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Abstract: The current paper searches for the roots of melancholy in Asen Raztsvetnikov’s 
book “Mountain evenings” using observations of the Job archetype in the poet’s verses.  The 
archetype, unlike the myth, with its theological symbolism, gives us an opportunity to peer 
into the psychological structure of the poetry, and with that – a more wholesome under-
standing of the work’s messages. K. G. Jung’s “Answer to Job” and “Aion” are the theoretical 
base for this paper. Melancholy is seen as an existential condition of the persona – a result 
of deeper understanding of Being.
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През 1934 г. излиза от печат книгата на Асен Разцветников „Планински 
вечери“. Последното стихотворение в нея започва със стиха: „ТОВА Е КРАЙ 
на тая странна повест“. Обозначаването на една лирическа книга с жанрово 
понятие, отвеждащо към друг литературен род, не е ново за българската 
литература. В краткия послеслов към стихосбирката „Освободеният 
човек“ ще бъде дадено подобно жанрово определение за нея от автора 
й Теодор Траянов, който ще я нарече „романът на един живот“. По-късно 
Николай Райнов във „Вечното в нашата литература“ ще определи книгата 
„Освободеният човек“ с друго нелирическо жанрово понятие, наричайки 
я „вътрешна автобиография“. С подобни надредни жанрови определения 
бихме могли да удостоим и други лирически книги в българската литература 
като „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков, „Подир сенките на облаците“ на 
Пейо Яворов, „Вечерен тромпет“ на Борис Христов и др. Означава ли това, 
че всяка изповедна лирическа книга би могла да бъде наречена „романът 
на моя живот“? Едва ли. Това, което обединява гореизброените книги,  не 
е само силно изявеният лирически автобиографизъм, но и стремежът 
структурирането на книгата да бъде подчинено на една цялостна концепция, 
целяща осмисляне на личностното битие като някаква завършеност, 
като низ от превъплъщения и трансформации от една точка до друга на 
екзистенциалния път. Става въпрос за изграждането на чисто духовна 
автобиография, която има свои метафизически закони за развитие и свои 
цели, в повечето случаи неприпокриващи се с житейските и идеологически 
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перипетии на личността на съответния поет. Този тип автобиография на 
вътрешния живот на човека съдържа по-отчетливо или по-слабо изявени 
външносъбитийни опорни точки, но при всички случаи е с ясно изразена 
есхатологична представа и телеологическа архитектоника, обосноваващи 
използването на епическа жанрова фигура като „роман“, „повест“, 
„автобиография“ за характеризиране на лирическо произведение.

Но да се върнем към надредното жанрово понятие „странна повест“, 
което Разцветников дава на своята книга „Планински вечери“. То провокира 
очакването за някакъв лирически сюжет. Цялостен такъв обаче в книгата 
трудно бихме открили. Тя се състои от девет въвеждащи стихотворения, 
които според Иван Станков (Stankov 1993: 75) влизат в тематично-идейна 
корелация с деветте цикъла в книгата.1 Според него тези девет цикъла 
изграждат своеобразна биография на лирическия герой, която следва 
ретроспективно детството („Прости песни“), юношеството („Блуден син“), 
живота в града („София“), неосъществената любов („Степ“). 

Поемата „Двойник“ разделя книгата в съотношение 3:2, визия за 
„златното сечение“, и връща „повествованието“ в сегашно време. Следват 
три цикъла, в които лирическият герой е намерил жадувания покой, 
превъплъщава се в съдбата на други герои, обобщава. Подобна сюжетна 
схематизация има своите основания на едно външно тематично равнище 
и предполагам, че при подреждането на циклите Разцветников използва 
точно тази схема, която, разбира се, с оглед на емотивно-метафизичната 
цялостност на книгата има своите пропуквания и отклонения. Невинаги 
кореспонденцията между въвеждащите девет стихотворения и съответните 
цикли, посочена от изследователя, е адекватно защитима на тематично-
идейно равнище (например връзката на стихотворението „Декемврий“ 
с цикъла „Планински вечери“ или „Прости песни“ със стихотворението 
„Великден“). Не е ясно какво място заема в биографичната сюжетна линия 
първият цикъл „Планински вечери“, както и последните три цикъла, а и 
присъствието на поемата „Двойник“ в идейно-съдържателен и структурен 
план трябва да се осмисли с оглед целостта на стихосбирката. Бихме могли 
да решим, че до „Двойник” „Планински вечери“ следва някаква подборна 
биографична сюжетна нишка, а след това се пренася в метафизичния свят 
на лирическия герой, но с това ще опростим твърде много композиционната 
постройка на произведението. 

След изказаните усъмнявания в намерения отговор за жанровото 
понятие в края на стихосбирката се връщаме към зададения вече въпрос: 
„За какво разказва тази „странна повест?“ Тук на помощ би могло да ни 
дойде определението „странна“. Кое е странното в тази житейска история? 
Натрапващият се отговор е: различността й от конвенционалните истории. 
Лирическият Аз се самохарактеризира като различен, самотен, неразбран, 
1 Десетият модул в нея, поемата „Двойник“, заема особена концептуална позиция спрямо композиционното 
цяло.
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необичан, но не търси вината за това в другите, а на друго място. Всъщност 
като се изключи цикълът „Степ“ (по-късно озаглавен „Поле“), той  не влиза в 
пряко общение с Другия, а общува с битийни феномени: Природата, Града, 
родното място, обществото и не на последно място – Бог. Следователно 
излиза, че „Планински вечери“ разказва повече за въобразения, а не за 
конкретния свят на лирическия герой. Природата (планината, степта) не е 
конкретизиран топос в пространството – Градът при Разцветников, както при 
символистите, е винаги с главна буква2, фатално пространство за духовното 
битие на героя. Родното място е само спомен, натоварен и с положителни, 
и с отрицателни конотации. Обществото, присъстващо в циклите „София“, 
„Балада за нищите“ и поемата „Двойник“, също представлява абстракция 
– тълпа, народ, нищи, и по-важното – то е субективна типологизираща 
проекция на личния Аз. Като изключим циклите „Степ“ и „Пасторална 
песен“, лирическият герой не влиза в диалог с хора, а с феномени: града, 
лятото, родината, спомена, съня и разбира се, Двойника и Бог. Доколкото 
книгата „разказва“ за тези разговори, тя е странна.

„Планински вечери“ разказва още (и най-вече) за състояния. 
Всеки цикъл освен бледомаркирания външен сюжет има и свой вътрешен 
сюжет, който като че ли е много по-важен за поета, проследяващ 
промяната в състоянията на лирическия Аз, пулсациите на настроенията, 
болките и радостите на човешката душа. Всъщност книгата разказва за 
психологическите лутания и просветления на душата, приключенията 
на aнимата, през чиято призма се осмисля битието. Може би тук трябва 
да търсим отговора на иначе нелепия въпрос защо Асен Разцветников 
предпочита да говори за своята книга като за повест, а не като за роман, 
както Теодор Траянов. В „Освободеният човек“ е залегнал митът за вечното 
завръщане; тя е агонална книга, отразяваща сблъсъка на идеи преди 
всичко; тя е книга за самоусъвършенстването на Аза, на анимуса, загърбва 
субективното Аз, за да изгради типологията на свободната личност; тя е 
полифонична и търси завършеност, крайност в идейно отношение. Затова и 
жанровата метафора „роман“ напълно адекватно я характеризира. 

Понятието „повест“ не само защото е от женски род, а и защото не би 
могло да понесе горните характеристики, стои по-резонно като метафорична 
жанрова определеност на „Планински вечери“. В книгата душата е тази, 
която влиза в общение със световния разум, за да потърси отговори за 
своята болка. Тя е превърната в център на вселенното пространство, тя е 
някакси екзистенциално монологична, не търси съвършенство, а покой. В 
„Планински вечери“ няма да срещнем сблъсък на идеи, а на изживявания. 
Лирическият герой не носи началата на героичното, месианистичното, той 
не е агонален тип, както подчертава Иван Станков, а съзерцаващ света и 
примиряващ се или смиряващ се – според гледната точка – пред неговите 
неразрушими противоречия. 
2 Дори и номинативното означение София е лишено от конкретност.
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С оглед на тази характерологичност понятието „повест“ е по-
подходящо за книгата на Разцветников, но без своето определение „странна“ 
пак би звучало твърде претенциозно или повтарящо Далчевата метафора3. 
Епитетът разколебава конвенционалността на понятието и ни освобождава 
да мислим за него в различни посоки като например кореспонденцията му 
със средновековната „повест“, в чиято структура, освен разказ за събитие, се 
включват и фантастични елементи – сънища, видения, пророчества. Имаме 
основание да мислим „Планински вечери“ през призмата на средновековния 
жанр не само защото съдържа сънища и видения, а и защото носи по-явни 
или по-скрити асоциации за библейски разкази и герои, проектирани върху 
образа на лирическия герой в книгата. 

