "В mъмнuца" om 1898 2. Там напомня "mа6mоло2uчен"
enumem: сло6осъчеmанuеmо не е npugoбuлo фuzypamu6нo зна
чение (koнkpemнomo място - "6 mъмнuца" � npegnoлa2a 6ъзn
рuеманеmо му 6 не206оmо npяko .значение). Знае се, че самота
та и gуще6наmа неуgо6леm6ореносm на лupuчeckuя "Аз" се no-
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я6я6аm още 6 cmuxom6opeнuяma om 1899 2. В "Каmо з6езgu
ца с6еmла" сьщuяm enumem се нала2а чрез мно2оkраmноmо 
no6mopeнue на разлuчнumе му сuнонuмu. Съзgа6а се 6nечаm
ленuе за с6оеобразна еkсnанзuя на enumema 6 сра6ненuе с ан
mонuма му "с6еmъл". В общия koнmekcm нарасm6а koнoma
mu6нuяm му ореол - om ynompeбama му 6 npяkomo значени� 
6 nър6uя cmux ("Каmо з6езguца с6еmла 6 нощнuй мраk") kъм 

· еgно6ременнаmа фuzypamu6нa u нeфuzypamu6нa ynompeбa 6
cmuxa: "mъма беззрачна бе 6 мен u оkол мен". Променя се фун
kцuяmа на entimema - om xapakmepuзupaщ 6ънuшоmо kъм ха-

. pakmepuзupaщ 6ъmрешноgуше6нu npe)ku6я6aнuя. То6а paз6u
mue на enumema 6 еgно cmuxom6opeнue, 6 koнmekcma на ця
лото m6opчecm6o на Я6оро6 може ga се onpegeлu kamo paз6u
mue om "ценmробежносm" kъм "ценmросmремumелносm". В
същото cmuxom6opeнue uма u още om xapakmepнume Я6оро-
6u оnреgеленuя: "земя-nусmuня", "небето необятно", "ripoc
mopu необяmнu", koumo cma6am сuмБолнumе npocmpaнcm6e
нu koopguнamu на no-kъcнama му лupuka.

Оkаз6а се, че koнkpemнu cumyaцuu 6 раннumе nроuзБеgе
нuя на noema cma6am сuмБолu 6 cmuxoБeme му om nо-kъсно
Бреме. Koнkpemнuяm noБog u насmроенuе 6 no6eчemo om
cmuxoБeme му go 1901 2. е uзяБен. ТоБа npeчu наnрuмер меmа
фораmа "станаха нощu gнume" ( оmноБо om cmuxomБopeнue
mo "Като зБезguца сБеmла") ga прерасне 6 сuмБол, kakmo
mоБа сmаБа Б "Днu Б нощта" (1905).

Ролята на npuлa2ameлнume, особено 6 "Прозрения", се за
сuлБа moлko6a, че на места cmuлъm cma6a gоняkъgе gekopamu-
6eн. Tako6a 6nечаmленuе съзgа6а "Нuр6ана". И myk лupuчecku
яm 2ерой е npeg нenpekъcнamomo om xopuзoнmu npocmpaнcm-
60, 6 неuзmuчащоmо Вечно Бреме. В nopu6a ga бъgаm nocmu2-
нamu u не6ъзможносmmа за mo6a се nopaжga mя2ocmнomo усе
щане, noчmu 6uнa2u uз6еgено go nароkсuзъм u nреБърнаmо Б
ugейно-емоцuонална gомuнанmа Б лupukama му слеg 1901 2. В
cmuxom6opeнuemo mo се аkумулuра именно om enumemume.
Тяхното koлuчecm6o е нaucmuнa makoБa, че gаБа осноБанuе на
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Am. Далче6 ga 20 смята uзzpageнo eg6a лu не само om npuлa
zameлнu. Тяхната· "разmочumелносm" съзgа6а cmamuчнocm
nia, прорязана om еgно хаоmuчно g6wkeнue (zлаzолъm "бро
guм"). Най-чесmо no6mapящume се enumemu uзzpюkgam kом
nозuцuоннаmа схема на cmuxom6opeнuemo: 