С други думи, скритата повествователност можем да търсим и в 
присъствието на митоса, приобщаващ битието на героя към определени 
архетипни зони на колективната съдба на човечеството, спомагащи 
вписването на индивидуалната съдба в човешката изобщо. И тъй като те 
присъстват не толкова като символи, колкото като психологически проекции, 
ще предпочета да говоря по-нататък не за митове, а за архетипи, позовавайки 
се на Юнг, който смята, че архетипът изпълнява трансцендентна функция, 
обединяваща съзнателно и несъзнателно (Yung 1997: 96). Като личностни 
проекции архетипите имат безброй много образни вариации, които се 
проявяват най-вече в сънищата и виденията. За разлика от символистите, 
на чиято поетика не е чужд, Асен Разцветников не използва в „Планински 
вечери“ универсални символи, като изключим може би този на Христос и 
кръста, на небесния град и още няколко. В същото време обогатява чисто 
емотивните образи на самотата, алиенацията, раздвоението, безсмислието, 
неразрешимата противоречивост на света, примирението с архетипна 
асоциативност. По този начин психологическото обраства с някаква 
идейност, но без да напуска траекториите на душевното изживяване. Така 
смислите в книгата добиват дълбочина, но не и дискурсивност. Aнимусът 
не успява да вземе връх над aнимата и затова лирическият герой остава в 
плен на меланхолията. 

Меланхолията, за разлика от скръбта, тъгата, не е просто чувство, 
а екзистенциално състояние, през чиято призма личността възприема 
света. В основата на меланхолията не лежат една или няколко конкретни 
причини, които биха могли да предизвикат тъга, мъка, страдание, болка, 
а лежи някаква онтологична причина, чиито корени трябва да търсим в 
изначалните условия на битието, в колективното несъзнавано, в парадоксите 
на битийното. Ето защо осмислянето на образния свят в произведение като 
„Планински вечери“ би добило необходимата дълбочина и пълнота чрез 
вглеждане в и изследване на съдържащите се в него архетипи: Ахасфер, 
Двойника, Блудния син. Един от архетипите, структуриращ емотивното и 
смислово единство в „Планински вечери“, е свързан с мита за Йов. Но не 
3 Стихотворението „Повест“.
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митът с неговата теологична символика ще ни интересува по-нататък, а 
архетипните му проекции в психологическата структура на съвременния 
човек, обуславящи по един или друг начин естетическите проявления на 
разглежданата книга.

Защо Йов? Нека си припомним неговата история. Йов е най-
праведният Божи раб на земята, с когото Господ се гордее. Сатаната 
обаче не стои мирен и запалва искрата на недоверие между Йов и Господ, 
провокирайки последния с усъмняването в искреността на Йововата 
праведност, дължаща се според него на полученото от Господаря, а не на 
верността. Бог отнема всичко на Йов, за да изпита верността му. Йов не 
се огъва. Следва ново изпитание чрез физически страдания. Йов започва 
да се окайва, тъй като е загубил светлината в Божия път. При него идват 
трима приятели, които се опитват да го утешат, но и да го предпазят от 
неразумно отношение към Бог. Те го убеждават, че човек не е по-праведен 
от Бог, че скръбта не произлиза от прахта, че човек се ражда, „за да страда, 
както искрите – за да летят нагоре“. Убеждават го в мъдростта на Бога, но и в 
неговата сила и в това,  че никой, който е въстанал против Бога, не е оставал 
на спокойствие; внушават му и това, че може би е извършил грехове, които 
не си признава или не си спомня.

 Йов обаче е непреклонен в отстояване на своята невинност, смята, 
че несправедливо е наказан от Бог. Признава мощта и мъдростта на Бога, 
но желанието му е Той да отмахне от него жезъла си и мощта Му да не го 
ужасява, за да може да говори с Него, без да се страхува, да му каже, че не 
бива да угнетява делото на ръцете си (Книга на Йов, гл. 9,10). Но тъй като 
Йов не вярва в тази възможност, се отдава на тъгата и си пожелава смъртта, 
но най-много го гнети страхът, че може би няма да бъде обявен за невинен 
от Бог. Съкровеното желание на Йов е да говори с Вседържателя без страх, 
открито, за да му докаже своята невинност, да Го попита защо го угнетява, 
подпомагайки делото на нечестивците.

Накрая Йов се усъмнява в справедливостта на Бога. Тогава на сцената 
се явява младият Елиуй, който защитава Бог и обвинява Йов в нечестивост. 
В този момент Господ проговаря на Йов. Но говори от позицията не на 
правдата, а на мощта. Неговият отговор сякаш цели не да обясни действията 
му срещу Йов, а да го сплаши още повече. Най-странното е, че Той обвинява 
приятелите на Йов (които на практика не казват нещо по-различно от 
това, което сам Господ казва на Йов за себе си), че неправилно са говорили 
за Него, и ги наказва да му принесат жертва. След цялата заплашителна 
тирада на Господ Йов се отказва от думите си, приема сторената грешка и 
се разкайва, но не получава исканото обяснение от Бог. Йов се разкайва, но 
едва ли забравя онова, което го е гнетяло в поведението на Господ. Много е 
интересен аргументът за разкаянието му:

Слушал бях за тебе със слуха на ухото; сега пък очите ми те виждат; затова аз 
се отричам и разкайвам в прах и пепел (Книга на Йов, гл. 42:5,6). 
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Колкото странен е отговорът на Бог към Йов, толкова недоизказан е 
отговорът на Йов към Бог. Да, Йов получава очакваната благословия и 
възнаграждение за верността си, но затаява нещо в себе си, което вече няма 
да изговори, за да доживее щастливо до сто и четиридесет години. Това 
негово затаяване ще се репродуцира в следващите поколения на човешкия 
род в отношението им към Бог. Усещането за Божията несправедливост 
и меланхолията, породена от това, ще тормозят съзнанието на търсещия 
човешки дух, ще намират отражение в ред произведения на изкуството, 
философията и психологията. 

С оглед древността на Книга на Йов (6-3 век пр. н. е.) от съвременна 
гледна точка Йов е един от първите бунтари срещу властта на Бог. Неговият 
бунт обаче е мек. Той не е отричащ, а търсещ справедливост в общия ред 
на битието. Камю нарича подобен бунт метафизичен. При него човек 
въстава срещу своята участ и поставя под въпрос целите на сътворението. 
Метафизичният бунтар очаква да говори с Бога като равен с равен (Ka-
myu 1994: 29-31). И когато това не се случва, той изпада в униние. Следва 
примирението или смирението пред Необяснимото, пред Онова, което 
го превъзхожда. Примирението поражда фундаменталната меланхолия 
на човека. Смирението води към светлината и хармонията. Библейската 
херменевтика тълкува поведението на Йов в края на книгата за него като 
смирение, в което от съвременна гледна точка бихме се усъмнили. Йов не 
получава от Бог светлина, т.е. обяснение на своите дела, а само подаръци 
за послушанието. Йов се отказва да говори с Бог не защото се е отказал от 
толкова пламенно защитаваната до този момент своя невинност, а защото 
е разбрал безсмислеността на своите аргументи пред мощта на Бог. Той е 
затаил в себе си чувството за несправедливост, което с течение на времето 
ще приеме други измерения – психологически и философски, а митът за Йов 
ще започне да действа като архетип спрямо човешката екзистенциалност.

Книга на Йов завършва с хепиенд, който по-скоро има богословска 
функция. На практика обаче книгата остава незавършена в своята 
екзистенциална проективност. Човешкият род ще прояви желание да се 
подчини на един по-справедлив и по-открит за своите дела Бог – на един 
Бог, който да общува с него не чрез страха, а чрез любовта – и ще допише 
книгата за Йов.

Такова проникновено дописване прави Юнг в книгата си „Отговор 
на Йов“. Той разглежда библейския мит от психологическа гледна точка. В 
основата на неговата теза за Йов е залегнала идеята, разработена в другата 
му знаменита книга „Еон“, за вътрешната антиномия на Бога, който е 
нарушил сам своя Завет с човека, наказвайки го несправедливо за неговата 
вярност. В ситуацията с Йов Бог не се възползва от принадлежащото Му 
Всезнание, което би му подсказало, че верността на Йов е непоколебима, 
и сключва облога с по-големия си син Сатаната, подлагайки своя раб на 
неоправдана жестокост, сякаш Йов му е равен. В края Йов прекланя глава, 
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замълчава мъдро пред мощта на Бога, но от съвременна гледна точка той не 
дава истинския си отговор за ситуацията, в която го поставя Бог. 

Това, което осъзнава Йов, според Юнг е вътрешната антиномия 
на Бог и това негово познание придобива оплождаща светлина за самия 
него, доколкото човек е създаден като образ и подобие на Божеството. 
Замълчаването на Бог в края на книгата за Йов носи една недоизказаност, 
която провокира самия Яхве4 да осмисли своето поведение. Фактът, че той 
наказва, макар и не жестоко, приятелите на Йов, които всъщност се проявяват 
като ревнители на Божията власт, а възнаграждава Йов, който до последно 
отстоява своята невинност, говори, че Бог се чувства гузен пред своя раб. 
Провалът с Йов задейства саморефлексията на Господ и той се обръща към 
абсолютното знание, което притежава, към така нужната Премъдрост, която 
е коетернална, т. е. съ-вечна с Бога. Йов е така да се каже критичната точка в 
самоосъзнаването на Бог. Той ще изпрати втория си син Христос на земята, 
за да поправи несправедливостта, извършена с Йов. Животът на Христос 
е едновременно животът и на Бог, и на човек. Той трябва да съпреживее 
несправедливите страдания на Йов, за да помири отново човека с Господа. 
Това означава и освобождаване на човека от страха пред гнева на Бога, и поява 
на вярата в един любящ Отец. Сблъсъкът с творението сякаш преобразява 
Създателя. 