1 строфа: Cnяm 6ечнumе 6ogu, безбрdснumе 6ogu - без
gьннu безсънни 

11 строфа: Cnяm 6ечнumе 6ogu, безgъннumе 6ogu - безб-
рdснu безнаgежgнu 

111 строфа: Преg6ечнumе 6ogu, 6се6ечнumе 6ogu 
безgъннu u безбрdснu 
безсънни, безнаgежgнu. 
По6mоренuяmа uм 6 разлuчнu noзuцuu на xygoжecm6eнo

mo npocmpaнcm6o nopюkga моноmонносm на з6уkа, но не u на 
nосmоянно разzръщащаmа се мuсъл. Послеgнаmа строфа е ре
зlомuраща, заm6аряща kpъza om мomu6u, с2ъсmя6аща нacmpo
eнuemo. Чрез 6apuaцuяma на разлuчнu enumemu u промяната 
на мясmоmо на egнu u същu, gyмama, koяmo nоясня6аm, "на
расm6а" u uзлuза uз6ън paмkume на peчнuko6omo cu значение. 
Eзuko6ama разmочumелносm kamo nox6am Я6оро6 uзnолз6а 6 
цялото си m6opчecm6o. Поняkоzа uма само нampynaнu enume-

. - fuu, а лunc6a npяko назо6ан лupuчecku oбekm. Той "uзpacm6a" 
на npuнцuna на noemuчeckama зazagka. В cmuxom6opeнuemo 
"Песен на песента мu" oбuлuemo om enumemu ("еgно cmpaga
нue безлично, жалkо, безzранuчно ... ") nресъзgа6а не moлko6a 
мноzоuзмерuмосmmа на я6ленuяmа 6 c6ema, koumo се cmpou, 
koлkomo npegcma6ama за мнozoacnekmнocmma u сложносmmа 
на оmнощенuеmо kъм неzо. 

Enumemume uзzpюkgam cuм6oлukama u на cmuxom6opeнu
emo "Леgена стена". Сло6осъчеmанuяmа "леgена стена", 
"сmъkлена стена", "хлаgнаmа стена", "6ечнаmа стена" се намu
раm 6 egнak6a cuнmakmuчнa nозuцuя, m.e. межgу mях се усmа
но6я6а оmнощенuе на паралелизъм. Taka me се 6ъзnрuемаm 
kamo 6заuмноаналоzuчнu u съсmа6ля6аm 6заuмносъоmнесена 
cmpykmypa. Пo6mopeнuemo на еgно u също оnреgеляемо 
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("стена") akmuBuзupa нecъBnagaщume чacmu - enumemume, u 
zu обеguняВа В общ kлас. Taka се okaзBam zpynupaнu лоzuчнu u 
меmафорuчнu enumemu. KoнomamuBнume насла2Ванuя на Bce
ku израз noomgeлнo са слабо изразени. Но В uзzpageнama обща 
cucmeмa u egBa mozaBa, слеg kamo Взаимно се uнgykmupam, 
зазВучаВаm no ноВ начин u заnочВаm ga наnомняm "opkecmъ
pa" на Cm. Маларме (меmафораmа му за сuмВола). В образу6а
лаmа се napaguzмa gyмama "стена" npugoбuBa gоnълнumелна 
Валенmносm u се осмисля kamo сuмВол на npezpagama, наложе
на оmВън u omBъmpe на cyбekma. Поgобна napaguzмa се обра
зу6а u В mpemomo cmuxomBopeнue om "Шenom насаме": 

шupokuяm nрозорец 
разgелнuя nрозорец 
cmygeнuя nрозорец 

По ugeнmuчeн начин се uзzpaжga u В moBa cmuxomBopeнue 
cuмBoлukama на npezpagama: на неВъзможносmmа ga бъgеш 
"myk" u "omBъg"; на съgбоВнаmа лunca на cpega за лupuчeckuя 
cyбekm; на нenpekъcнamomo llpBeнe" на gyщama. В случая moBa 

... 1 
търсене на nоВече nрuзнацu kъм еgно u също оnреgеляемо е 
nоражgащ npuнцun на сuмВолuзацuя. Каmо че цели mekcmoBe 
мozam ga се pogяm om eguн образ, koйmo неnреkъснаmо нарас
mВа u nреосмuсля значенията cu. 

Оmkроя6ане на napagokca u сблwkа6ане 
на aнmuнoмuume 

Друzа zлеgна moчka kъм paзBumuemo на ЯВороВаmа noemu
ka е оkсuморонъm. Поkазаmелен е фakmъm, че В "CmuxomBo
peнuя" той не се среща, а В "Безсъници" u "Прозрения" е xa
pakmepeн noxBam. Има лu няkаk6а 6ръзkа ynompeбama му със 
заmруgненоmо 6ъзnрuемане на no-kъcнama nоезuя на Я6оро6 
om съ6ременнuцumе му? Дokamo Все се оmбеляз6а орzан'-tчна
mа npueмcmBeнocm на Я6оро6 u npegxogнama лumepamypнa 

148 



mpaguцuя (mърсяm се наu-6ече Бome6ume жесmо6е), няkоu 
особености 6 лupukama му заnоч6аm ga се осъзна6аm kamo 
"неnоняmнu за масата u koumo kamo безgна gеляm млаguя 
noem от нея"8. Дори учumеляm Cлa6euko6 обособя6а kьснuя 
Я6оро6: "Там, zgemo ceza е mласнаm Я6оро6 6 с6оя 6ър'6еж, 
той стои съ6сем самотен. "9 Не cma6a gума за търсене на чuc
mama cmuлucmuчнa фuzypa 6 Я6оро6аmа nоезuя. Каmо часm 
om aнmuнoмuume, оkсuморонъm се разzлежgа om лumepamy
poзнaнuemo 6 eguнcm6o с aнmumeзume и napagokca 6 хуgожес-
m6енuя mekcm. Ос6ен mo6a aнmuнoмuume мozam ga се uзnол
з6аm не само 6 речнukо6а форма, но ц 6 "nо-замасkuран", cup. 
6 nо-усложнен 6ug (Леkомце6). Тезата, че napagokcume 6ъзнuk-
6аm "на zpaнuцume на noemuчeckume kанонu и научнu napaguz
мu, cuzнaлuзupauku за тяхното самоuзчерn6ане"10, насоч6а не 
само kъм особеното място на napagokca 6 Я6оро6аmа лupuka, 
но и на самата нея 6 noeзuяma на бълzарсkаmа лumepamypa. С 
g6e gyмu за npupogama на оkсuморона: Пpuблuжa6auku несъ6-
месmuмu npomu6onoлoжнocmu, той се оmлuча6а с uзkлlочu
mелен смuсло6 uнmeнзumem. Възnрuеман kamo napagokcaлнa 
koнmpacmнocm, оkсuморонъm npumeжa6a огромна uзразumел
носm, uзzpaжgauku анmuномuчнаmа цялост на npegмema, ko
яmo npu рацuонално разложение на koмnoнeнmume наnълно за
zуб6а с6ояmа тайна и обаянuе. Изразът "оkсuморонно uзzраж-
gане" nрuемам 6 no-wupokomo му значение. Hapeg с оkсuморо
на може ga се zo6opu за cuнmakmuчнu paзнo6ugнocmu, muno
лozuчнopogcm6eнu фuzypu, npegcma6ящu aнmuнoмuume. Илu 
може ga се npueмe nо-общuяm mермuн "анmuномuчен koмn-. 
леkс" (Леkомце6). 