Христос се проявява като Посредник в две отношения: помага на човека 
срещу Бога и успокоява страха пред това същество… На него не Му липсва 
нито човешкото, нито Божието, ето защо твърде рано е характеризиран 
със символите на целостността, в което намира израз разбирането, че той 
обхваща всичко и обединява противоположностите (Yung 1997: 97). 

Бог обаче не отстранява Сатаната от сцената на битието. И в 
това Юнг вижда незнанието на Бог за собствената си тъмна страна, 
покровителстваща ангела на злото. И тъй като Бог чрез Светия дух живее в 
човека, както и човекът чрез Христос живее в Бога, той проектира и своята 
тъмна страна върху творението. Потвърждение на този извод Юнг вижда 
в Откровението на Йоан или, както е популярна тази библейска книга, в 
Апокалипсиса. Образът на Христос в Откровение се превръща в образ на 
жесток отмъстител, в мрачен образ. Юнг изказва предположение дали в 
този образ не се крие нещо от човека Йоан и неговата компенсаторна сянка, 
т.е. от неговото несъзнавано, тъй като Христос като светлина от светлината 
няма мрак в себе си. Във виденията на Йоан явно се крие онзи гнозис на 
Йов, съзиращ заплахата, идваща от Господ. Той предчувства, че след хиляда 
години идва ерата на Антихриста и че победата на Христос не е окончателна. 
Евангелието на любовта е допълнено от страха.

Парадоксалната природа на Бога разкъсва със своите противо-
положности разбирането му от човека, който рискува да остане откъм 

4 Юнг употребява еврейското название на Бог, подчертавайки древността на Книга на Йов.
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тъмната му страна. Примиряването на противоположностите можем да 
открием в символизма на сцената с разпятието, където от двете страни на 
Христос са разпънати двама разбойници, единият от които, попаднал в 
светлината на Христос, отива в рая, а другият, озовал се в сянката на Христос 
– в ада.5 Тези разсъждения на Юнг, провокирани от ситуацията на Йов 
и завършени в Откровението на Йоан,  предизвикват недоволството на 
теолозите с поддържаната теза за реалността на злото и парадоксалната 
природа на Бога, но Юнг се интересува от психологическата страна на 
богословската символика – как колективното несъзнавано действа в процеса 
на индивидуация на личността. Имал като момче видение за някаква тъмна 
страна на Бога, той развива този емпиричен опит в концепция за Божествената 
цялостност, проектирана в човешката цялост чрез взаимодействието между 
съзнавано и несъзнавано. Разбира се, за дълбоко вярващия християнин 
подобен проблем не е налице – така, както и за теолозите проблемът на Йов 
и скритият диспут между Посланията в Евангелията и Откровението на 
Йоан не съществуват.

Като психологически архетип проблемът на Йов не е само морален, 
той е гносеологичен и екзистенциален. Той е проблем за човешката ситуация 
спрямо нейните битийни основания, проблем на страдащия без сериозна 
причина и неразбиращ човек. Доколкото книгата на Асен Разцветников 
„Планински вечери“ е книга за духовните скиталчества и душевните 
терзания на непрегрешилия човек, тя е и книга, пряко свързана с архетипа 
Йов. Директна връзка с него установява третото стихотворение от цикъла 
„Балада за самоубиеца“, поместено в предпоследния дял на книгата „Балади 
на нищите“, но разговорът на лирическия Аз с Бог е проведен в цялата книга 
именно от позицията на питащия, недоумяващ и накрая примирен Йов. 

Още първото стихотворение в „Планински вечери“, „Спри натегнал от 
умора“, очертава една важна духовна антиномия в книгата – между уморения 
от живота, изпълнен с мъка и тъмнина лирически герой, и свежестта, 
веселостта, радостта, виталността, които излъчва природата. Появява 
се и образът на смъртта, но като мъдро очакване на предопределеното. 
Във второто стихотворение от въвеждащите девет, „Лъжа“, срещаме още 
един важен концептивен образ за стихосбирката – „ведрата лъжа“. В него 
е заключено разбирането за екзистенциалния сблъсък между вечността на 
природното и ефимерността на човешкото битие. В епитетната конструкция 
„ведра лъжа“ откриваме опорите на един цялостен светоглед за света и за 
човешката ситуация изобщо: разбирането за илюзорността на човешкото 
живеене и въпреки това възприемането на живота с подобаващата доза ведро 
очакване. Да си припомним как с идентична епитетна конструкция – „ведра 
безнадеждност“ – Пенчо Славейков характеризира тежкия човешки жребий. 
И при двамата епитетът „ведра“, включен на практика в оксиморонни 
конструкции, изпълнява особено важна емотивна и светогледна функция. 
5 Тази притча е много добре илюстрирана в идилията на П. Ю. Тодоров „В сянката на Назарянина“.
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Той сякаш примирява в себе си непосилния порив към светлината в 
човешкото живеене и тъмната осъзнатост на невъзможността този порив да 
бъде постигнат. 

Ето това примиряване на екзистенциалните противоречия поражда 
меланхолията на живеенето – да се стремиш към светлото и незнайното 
и в същото време да чувстваш възпиращите механизми на човешката 
ограниченост. Връщайки се към „Планински вечери“, ще припомня 
епилога на книгата, където отново епитетът „ведър“ участва в оксиморонна 
конструкция, синоним на „ведра лъжа“: 

И ти стоиш и сетен път разбираш,  
че всичко в тоя свят е ведър дим,  
и дишаш като свеж планински въздух  
едничката нетленна радост тука:  
безмълвния, безбрежния покой. 

Така последното стихотворение в книгата, „Това е край на тая странна 
повест“, се завръща като образи, мотиви и идейност към първоначалните 
две стихотворения: умореният, болен лирически герой се приютява в 
лоното на природата, съзерцава нейната трептяща жизненост, увлича се за 
миг от краткотрайната радост на живеенето (образът на еднодневката, която 
не помни неизбежния си край), без да забравя обаче тъмното в живеенето, 
изтласкано за кратко от съзнанието.

Важен е и мотивът за нежността, която изниква в този миг на 
забрава, и накрая – мотивът за осъзнаването на илюзорността на тук-
битието и вечността на Бог, на „безмълвния, безбрежен покой“. Краят 
сякаш потвърждава началото: „И ти стоиш и сетен (подч. мое – Н.Д.) път 
разбираш“. Всичко, разказано между края и началото, сякаш препотвърждава 
една и съща истина. Екзистенциалният поглед не се променя, само сменя 
тъмнината със светлина и обратно. Неслучайно последният цикъл в книгата 
е наречен „Искри“, т.е. кратки отблясъци в тъмнината на битието. Да си 
припомним и думите на един от утешителите на Йов, че човек се ражда, 
„за да страда, както искрите – за да летят нагоре“. Сякаш се е затворил един 
интелигибелен кръг в живота на човека между мечтата и надеждата и от 
друга страна – между истината и безнадеждността. Тези противоречиви 
метафизични субстанции са помирени в (не)утешителното прозрение за 
ведрата илюзорност на живеенето. Но когато човек не се е слял с илюзията 
(вярата), той е непоправимо облъчен от екзистенциалната меланхолия 
поради простата причина, че живее в примирението на противоречията, а 
не в тяхното смирено оцелостяване. Оксиморонните конструкции „ведър 
дим“, „ведра лъжа“ говорят за метафизична симбиоза, но не и за анихилация. 
Онова, което е „разказано“ между началото и края на книгата, сякаш 
илюстрира как се е стигнало до това състояние на душата на лирическия 
човек в „Планински вечери“.
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Поради обема на този текст няма да мога да проследя всички перипе-
тии и противоречия на душевните изживявания, разкрити в книгата. Те на 
практика структурират нейния композиционен ритъм: движението между 
болката, страданието, невярата, тъмнината и – от друга страна – радостта, 
надеждата, светлината. Този ритъм изгражда емотивно-съдържателната 
тъкан както на отделните стихотворения, така и на всеки цикъл, така и на 
книгата като цяло. Този ритъм замира в някакви прояснения за битието, 
вариращи между смирението и примирението, но винаги загърнати в булото 
на меланхолията поради своята незавършеност и неоцелостеност, поради 
очаквано скрития отговор – отговора, който Бог дължи на Йов.