Om значение е npuчuнama, gо6ела go оkсuморонноmо uзz
ражgане 6 noeзuяma на Я6оро6. Oбщonpuemume nоняmuя се 

8. А.Проmuч, П.КЯ6оро6 - xapakmepuanuka. -Мисъл, 1904, 300.9. П. П. Сла6ейkо6, Бълzарсkаmа nоезuя ceza. -Мисъл, XVI, 1906, 365. 10. Ю. Лuннuk. Эcmemuka napagokca. В: НГР u paз6umue xygшkecm6eнozo 
m6opчean6a. Л., 1980, 49. 
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okaз6am неgосmаmъчно e6pucmuчнu ga uзразяm глъбините на 
самоnознанuеmо, koumo търси лupuчeckuяm cyбekm. Дълбuн
нuяm самоанализ още 6 gpe6нocmma omkpu6a npomu6opeчuя
ma на съзнанuеmо. "С6ръхземнumе 6ъnpocu" са неразрешими, 
защото са нееgноuзмерuмu. Дори аналuзъm uм е не6ербалuзу
ем: "С6ръхземнumе 6ъnpocu,// koumo нukou. 6ek не разре
ши,// gълбаех ням ... " ("Macka"). Нещо nо6ече: самите 6ъnpocu, 
оmнасящu се go nослеgнuя смисъл на бumuemo, се okaз6am 
неnроuзносuмu - "ням 6ъnрос". Не 6cuчko 6 c6ema u за c6ema 
може ga се 6ербалuзuра. Я6оро6 gocmuza go ycema за npegeлнu
me 6ъзможносmu на gyмume, заg koumo стои mekcmъm на не
uзkазаноmо: "сърце ми 6cuчko знае - 6ечно ще мълчи" 
("Сфuнkс"). Но eзukъm ,на мълчанuеmо е eзukъm u на нерацио
налното nознанuе. Именно нерацuоналноmо се я6я6а мemae
зuk no оmнощенuе на формалния eзuk. Но npu nоgобно насла2-
6ане формалният eзuk не бu имал 6ъзможцосm ga uзразu ня
kаk6а неформална лozuka - ommyk u ekcnepuмeнmupaнemo с 
неzо, за ga може ga у6елuчu означа6ащumе cu cnocoбнocmu. Ця
лото cmuxom6opeнue "Еgна gума" е търсене на nоgобно uзра
зя6ане. (Проблемът за eзuka на uзразя6анеmо е nocma6eн 6 не
еgно cmuxom6opeнue на Я6оро6.) В неzо е omkpuma ugeяma за 
оkсuморона: "Добро u зло, началото u kрая - // събрал zu бuх 
6 egнa-egнuчka gума." // "Eзuk не ще я нukoza uзgума ... ". В ycu
лuяma си ga я изрече nak gocmuza go xapakmepuзupaщama фун
kцuя на enumemume, koumo uзzpaжgam анmuномuчнuя koмn
лekc: "Безkрайно gълzа u безмерно kpamka, // u mъмнuна u 
nлам. // ... // с6ещенаmа u 6се npokлema gума." Ako nomъpcuм 
kak6a е koнkpemнama фунkцuя на оkсuморонноmо uзzражgане, 
mo самото е строене на оная стена (6 cmuxom6. "myk" u 
"mам"), koяmo 6ечно ще zнemu с нenpeogoлuмocmma си. Ина
че цялото cmuxom6opeнue е с6ързано с nромененаmа nозuцuя 
kъм goбpomo и злото kamo нenpomu6onocma6ящu се еgно на 
gpyzo, а kamo guaлekmuчнo "ycnokoeнu" 6 еgно mяло-gума. 
Сkръбноmо узна6ане на mo6a eguнcm6o u мъчumелноmо тър

сене на uзразя6анеmо му е с6ързано с nромяна на ценностна-



ma cucmeмa. Разбира се, maзu "обременена" zлеgна moчka kъм 
нpa6cm6eнume nоняmuя не omkpu6aмe само 6 "Безсьнuцu" u 
"Прозрения". Още 6ъ6 финала на "Граgушkа" "6ечноmо зло" се 
осъзна6а kamo част от ценностна cucmeмa, 6 koяmo goбpo
mo kamo npomu6ocmoящ zpagu6eн елемент omnaga. А зая6ле
нuеmо "kak чезна за goбpomo, kak му 6яр6ам аз" 6 "Не бой се 
u ела" е само gълбоkо kлеm6ено желание, но реално u 6се6лас
mно е състоянието на "мрачна безнаgе)kgносm". За goбpomo 
може ga се zo6opu, но мислено kamo наgежgа 6 безнаgежgносm
mа, а не kamo реален фakmop. 