Диалогът (или по-скоро питанията към Бог) между лирическия 
човек на Разцветников и Бог започва още в пролога на книгата. Последното 
стихотворение в този пролог, „Мечтател“, завършва с въпроса на Ахасфер: 

Господи, какво да сторя аз, 
който бродя, 
оглушал от стонове, 
и не чувам нийде Твоя глас?6 –

въпрос, който е в основата на важна екзистенциална криза за дълбинно 
питащия човек. Подобен е и проблемът на Йов. Той не се е отказал от Бог, 
не е изгубил вярата си в него, но търси директния контакт, за да получи 
обяснение защо е наказан. В края на първия цикъл, дал и заглавието на 
книгата „Планински вечери“, може би най-ведрия, „най-синия“ и „най-
зеления”7, ще се появят две стихотворения, които контрастно преобръщат 
съдържание и настроение в цикъла. Хармонията на природата и небесните 
селения е заменена от визии на пустинята, бездната, смъртта. Появява се 
асоциативно фигурата на Христос в неговото човешко превъплъщение, 
изпълнена със страдание и любов, но и с някаква безнадеждност и самота: 

Ще падна тук – покрит със ледни тръни, 
ще падна с кръв на устни и страни.  

Със нокти и зъби възлязох. След мене кръвта ми, о Господи,
кръвта като наниз от въглени грей низ рудини и проходи. 
Ония, които обичах, спят мъртво там долу във бездните; 
и ето ме: сам посред пропасти, камък, безбрежност и ледници. 

В цитираните стихове личи проективното вграждане на лирическия 
Аз във фигурата на Христос, прокарано в цялата стихосбирка, важно за 
концептивността в нея. Христос е видян в последните му мигове от живота 

6 Всички цитати са по изданието на „Планински вечери“ от 1934 г.
7 Много знакова е колоративната антиномност в книгата, в която освен традиционното противопоставяне 
между мрачно, тъмно, черно и светло, бронзово, бяло съществуват контрасти между зелено и червено, 
между синьо и жълто; между цветовете на живота и небесната хармония и от друга страна –  на страданието 
и смъртта.
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на земята, в неговите страдания: пътя му към Голгота, Разпятието. Цикълът 
„Планински вечери“ завършва отново с ням въпрос към Бога: 

Защо си запалил в сърцето ми земните жажди и трепети?  
Защо ме доведе Ти тука из тихите пазви на степите?

Тези въпроси биха могли да се изтълкуват като екзистенциално любопитство, 
но с оглед контекста на последните три стихотворения, в който се 
появяват, те по-скоро изразяват екзистенциална недостатъчност. В своята 
концептивност цикълът се връща в началото си. Почувстваните упоение 
и светлина, виденията за небесната хармония се изгубват в бездната на 
необяснимото страдание от живеенето.

Следващият цикъл „Прости песни“ сякаш започва оттам, откъдето 
е приключил предходният – от зимата. Пролетта на детството изпълва 
отново с надежда и копнеж душевния свят на лирическия герой. Цикълът 
обаче завършва със „Сляпото гъдуларче“, стихотворение, кореспондиращо в 
емотивно отношение със скръбта, бездомието и самотата в последните три 
стихотворения на предходния цикъл.

Следващият дял на книгата, „Блуден син“, бихме могли да определим, 
използвайки цветовата символика, като подвластен на жълтия цвят – цвета на 
смъртта и разтлението. Този ретроспективен цикъл е изпълнен в емотивно 
отношение със скръб и нежност (типична за светлата меланхолия емотивна 
комбинация), породени от невъзможността за приютяване в спомена. С 
оглед на темата ни по-важна е символиката, свързана с архетипа блуден син. 
Завръщането и разкаянието като психологически състояния, свързани с 
този архетип в цикъла, са само кратък душевен отдих. В стихотворението 
„Кръг“ лирическият Аз изповядва невъзможността за завръщане, изповядва 
своето пленничество от „гибелния град“, примирението си пред тази съдба. В 
„Приказка“ ще видим и социалната проекция на страданието, затвърждаваща 
апокалиптичната представа за света като място на тъга, страдание и смърт, 
която лирическият човек в книгата носи. В цикъла „Планински вечери” 
„само скръб е светът. И лъжа, и жестокост. И грубост“. В “Блуден син“ той е 
„кървава приказка“.

Следва цикълът „Пасторална песен“, който е изграден във 
фолклорно-стилистична образност. В него само мотивите са пасторални, 
но липсва хармонията на пасторалния жанр. Става въпрос за „зловещ сън“, 
за измяна, за почерняне, за невярна болест, за смърт, преобладава огнената 
метафористика, свързана обаче не с топлината, а с изгарянето и болката.

По-интересен с оглед на темата ни е следващият дял „София“. В 
стихотворението „Улицата“ за пръв път в книгата се появява директна 
асоциация, отвеждаща към мита за Йов. Пленничеството на града с всичките 
негови душевни последици като самотата, лъжата, страданието е плод на 
наказанието от Бог заради дързостта на лирическия Аз: 

СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ



201

Толкова горд бе и дързък, че Бог разгневен те наказа – 
 кой друг ти днеска сковава ръката пред тия тълпи? 

Много е важна тази характеристика на възгордяването. Тя на практика 
не носи в себе си особена греховност, а по-скоро положителни конотации за 
човека, който я притежава: 

 нявга ти, млад победител, пристъпи тревожно навлязъл, 
 с ясна душа и в гледците с огнища от свежи искри. 

Забелязваме, че самочувствието на победител е придружено не от горделивост 
и самоувереност, а от тревога, чисти помисли, искрена поривност и любов 
към другите, подчертана на два пъти в стихотворението. И въпреки това 
следва наказанието с не-свободата, с омразата, сякаш Бог е изтълкувал 
погрешно намеренията на лирическия герой като дързост. Това води до 
моралното униние на този герой, до неговото примиряване с отреденото му 
и чезнене в далечни пустини вън от света, потъване в съня на живота. 

Има нещо парадоксално в това стихотворение, което поражда 
усещането за меланхолия. Усещане, което се появява на тънката граница 
на безсмислието. От една страна е искреният порив на младата душа към 
живота, към новото, при това придружен от огромна обич към хората; от 
друга страна, градът отговаря с омраза, лъжа, поробване („ето замерят 
те ядно със погледи, с речи и камък“). Срещата с тези две начала на 
града („бездна от обич и стръвна омраза“), пораждащи опустошението и 
примирението на душата, се приемат като Божие наказание от лирическия 
Аз, който няма друго обяснение за необяснимото противоречие. 
Свидетели сме на една инфлация на справедливостта, която води до 
объркване на лирическия субект, и под напора на тази неяснота той е 
принуден да признае някаква своя греховност, без обаче да е сигурен в 
нея, защото липсва разкаянието. А това вече съдържа алюзии към Йов, 
който се примирява с божието наказание, но вътрешно е убеден в своята 
правота. Затова говорят и последните стихове в стихотворението на 
Разцветников, в които е подчертана невинността на лирическия герой 
чрез образа на „белите плочи“, по които капе неговата кръв: 

И като в сън ти минаваш, светът се люлее и гине, 
капе след тебе незримо по белите плочи (подч. мое – Н. Д.) кръвта.

Алюзията за Христовото страдание тук също е недвусмислена.

Стихотворението „Ученият“ наред с екзистенциалните проблеми, 
съдържащи се в корелациите самота – самодостатъчност, душа – разум, 
книги – природа, вътрешен – външен живот, съдържа и един образ на 
душата, свързан с проблема, който разглеждаме:

 и бавно над помръкналите книги
 израства с укор моята душа.  
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 И лик на мойто рамо тя склонява  
 и смъртно гладна плаче и скимти,  
 като дете, обидено без право, 
 и в късна вечер срещу светъл празник  
 заключено пред пътните врати. 

Тук „обидата без право“ не е пряко изразен нравствен проблем. Доколкото 
се отнася до душата, до психиката, той е екзистенциален проблем. 
Основанията ми да го разглеждам в дискурса на архетипа Йов е точно 
обидата без право. Откъде идва тази обида на душата? Само вътрешен 
проблем ли е на личността, на раздвоението между разум и душа, или е плод 
на някаква трансцендентна несправедливост? Последният алегоричен стих 
в стихотворението, сравняващ това състояние на душата с дете, заключено 
срещу светъл празник, навява асоциации за метафизична несправедливост 
пред невъзможността душата да се съприкоснови с божественото, да получи 
онова, което разумът (книгите) не могат да й дадат, оня излаз от себе си, 
отвеждащ към свободата. Ето защо у лирическия герой в цикъла „София“ 
натежава екзистенциалната умора, самотата, липсата на пристан, а оттук и 
суицидните желания, изпълнили целия цикъл.

Цикълът „Степ“, който повечето изследователи свързват с 
любовните терзания на лирическия герой, всъщност продължава и 
задълбочава темата за прибирането на Аза в себе си, в своята кула, която 
„враждебно мълчи“ срещу света. Този цикъл олицетворява много добре 
подмяната на автентичното живеене на Аза с въобразения свят на съни-
щата и спомените. Това живеене в спомена мечта е винаги меланхолично, 
доколкото е свързано с изгубване на реалността, с хиперболизирането на 
чувството за загуба, за безвъвратност на станалото (романтическия мотив 
„нивга веч“), с усещането за живот без екзистенциални опори, без цел, 
без близост; за живот в някаква перманетна контеплативност, неводеща 
доникъде, освен до бавното умиране на душата. За да не се превърне 
тъмнината на душата в депресивно угнетение, спомага нежността и 
любовта, с които е изпълнен лирическият герой. Нежността придава 
онази мекота на меланхолното изживяване, която спасява лирическия 
Аз от абсурда, от втвърдяването на меланхолията в апатия и суициден 
порив. Както видяхме в предходния цикъл, самоубийственото желание 
не е чуждо на лирическия човек у Разцветников, но в повечето случаи 
то се трансформира под въздействието на любовта и нежността в порив 
към небесните покои, където душата ще намери своето успокоение и 
хармония.