Фakmuчecku разkолеба6аноmо go6epue 6 geйcm6eнama сила 
на хуманната еmuчна cucmeмa намира с6оя agek6ameн израз 6 
оkсuморона. "Песен на neceнma ми" - nъp6omo cmuxom6ope-' 
нuе om "Безсъници" - се 6ъзnрuема kamo nроzрамно "оnоВес
mяВане" на обръщението на лupuчeckuя cyбekm kъм собсmВе
наmа му gушеВносm. "Песен на neceнma ми" е nроzрамно u за 
noяBama на оkсuморона 6 ЯВороВаmа лupuka. Tyk не само за 

· nъpBu nъm zo omkpuBaмe:

Че няма зло, cmpagaнue, tku6om, 
Вън om сърцето мu - kuBom, 
'kъgemo neneлma лежи 
на Bcuчku ucmuнu-лыku. 

Външно ekcnлuцupaн е u nъmяm, no koumo се cmuza go 
неzо: 

Cmpagaнue! Еgно cmpagaнue безлично, 
жалkо, безzранuчно, mам н�gе no cpegama 
на .ucmuнama u лъжата. 

Не болkаmа myk е Важна - Важно е omkpuBaнemo на собсm
Венаmа мяра, koяmo npenogpe)kga no ноВ, а не no oбщonpuemuя 
начин собсmВенаmа ( самотна) nоgВселена. ОmхВьрлянеmо на 
oбщonpuemume измерения оmх6ърля u oбщonpuemuя eзuk. 
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Анmuномuчнuяm рефлеkс cma6a мноzо xapakmepeн за Я6о
ро6оmо noemuчecko мислене слеg 1906 2. Обukно6ено gълбочu
наmа на мuсълmа npeguз6uk6a aнmuнoмuume u napagokca: 116 
нagd<ga muxo безнаgежgнu, // 6uu мрете болни meмeнyzu" 
("Теменуzu"); "Сърце мu чуй-не чуе// сам само 6 цял с6яm" 
("Сфuнkс")... Назо6а6анеmо u не206оmо ompuцaнue насоч6а 
kъм guaлozuчнocmma на мuсленеmо изобщо. Не cma6a gума за 
uз6ecmнama nолuфонuчносm, npenлumaнemo на мноzо zласо6е. 
Tyk е paзkpumo разg6оя6анеmо на еgна глеgна moчka, nолuфо
нuчносmmа на eguн zлас; не борба на aлmepнamu6нu kонцеn-
цuu, а нenpuмupuм сuнmез. Въmрешнаmа разg6оеносm на лu
puчeckuя cyбekm на Я6оро6 се koмeнmupa от 6cuчkume му uз
cлego6ameлu. Тя е зая6ена: "gyшama на анzел u gемон", "u 6 ka� 
менъm аз чуя g6e сърца" ... По-интересна е cmeneнma на om
чy)kgeнue (apmucmuзъм?), koяmo може ga nocmuzнe лupuчec
kuяm cyбekm 6ъmре 6 себе cu. Tou самuяm може ga iюглеgне 
самия себе cu kamo onpegмemeн oбekm, kamo на жu6om uз6ън 
себе cu.Зamo6a може ga zu noчy6cm6a kamo не-"с6оu", "чезне
щи 6 neneл 6ражgебнu лица". Каmо че часm om лupuчeckomo 
"Аз" се изнася uз6ън npegeлume му. Изzражgаm се cyбekm
нo-oбekmнu отношения 6ъmре 6 неzо. Hanpuмep, 6 cmuxom-
6opeнuemo "Пос6ещенuе" uма npomu6onocma6янe мd<gy "аз" u 
"мисълта ми". То се реализира чрез aнmumeзнomo uзzражgане: 

В nageнuя, 6 nogeмu тебе kumux, 
mu бе царица zopga мноzо gнu, 
аз 6съgе бях u 6cuчko зanokumux, 
mu с мене сkромна се yeguнu. 

Още самото заzла6uе npegnoлaza няkаkъ6 agpecam. И той

geucm6umeлнo akmu6нo npucъcm6a, но Я6оро6 оmно6о uз
nолз6а заба6янеmо на назо6а6анеmо му. В kрая на cmpoфama 
неочаk6ано се "om2am6a 11 неочаk6анuяm oбekm на мисълта: 
"моя Волна мисъл". Неочаk6ан е u nopagu мackama на мъж
kо-женсkоmо npomu6onocma6янe, koemo се заnаз6а gokpau. 
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ТоВа нала2а noBmopнomo ВъзВръщане kъм началото, за ga се 
осъзнае нефuзuчносmmа, а фшypamuBнocmma u cuмBoлukama 
на 2раgенuя образ. В слеgВащаmа строфа неуморно npogъюka
Ba xapakmepuзupaнemo на Вече назоВанuя oбekm. Насла2Ване
mо на сраВненuя· още nоВече "зanлuma" значенuяmа: 

Змия kоВарно мила, желmооkа 
mu бе - u gpa2 мu беще моя 2рях, 
kamo желязо хлаgна u жecmoka 
mu бе - u В мрачна pagocm me слеgях, 
kamo небето сВеmла u gълбоkа 
mu бе - u нежно В mебе се monяx, 
kamo нощта npucmъnнo cлagocmpacmнa 
mu cu! ... u 2uна аз В npe2pъgkama mu Властна. 

ОmноВо роля за разшuряВане на Въmрешнаmа npocmpaнc
mBeнocm на образа uмam enumemume - moзu nъm kamo беле
зи (nogoбuя) на сраВненuяmа. Те оmноВо uз2paжgam анmuно
мuчнu koмnлekcu: "kоВарно мила", "мрачна pagocm". Анафорuч
но noBmapянuяm израз "mu бе" cmaBa сВоеобразен pumopuчeн 
център на cmpoфama. В kрая се осъщесmВяВа ноВ noBpam В 
значенuяmа на xapakmepuзupaнomo noняmue, чрез смяната на 
минало сВършено със се2ашно Време. Уm6ържgаВащоmо "mu 
си" е оmgелено 2рафuчно om останалия mekcm u npugoбuBa 
ygapнama сила на noaнma. Taka nocлegнomo сраВненuе npugo
бuBa cuлama на се2ашносmmа u go uзВесmна cmeneн ompuчa 
Baлugнocmma на npeguшнume. Веgныk uзkазана, мuсълmа npu
goбuBa собсmВен жuBom. Тя В няkаkъВ смисъл nоzлъща сВоя 
съзgаmел: "u 2uна аз В npe2pъgkama mu Властна". Taka В kрая 
не се 6ъзсmаноВяВа целосmmа на лupuчeckuя cyбekm, а оmно
Во зазВучаВа meмama за Всеnоzлъщащаmа сила на ЯВороВаmа 
нощ. 

Aнmumeзнomo npegcmaBянe на нещата kamo nрuнаgлежа
щu на cyбekma u неnрuнаgлежащu нему е ноВа метаморфоза 
на анmuномuчносmmа В �BopoBama лupuka. Самооnреgмеmя-
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6ащuяm се и самоguсmанцuращ се gyx е белеz не само на gьл
боkо самоnознанuе, но е с6ързан u със заzубаmа на хармонията 
6ъmре 6 чо6еkа. В този смисъл Я6оро6 нu npegcma6я чо6еkа 
kamo nарцелuран, m.e. образа на моgернuя чо6еk. 