Стигаме и до поемата „Двойник“, която Разцветников публикува в 
самостоятелно книжно тяло през 1927 година. Появила се в един по-голям 
контекст  на книгата „Планински вечери“, тя вгражда собствените си значения 
в общата концептивност на този контекст, влиза в кореспонденция с редица 
образи в циклите, предхождащи и следхождащи поемата. Цялата мрежа 
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от релации между „Двойник“ и останалите стихотворения в „Планински 
вечери“ заслужава специално изследване. Тук ще се спра само на онези, 
пряко засягащи темата на този текст.

Поемата е изградена на базата на вътрешен диалог на Аза с културни 
феномени от литературен, теологичен и дълбинно- психологичен характер 
(Дон Кихот, Христос, Двойника). При този разговор, монологичен по своята 
същност, се извършват две основни движения – на проециране на Аза в тях 
и на отблъскване. Става въпрос за агонален процес, за който трудно можем 
да твърдим, че завършва с победа на едното или другото начало и че води до 
някакво оцелостяване на личността, до някакво смиряване и приемане на 
идеята за Бог. Не само защото в последната част на поемата, „Епилог“,  която 
не присъства в първото издание, Разцветников нарича резултата от тази 
екзистенциална борба „примирение“8, а и защото пак там ясно е указано, че 
приемането на Двойника е с условие – „да върви наред, но по-далеч“ от него, 
т. е. не става въпрос за пребиваване-в, а за пребиваване-с Двойника, който 
продължава да се приема като заплаха. 

Ако се изкушим от едно фройдистко тълкуване и приемем Двойника 
като метафора на свръхаза, ние можем да си обясним този парадоксален 
край на поемата. Свръхазът винаги води до  нравствено угнетение на аза 
и с това той се приема като една постоянна заплаха. Такова тълкуване на 
края на поемата изглежда свръхинтерпретативно, но то може би най-
адекватно обяснява връзката на поемата с цялостната концептивност на 
книгата, обяснява защо поемата е последвана от три цикъла, в които борбата 
между светлото и тъмното начало в живота отново е възродена и в които 
тъмнината натежава като внушение. Онова, което в поемата се разиграва 
като алегорическа образност, като сблъсък на идеи, в следващите три цикъла 
се повтаря като психологически пулсации на търсещата и ненамираща 
душа. Всъщност „Двойник“ се вписва адекватно в ритъма на цялата книга 
„Планински вечери“, ритъм, който следва протуберансите и пропаданията 
на една копнееща по хармония душа.

Поемата „Двойник“ се люшка между вярата и невярата, между 
светлото и тъмното, между доброто и злото, които са състояния, 
обективирани и субективирани едновременно. Катализаторите 
на тези състояния са и вън, и вътре в душата на лирическия човек, 
трансцендентиращ своето Аз ту разширявайки го чрез проекции в 
културни и психологически феномени като Дон Кихот, Христос, Двойника, 
ту смалявайки го в конвенционалните мащаби на екзистенциалното. Този 
тип трансцендентиране на Аза неизменно е свързан с кризи основно от 
нравствен характер. В първите три части на поемата идентифицирането 
на Аза с Дон Кихот и неговата светла, но нещастна съдба води до такава 
8 Практика на българските поети още от времето на Яворов и Дебелянов е да употребяват поетизмите 
„смирение“ и „примирение“ по-скоро като синоними, отколкото като понятия с ясно диференцирана 
референтност.
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екзистенциална криза, изразена чрез невярата в човека, доброто, душата и 
Бог. Следват пет композиционни модула на поемата, които представляват 
социална илюстрация на злото в живота и аргументация на невярата. Тази 
мрачна част на поемата завършва със сподавен вопъл: „Тук има ли някъде 
Бог?“. Риторичен въпрос, подсилващ усещането за невяра, подканващ към 
отговор, който може да даде единствено самият Бог. В следващата, девета 
част се появява образът на Бог или по-точно образът на неговия син Исус 
„с огромната светла душа“. Той е характеризиран подобно на Дон Кихот 
като „светъл наивник“, който не дава отговор на поставения в предходната 
част въпрос. Разбира се, мълчанието на Христос може да бъде тълкувано в 
теологичен план и като опрощение, и като божествен отговор за Истината, 
която е самият Той (Stankov 1993: 63-65). Но това мълчание е свързано с 
тъмнината: „Ти тъмен мълчиш, Исусе, с дълбоките, тъжни очи, Исусе, 
с огромната светла душа.“ Ето я тази объркваща антиномия в образа на 
Бога. Как може Този, който е Светлина от Светлината, да бъде изпълнен 
с тъмнина? Ако той е опрощаващият Бог, защо мълчи тъмно, сякаш носи 
закана или най-малкото някакво недоволство от случващото си в света – 
прошката би трябвало да бъде придружена от светлост. Възниква и още 
едно недоумение: как може всезнаещият Бог да бъде наречен „наивник”, 
макар и светъл. 

Подобни въпроси ни отпращат към тълкуването, което дава 
Юнг за Бог в книгите си „Еон“ и „Отговор на Йов“. Най-общо казано, 
психоаналитикът търси целостността на Бога в неговите две проявления 
на светлото и тъмното начало. В „Еон“ той говори за Христос и неговата 
сянка, Антихриста. Христос е архетип на целостността именно в тази 
двоичност и ранните християни добре са съзнавали това. Но Разцветников 
не познава Юнг. Поетът интуитивно прозира двойнствената същност на 
Бога, подобно на Йов, който вероятно е прозрял тази същност, но е затаил 
знанието за себе си. Връщайки се към деветата част от поемата „Двойник“ 
и абстрахирайки се от богословската екзегеза, е нормално да се запитаме 
какъв психологически процес се извършва в тази част на поемата – дали 
Азът се разширява в образа на Исус, или божественият образ е проециран 
(смален) в образа на Аза.

Наясно съм, че този въпрос би предизвикал сложни теологични 
спорове за Богочовека, в които нямам намерение да влизам. Този текст 
се занимава с художественото превъплъщение на един психологически 
процес, с борбата, която се води в душата на лирическия герой между 
тъмното и светлото начало. Още следващата, десета част на поемата дава 
някакъв отговор: „Светът е засада. Светът: безутешния, пустия“, хората 
са „малки, жестоки чудовища“, а в последния стих се визира ролята на 
Сатаната, който „върти своите съскащи змии трансмисии!“. Ето я сянката 
на Христос, неговия по-голям брат Сатаната, който продължава да върши 
своето пъклено дело на земята с позволението на техния Отец. Връщайки 
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се към предходното стихотворение в поемата, бихме могли да изтълкуваме 
и тъжното мълчание, и наивността на Христос-Двойника именно в тази 
корелация на божествената цялостност на света. 

Още следващата, единадесета част визира двойнствената същност 
на Бога: „че нейде високо в небето седи дядо Господ на трона, със гняв и 
със милост в сърцето.“ И ето, нашият лирически герой, потънал в тъмното 
и страшното на този свят пустиня, е готов да се моли с „тихата вяра, че 
нявга Той пак ще се върне отново“, намеквайки за Откровението на Йоан. 
Свидетели сме на това движение от безверие към вяра и обратно. Пулсации 
на душата, които пораждат меланхолията на живеенето и от които като че 
ли няма изход. В 12-та част на поемата Азът е обзет от Двойника-Христос, 
изпълнен е със саможертвен порив и любов към хората, но последните два 
стиха на тази част говорят за психологическите превъплъщения на Аза – 
излизане от образа на Двойника, излизане от неговата наивност и влизане в 
реалността, влизане в конвенционалния свят на хората: 

Само на обяд ще срещнат във вестника,  
че в полунощ не-знам-кой Разцветников, 
луд и пиян, от прозореца скочил е 
и си е пръснал главата на плочите.

Непоносимото раздвоение на Аза трябва да намери своето 
разрешение. В 13-та част символно е убит Двойника. Но това не води до 
очакваното успокоение. Сега заговорва Съвестта, този изтънчен потисник 
на душата, вменява чувството за вина. Епилогът на поемата, прибавен по-
късно, трябва да потърси изход в създалата се екзистенциална ситуация. 
Изходът е намерен в компромиса Двойника да бъде приет, но меко отстранен 
от Аза, като съпътстващ. Компромисът не е реално решение на ситуацията 
и лирическият герой знае много добре това. Резултатът е изпълването 
му с две чувства – на примирение и на омраза към своето алтерего – две 
чувства, които не водят към изход и светлина. Оказва се, че епилогът като 
композиционен елемент не е изпълнил функцията си да даде завършеност 
на дадено нещо. Имам чувството, че Разцветников го е включил, за да 
подчертае незавършеността на лирическия герой, т.е. епилогът е самата 
невъзможност за завършеност на вътрешната борба и следващите три 
цикъла потвърждават това. 

Още първото стихотворение в цикъла „Пряспа“ говори за безутешната 
раздвоеност на Аза: 

Нагоре: огромния меч и гората безвездна.  
Надолу: смъртта и бездънната, снежната бездна. 

Прав е Иван Станков в твърдението, че този цикъл е връхната точка в 
духовния устрем към Божията светлина. Устремът-узряване за божествената 
същност на света се развива на фона на една затихваща жизненост, на фона 
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на бавното, самотно умиране. Оттук се появява меланхолията, която някои 
изследователи тълкуват като депримиращо песимистично състояние на 
лирическия герой. Всъщност това е светлата меланхолия на самотния човек, 
който е прозрял истината за света, но няма възможност да сподели тази 
истина с никого. Неслучайно в първото стихотворение се мярка асоциативно 
визията за Христовия кръст, на който е разпънат самият лирически герой, 
но там някъде, сред ледовете и снеговете, сам пред вечността. Самотното 
умиране, придружено от светли видения и смирение пред божията мъдрост, 
в „компанията“ само на Бог, е меланхолично по своята същност: 

И виждам: ангели над мене –  
на капки кръв по тях личи,  
и виждам ангели ранени,  
и мъка в сините очи. 
Но туй – са моите зеници,  
но мойта кръв изтича там,  
но в тая бяла колесница,  
но в тая люлка аз съм сам. 

Показателни са тези стихове от третото видение, с които завършва цикълът 
„Пряспа“. В един ред са и светлостта на ведрия сън, и мъката в сините очи. 
Откъде се появява меланхолията в едно такова красиво видение? 

Колкото и да е парадоксално, в тези три видения, изправен пред 
прага на вечността, лирическият Аз преосмисля визията си за земното. 
Онова, което Христос му шепне в първото видение, всъщност не са думи за 
небесното царство, а думи на пробуждане за света – но за света, видян не 
през булото на някакви илюзии, на книжни истини, а на простите сетива:

Скъсай ти пъстрите приказки, с трън избоди си очите – 
ще ти израснат зениците: нови, широко разкрити.  
И ще обикнеш тогава къщурката с крива качулка, 
полската вечер, що иде сред гълъбов здрач и светулки. 

В епифанично състояние лирическият герой на Разцветников отново е 
раздвоен между покоя на вечността и носталгията по всичко земно, най-
вече неизживяната любов, за която се бленува в третото видение.

В цикъла „Пряспа“ за пореден път се натъкваме на разговор с Бога, 
който тук е разговор покаяние. Такъв разговор човек води с Бога пред прага 
на смъртта. Лирическият герой изповядва своето заслепение от гордостта и 
познанието, които са го извели на погрешен път, погубил е душата си и смирено 
иска прошка от Бога. Тази изповед покаяние много напомня на Йововата: 

Кой е този, който помрачава Провидението, без да разбира нещо? Тъй аз 
говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех (Книга на 
Йов, гл. 42:3). 
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Бог не проговаря, но му прощава чрез своя Син, който се явява в първото 
видение на лирическия герой, за да му отвори очите за Истината. В този 
цикъл Бог е показан в своето триединство като всепрощаващ, любящ и мъдър. 
Но книгата „Планински вечери“ не свършва дотук. Следва цикълът „Балади 
на нищите“, където Бог отново показва другото си, гневно, наказващо лице.

Цикълът е предизвиквал разностранни четения у изследователите 
най-вече с жанровата си форма и с  обективирането на лирическия герой в 
различни социални персонажи. Както отбелязва Иван Станков, в жанрово 
отношение „Балади на нищите“ не се различава особено от стихотворенията 
в предходните. По-сложен е въпросът с превъплъщенията на лирическия 
герой в книгата. И в предишните цикли имаме движение в това отношение 
от единичното към множественото, от субективната към обективната 
изразност. То се извършва неусетно и е част от композиционните пулсации на 
книгата. В цикъла обективирането на лирическото изживяване е подчертано  
формално от оглавяването както на целия дял, така и на произведенията, 
които го съставят. Освен това трябва да се отбележи, че в заглавията не се 
използва множествена форма на персонажите (изключение прави само 
„Балада на бездомните“), което идва да покаже, че Прокажения, Сляпата, 
Самоубиеца носят както типологичното, така и конкретното, единичното 
като характерологичност. Във всички тях говори познатият ни лирически 
Аз и неговите „ти“ превъплъщения в някой феномен, към който се обръща, 
като Града, Душата, Сляпата, Бог. Единствено в „Балада на бездомните“ се 
използва третолична форма на изразност. Преминаването от „ти“ в „аз”-
изразяване също е показателно за относителността на обективизацията в 
цикъла. 

Още в неговото начало, в „Балада на прокажения“, дочуваме познатия 
лирически глас, чийто приносител е напуснал пещерата със своята „каменна 
самота“, символ на душевните лабиринти, и е тръгнал да дири радост по 
света. Ако се върнем чрез въображаема контаминация към предходния 
цикъл “Пряспа“, излиза, че лирическият герой е напуснал преддверието 
на вечността, където се е озовал чрез своите видения, и се е завърнал в 
света, за да дири щастие. Но хората вече го познават. Той носи Двойника 
със себе си, прокажен е със своята любов и истина. Затова, както и преди, 
градът го приема настръхнал, а майките с ужас прегръщат своите чада. Тази 
повторителност на действието, подчертана с наречието „пак“ в началото на 
втората строфа, красноречиво говори за нещо познато и препраща читателя 
към него – още един аргумент, че тук не става въпрос за нов лирически 
персонаж, а за познатия ни от предишните цикли лирически герой.

Цикълът „Балада на нищите“ връща читателя към архетипа Йов. 
Проказата е едно от тежките физически изпитания за Йов, на което го 
подлага Сатаната с позволението на Бог. Изпитание, помрачаващо дните му, 
сломяващо волята му, предизвикващо желанието за смърт:
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Станах брат на чакалите и приятел на камилските птици. Кожата ми почерня 
на мене, и костите ми изгоряха от жега. И гуслата ми стана тъжовна, и 
пищялката ми – глас плачевен (Книга на Йов, гл.30: 29,30,31). 

Подобни характеристики на физическото и душевното състояние на 
Прокажения ще открием и в стихотворението на Разцветников. От тях се 
поражда и желанието за смърт у уморения да се бори за истината лирически 
герой: 

Дойди, о смърт, и аз узрях за тебе, душата ми е морна от света. 

Този зов към смъртта присъства и в останалите стихотворения на 
цикъла като единствен изход от непоносимото страдание. Визията за света 
се смрачава до най-тъмните и безнадеждни тонове на битийстващото. В 
„Балада за самоубиеца“ се появява за пръв път в стихосбирката и абсурдът 
на нищото, заменящ светлите видения на вечността от предишните цикли: 

потъни и заспи: тука вечното нищо витае.  
Тука свършва света. Тук начеват: нощта и безкрая. 

Логично в края на цикъла се появява и образът на Йов със своя мек бунт 
срещу Бога. Богът, към когото се обръща, вече не е Богът на любовта, а Бог 
на омразата, Бог с безмилостна ръка. Подобно на Йов лирическият герой на 
Разцветников търси Бог в „тъмите гъсти“ и го моли да му се яви. Като Йов 
той признава неговата мощ и сила:

 Защото аз съм лист в гората 
 и слаб съм като лист, а Ти – 
 с една въздишка в небесата 
 рушиш пространства и звезди. 

За разлика от Йов лирическият герой на поета не само се примирява, 
той изпада в пълно безразличие към своята съдба, престава да моли и да пита и 
приема волята на Бога. Има обаче още един възлов мотив в стихотворението, 
важен за изясняване на нашата теза. Лирическият герой признава, че 
носи Бог в себе си, но това е Бог, „що уби“, а не светлият, милостивият Бог. 
Изглежда този мотив подкрепя интерпретацията на някои изследователи, 
че разглежданият  цикъл не се отнася до лирическия Аз в книгата, а до други 
персонажи, на които той съчувства. Подобно херменевтично отстраняване 
е най-лесният път необяснимото противоречие в даден текст да бъде 
обяснено. По-трудно е да вникнем в същността на това противоречие, за да 
изясним естетическата цялостност на дадено произведение. 

Няма да се спирам на това колко лирическите персонажи в цикъла 
напомнят по своята характерологичност лирическия Аз от предишните 
цикли – и с ахасферовата си бездомност и безнадеждност, и с негативното си 
отношението към Града, и със своята самотност и смълчаност. Тези релации 
могат да бъдат предмет на отделно изследване, което съм сигурен, че ще 
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покаже единността на лирическия човек в книгата. Друг е въпросът, че зад 
тази естетическа единност се крие онтологичната цялостност на този човек. 
Именно противоречията изграждат тази цялостност, противоречията, така 
добре изразени в различните образни превъплъщения на Аза, включително 
и в отношенията му с Бог.

Ето последните стихове в „Балада на самоубиеца“: 

мълвя „Да бъде твойта воля“  
и тъна в Твойта тъмнина. 