В "Песен на neceнma ми" оmношенuеmо на лupuчeckuя cy
бekm kъм c6ema се реша6а оmно6о onocpegcm6eнo - kamo 6за
uмооmношенuе межgу "аз" u "neceнma мu". Сло6оmо, koemo е 
излязло om нас, 6ече не може ga се ugeнmuфuцupa наnълно с 
нас, 6ече не npegcma6я само нас, но u себе си. Но лupuчecku
яm "Аз" на Я6оро6 mъpcu 6mорuчно сблuжа6ане с onpegмeme
нuя си "Аз". "Ела npu мен. Ела у мен." И още no-kamezopuчнo: 
"Бъgu npu мен, бъgu у мен." Като няма хармония със c6ema, 
nopu6ъm е за хармония със себе cu, "6 konнeнue за мuр небе
сен". В noeмama "Нощ" е ogyxom6opeнa u оmgелена gpyza часm 
om ugeaлнama същност на лupuчeckuя cyбekm - мечmаmа. 
Omkpu6a се cxogcm6o 6 xapakmepucmukume й 6 "Нощ": "uзn
лашена", "морна", "с оkъсана ogeжga", с "разnлеmенu kocu" u об
раза на neceнma 6 "Песен на neceнma ми": "уморена, наплаше
на, оm6ърнаmа, сломена". Eзuko6a ремuнuсценцuя може ga се 
нanpa6u u с еgно Я6оро6о nucмo go Дора Габе om 1906 z. (ko
zamo нanuc6a "Песен на neceнma мu"): "Моята npuяmeлka 6се 
още я няма - u gобре npa6u, защото 6cяkoza, nogup nogoбнu 
omcъcm6uя тя се 6ръща разnлаkана ... " Tyk само оmбеляз6ам 
npo6okamu6нomo оnреgмеmя6ане на "мисълта", "neceнma", 
"мечmаmа" 6 образа на жена u cxogнume им xapakmepucmuku. 

Дuалоzuчнаmа cmpykmypa се оkаз6а аналоzuчна на същ
носmmа на бumuemo - uз6og, go koйmo са cmuzнaлu ,още aн
muчнume мucлumeлu. Но 6ъmрешноmо раз96оени1, Я6оро-
6uя лupuчecku cyбekm, с6ързано с mърсенеmо на'V-JУХо6на yc
moйчu6ocm, бележи nромененоmо );XpHacmpoeнue на бълzарс
kаmа uнmелuzенцuя 6 началото на'Е�. Неслучайно Д-р Кр. 
Кръсmе6 zo6opu за "нашата no-zopeщa и разkъсана om guco-

( нансumе на бumuemo натура". Самото битие npugoбu6a
cmpykmypama на оkсuморон. Дuсmанцuранеmо на omgeлнu 
елементи от собсm6еноmо "Аз" е с6ързано u с не6ъзможносm-
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ma ga останеш еguнен 6 "нееguннuя" с6яm. Търсенето на uз
Вечнаmа същност на чо6еkа u c6ema нала2а търсенето на унu
Версалнаmа cuмBoлuka. Ako cu nослужа оmноВо с gyмume на А. 
Бели: "На хората с koмnpoмucнu nрежu6я6анuя makoBa отно
шение kъм geucmBumeлнocmma uм uзzлежgа нереално." Ще gо
баВя: napagokcaлнo. Но на noema се omga6a moBa, koemo не 
може ga бъgе nocmuzнamo 6 нumo еgна рационална система. 
Отношението межgу meзuca u aнmumeзuca 6 анmuномuчна
mа cmpykmypa заzубВа сВ�яmа нenpuмupuмocm u npugoбuBa 
смисъла на npoнukнo6eнue. Hukou наш noem не е gръзВал ga 
наВлезе maka npяko u gълбоkо 6 лupuчeckama guaлekmuka. 
Като че цялата nоезuя на Я6оро6 може ga се разzлежgа kamo 
aнmumeзa межgу g6e gyxo6нu nocoku - оmgалечаВане om c6e
ma u nрuблuжаВане kъм неzо. Ho6omo е, че именно Я6оро6 
осъзна6а maka сблuжаВанеmо на npomuBonoлoжнocmume, npo
Beжga 20 чрез cuм6oлukama на mBopбume ,cu. 