Във „Видение първо“ от предходния цикъл също има едно потъване на 
лирическия герой, но то е в светлото сияние на Христос. Абстрахирайки 
се от мисълта, че в Баладата става въпрос за друг лирически герой, ние се 
натъкваме на едно противоречие в отношението към Бога, което намира 
своя изход единствено в приемането на тезата, която Юнг разработва в 
споменатите си книги, за двойнствената същност на Бог.

Бог на Йов е могъщ и непредсказуем, но не всякога е справедлив. 
Затова Йов се подчинява на неговата сила, примирява се пред неговата воля, 
но затаява в себе си обидата от несправедливото наказание. В душата му не 
просветва. Така както според Юнг не просветва и в душата на Бога, разбиращ, 
че е постъпил несправедливо със своя раб, вслушвайки се в Сатаната, и най-
неочаквано наказващ приятелите на Йов. Те всъщност му казват това, което 
самият Бог казва за себе си. Но Той ги обвинява, че неправилно са говорили 
за него. Сякаш в техните думи като в огледало вижда тъмната си страна и това 
го кара да се обърне към Мъдростта, за да го просветли за по-сетнешните му 
дела. Той изпраща другия си Син на земята, за да изживее мъките на Йов и 
по този начин да се сключи нов Завет между човека и Бога. Ако се вгледаме 
внимателно, ще видим, че навсякъде в „Планински вечери“ образът на 
Христос се явява там, където мракът в душата на лирическия герой особено 
се сгъстява. Но както се убедихме, този лирически герой носи в душата си и 
Бог, който убива9, носи тъмното и светлото божествено начало в себе си. Той 
9 Да се върнем на четвъртата строфа в третата част на „Балада на самоубиеца“: „Припада нежно примирение. 
/ Приемам всичко, може би. / Но все пак: Ти си тук във мене - / и Ти си тоя що уби.“ Тази строфа е от 
енигматичните в стихосбирката и до голяма степен в нея се крие един от ключовете за разбирането й. 
Ключът съдържа три кода: към емотивната цялостност („нежно примирение“), към етичната цялостност 
(„Приемам всичко, може би“) и към екзистенциалната цялостност на Лирическия Аз („Ти си тук във мене 
– и Ти си тоя що уби“). Да се спрем на последния код, визиращ отношението Бог – човек. Присъствието на 
Бог в човешката душа не противоречи на богословската екзегеза. Втората част от репликата на лирическия 
герой към Бога – „и Ти си тоя що, уби“ – извиква разнопосочни догадки. За какво убийство на Бог се намеква 
в нея? Насочването към евентуалния първообраз на това стихотворение, Книга на Йов, няма да ни даде 
отговор. Там Бог не убива, а само наказва. Асоциациите към многото убийства на старозаветния Бог също 
не са ни от полза. Глаголната форма „уби“, която използва Разцветников, говори за еднократно извършено 
в миналото деяние. Ако потърсим такова деяние в предхождащия стихотворението текст на книгата, ще го 
открием на едно единствено място – в поемата “Двойник“, където лирическият Аз убива „неуспешно“ своя  
светъл Двойник. Свидетели на този акт няма. Тайната остава скрита между героя убиец и … и тук е въпросът 
между кого още. Какви са тези стражи след него, които затръбяват и викат „убиец!“? И ето, в „Балада на 
самоубиеца“ убийството е приписано на Бог. Но Този Бог е в душата на героя. Същата тази душа носят и 
светлите наивници Дон Кихот и Христос в себе си. Излиза, че тя живее с две божества в себе си – това, което 
се саможертва, и това, което убива.
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се оказва с двама двойници, тъмен и светъл, които живеят в неговата душа в 
неразрешимо противоречие. 

Да проследим изхода от тази борба в последния цикъл „Искри“. Той 
продължава разговора с Бог: 

Не виждам разум в тоя свят.  
Не знам защо си ме изпратил. 

И тъй е тъмна Твойта воля,  
и тъй с десница Ти отнемаш  
това, що дал си ми с левица. 
не си ли Ти безумен сън?  
Не си ли само: празна вечност,  
а Твойто име: горък стон. 

В тези стихове недвусмислено се крие онтологията на духовното угнетение 
– липсата на разумно обяснение за човешката ситуация, което разколебава 
вярата в разумността на самия Бог. Човекът се изпълва със съмнение в 
истинността на неговото съществуване. Озовала се в дезилюзорното 
пространство на празнотата, на нищото, личността е изправена пред 
опасността да се превърне в Homo absurdus. Това, което спасява лирическия 
човек на Разцветников от подобно превъплъщение, е неговият светъл 
Двойник, който непрекъснато се възражда в кръвта му. Оттук произтича и 
несносната му раздвоя в отношението към Бог:

И аз изтръпвам и умирам, 
и светя тихо, и не зная:  
да Те проклинам ли, или – 
през сълзи да благодаря.

По-нататък стихотворенията в цикъла ретроспективно превъртат 
мотивите и образите от предходните цикли. Не съм сигурен дали това 
превъртане е по спирала, както смята Иван Станков. Доколкото е път към 
някакъв изход, е може би така. Но какъв е този изход, не е ли намиран той и 
в предишните цикли, накъде води спиралата? Можем да потърсим отговора 
в антиномията светлина – мрак, важен концептивен ключ към цялата книга. 
В третото стихотворение, „Не те обичам, лъчезарен град“, тя е с обърната 
аксиологичност – светлината на града е белязана с отрицателен знак, 
мракът на природата – с положителен. Аксиологическите маркери тук са 
шумът и суетата на града и от друга страна, тишината и покоят на природата. 
В следващото стихотворение, „Напразно, град, убиваш10 пак тревите“, се 
прибавя още един аргумент в полза на природата – нейната вечност за сметка 
на преходността на човешката цивилизация. В стихотворението „Израснах 
никому ненужен“ се явява образът на захвърления без изход в битието човек, 
чийто живот е съпътстван от мрак и скръб: 
9 Явява се още един „убиец“ в стихосбирката, но да не забравяме, че той вече е приет като органическа част 
от Аза, принадлежаща към тъмната му половина.
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и ето ме накрай захвърлен  
във безизходните ти бездни –  
и ето ме погребан в мрака 
под камъка на твойта скръб. 

Вървим по-нататък към поредния текст, в който мракът се сгъстява 
все повече, нощта става бездънна, а „странният свят” е охарактеризиран 
като място на самота:

И ето, бурята се спуща в мрака  
и ти угасваш всички светлини  
и ставаш ням и чер като скала; 

кого ще викаш в тая нощ бездънна, 
кого ще чакаш в тоя странен свят. 

В последвалото стихотворение мъдростта (разумът) е определена като 
безполезна и безпомощна, тя не води до просветление на душата въпреки 
знанието, че индивидуалната скръб е „дребна прашинка пред планината от 
мъка, която тегне над морния свят“. И по-нататък продължава тая словесна 
игра между тъмнината и светлината. Тъмнината продължава да властва в 
този заключителен цикъл, все повече придобива други емотивни нюанси. 
Метафората на нощта заменя тази на деня. Но тъмнината на нощта не 
носи вече заплаха. Тя носи тишина, кротост, скръб, спокойствие. Има една 
странна реплика, завършваща стихотворението „Със твойте пръсти никой 
не играе“, която функционира като риторически въпрос в изразната система 
на произведението: 

и лягаш си спокоен като нощ –  
но кой е силен колкото съня? 

В контекста на целия цикъл референциалната натовареност на съня отвежда 
по-скоро не към съня видение от предишните цикли, а към съня преддверие 
на екзистенциалния край. В следващото стихотворение има опит за излизане 
от това потъване в тъмнината на света:

И ти събуди се в света, 
тъй както тежко се пробужда  
човек ранен и хвърлен в мрака  
сред безизходната гора. 

Познатият ни полюсен ритъм от предишните цикли обаче върви към 
затихване. Пулсациите на душевните вълнения стават все по-слаби, замират: 
„Мълчи. Закрий очи. Заспи“. В императивния завършек на стихотворението 
дори липсва знакът за императивност, а са поставени точки, маркиращи 
само осцилограмата на умиращата душа. Тази осцилограма е илюстрирана 
чудесно в стихотворението „Растат дълбоко в тъмната гора“, в което 
алегоричният образ на душата, горските подрастъци виждат само отблясъци 
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на слънчевата светлина, живеят с напразни очаквания за слънцето „и плачат 
безутешно в тъмнината“. И в следващите две стихотворения недвусмислено 
е подчертана визията за умиране: на семантично равнище чрез използването 
два пъти на определяемото „сетен“ („сетен път“, „сетна вълна“); на емотивно 
равнище – изпадането на душата в равността на безразличието („За сетен 
път напуснаха ме всички: / дори скръбта и вечната тревога“); в светлинно 
отношение тъмнината взема окончателно превес („да ни обвие и приспи 
навеки / лъхът на тая здрачна тишина, / що властно ни влече към дълбините.“) 
В предпоследното стихотворение, връщащо ни към темата за големия град, 
също преобладава тъмата („пак си пълна, о, София, / със тъма и засади, с 
ножове и кръв.“), противопоставена на светлия свят на детството, което, уви, 
остава само един сън.

Заглавието на последния цикъл в книгата загатва повече за тъмнината 
отколкото за светлината. Искрите със своята кратковременност се превръщат 
в символи на ефимерността, краткостта на човешкото живеене. Тяхната 
яркост зависи от тъмнината, а не от светлината. Ще видим, че в цикъла 
образната им реализация асоциативно е обвързана с изтичането на кръвта, 
страданието, Христовото начало: 

а Твойто име: горък стон,  
изхвръкнал в мрака из душите,  
чиято кръв тече в света. 

Под твойте удари отхвръкват,  
като под кремъчно огнило, искри от моята душа.

и ставаш ням и чер като скала,  
а мълниите мятат боздугани –  
и кръв искри по твоето чело.

и откъде е тая рана,  
която като мак отровен  
на пазвата ти алиней. 

Тази фигуративност на искрите в цикъла, повече емотивна, отколкото 
визуално-колористична, напомня за образа на искрите в Книга на Йов, за 
които стана дума в началото:  човек се ражда, „за да страда, както искрите – 
за да летят нагоре“.

И ето, на фона на сгъстяващата се тъмнина, осветена за кратко 
от последните кървави отблясъци на страдащата душа, в последното 
стихотворение на цикъла и на книгата просветва светлината („Тежи злато и 
зрее есента“, „Въздухът е чист и бистър“, „засмяното небе“). Това семантично-
емотивно просветване в стихотворението е съпътствано от не така бистрата 
визия на невидимото, метафизичното („и паяци замрежват пустошта“, 
„всичко в тоя свят е ведър дим“). Странна е тази епитетна конструкция „ведър 
дим“, срещаща семантиката на зрителното и емоционалното, подчертаваща 
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цялата илюзорност на човешкото живеене и същевременно смесваща 
два плана на битийното – тук и там. Тя е затворила в себе си онази борба 
между светлината и тъмнината в душата, за да я синтезира в нещо трето, 
непостижимо за разума и усетливо само от душата, постигнала единствено 
постижимата светлост като състояние на духа, ведростта пред прага на 
вечността. Какво се крие зад това определение е трудно да се формулира. 
Все пак, ако приемем последния цикъл на книгата като своеобразен неин 
епилог и контаминираме началото и края на този своеобразен епилог, 
можем да си обясним донякъде оксиморонната конструкция „ведър дим“. Да 
си припомним как започваше цикълът:

Не виждам разум в тоя свят.  
Не знам защо си ме изпратил.

и по-надолу: 

и Твоето небе синей.  
И тъй е тъмна Твойта воля 

и малко по-нататък: 

не си ли Ти безумен сън?  
Не си ли само празна вечност. 

Краят на цикъла, изоставяйки божествената символика, 
обобщава на едно психологическо ниво (след невярата в разума остават 
прозренията на душата) цялата напрегната борба между противоречията 
на душата, намерили своя израз в композиционния ритъм на книгата, 
пулсиращ между непримиримите антиномии: радост – тъга, светлина – 
мрак, Христос – Антихриста, призоваване на Бог – възмущение от Бог, 
небесно – земно, живот – смърт, сън – реалност, устременост към хората 
– бягство от тях, омраза – любов, надежда – безнадеждност, Дон Кихот 
(Христос) – вълк, смирение – примирение. Едно непоносимо раздвояване 
на душата, което поражда меланхолията на живеенето. Какъв е изходът от 
това раздвоение, от това онтологично меланхолно състояние? Това, което 
предлага книгата „Планински вечери“, е „безмълвния, безбрежния покой.“ 
Оттук насетне ние само можем да се догаждаме за характера на този култ 
към небитието. Обяснението може да бъде много просто и конкретно, 
може да бъде и много сложно и неясно. Това, което бих могъл да твърдя 
с по-голяма сигурност, е, че лирическото изживяване в книгата напомня 
религиозното изживяване на битието със стремежа си да постигне 
помирение и хармония за изстрадалата си душа. Но опитите да определим 
характера на този тип религиозност, да го свързваме с определена 
религиозна система, ще се срещнат с редица контрааргументи, които ще 
ги обезсмислят. Бихме могли да открием тук и следите на християнската 
теология, която обаче, както видяхме, поражда нравственото раздвояване 
на лирическия герой, неговите съмнения и просветления. Християнският 
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Бог се оказва негов двойник, но не и изход от несносната му раздвоя, 
защото самият Той носи раздвоението в себе си. 

Ако се върнем към Юнг, ще видим, че изходът от божествената раздвоя 
(реципрочно човешката) се търси не в примиряване на противоположностите 
(Христос – Антихрист), а в окончателното им разделяне, при което хората, 
които са предопределени, могат да се спасят, като се идентифицират със 
светлата, пневматична страна на Бога. Изглежда, че неотменно условие 
за това е „отказът от създаване на потомство и от полов живот в най-
общ смисъл“ (Yung 1997: 118). Целостта на Бога психоаналитикът търси 
чрез възвръщане към първоначалното Негово плероматично състояние. 
Плеромата е утопично състояние на единство, в което липсва пространство 
и време и в което напрежението между противоположностите е премахнато. 
Юнг заимства термина плерома от гностиците, които я определят като 
царство на светлината. Преведено на психоаналитичен език, това е 
мястото, в което се премахва антагонизмът между светлото, съзнателното 
и тъмното, несъзнателното начало. Не бленува ли архетипно в края на 
краищата душата на Разцветниковия лирически човек за тази „нетленна 
радост“ на „безбрежния покой“, за онази предвечна хармония, невъзможна 
тук, на земята?

В лирическата религиозност на Разцветниковата книга можем да 
потърсим и следите на източната философия, на даоизма. Какво е Дао? Дао 
е пътят на човека към невидимото, към непонятното и непроменящото се – 
там, където битие и небитие се сливат в една същност. Осъществяването на 
единството с Дао е целта на живеенето. Дао се осъществява чрез пребиваване 
в тишината. Дао е път към покоя и небесната светлина, в която Азът е в 
абсолюта на своята оцелостеност. В „Планински вечери“ бихме могли да 
потърсим и следите на пантеизма с неговата еманативност по отношение на 
божественото в природата и обратно. Даоизмът обаче не се занимава много с 
екзистенциалното, което стои в центъра на Разветниковата книга. Морално-
то в даоизма носи трансцендентен характер и не се интересува от конвулсии-
те на душата. Пантеизмът, от своя страна, е прекалено виталистично 
философско учение, неотговарящо на меланхолната емотивност в творбата 
на Разцветников.

Самият Разцветников е посочил графичен код за влизане в смисловата 
система на книгата си. Стилизираната планина триъгълник на корицата 
красноречиво отвежда към символиката на божествената хармония, 
която не е задължително да четем като християнската Света троица. 
Навлизайки в една свръхинтерпретация, ще отбележа, че на корицата е 
изобразен не равностранен триъгълник, какъвто е знакът на божествената 
хармония, а равнобедрен, напомнящ все пак и силуета на планина. Така че 
в интерпретационните си увлечения не бива да изключваме и конкретиката 
на природния топос като сакрализирано място за духовно просветление. В 
книгата ясно присъства освен  опозицията природа – град (цивилизация) и 
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опозицията планина – степ – място на самотно общуване с божественото и 
място на гнетяща самоизолация в кулата на собствения Аз.

В края на краищата опитите да вкараме естетическата цялостност на 
книгата „Планински вечери“ в дискурсивните полета на някакви мисловни 
системи ще бъдат безрезултатни, тъй като това е книга, отразяваща не 
колективистични настроения и познания, а книга, стремяща да намери 
изход за Аза в процеса на неговата индивидуация. Индивидуацията е 
свързана със себереализацията на личността като отделеност от другите и 
колективната психология, но и същевременно  свързана с тази психология 
чрез колективните архетипи, тя е път към оцелостяване на личността. Затова 
и Юнг смята, че не бива да протича в пълна изолация спрямо колективното, 
въпреки стремежа към еманципация, най-вече морална, на личността. Юнг 
изрично прави разлика между индивидуализъм и индивидуация именно 
в отношението към колективното. За него индивидуацията означава по-
пълното постигане на колективните качества чрез „потапяне“ и интегриране 
в личността на колективно архетипното. Аз бих прибавил, че процесът на 
оцелостяване включва и процеса на интеграция с трансцедентното, или 
казано по-опростено, себереализацията на личността протича като процес 
на хармонизиране на Аза с другите и света (корелацията битие – небитие). 
Нарушаването на баланса в тази хармоничност води до нереализация на 
цялостната личност. В този план индивидуацията изглежда по-скоро като 
идеална цел пред човека, отколкото като реализуем път.

Връщайки се към книгата „Планински вечери“ и превеждайки 
горния психологически дискурс на един естетически език, ще установим, 
че лирическият човек на Разцветников, съзнателно или не, търси пътя 
на индивидуацията, на помирението в несносната раздвоя на душата си. 
Наблюдавахме, макар и твърде схематично, отношенията на този човек с 
колективните архетипи, най-вече с архетипа Йов, и тяхната художествена 
реализация чрез сънищата, виденията и дълбинните разговори с Аза. Видяхме 
обаче и социалната самоизолация на този герой, неговата екзистенциална 
самота, в основата на която стои не някаква самодостатъчност, не някаква 
самовлюбеност или нарцисизмът на силната личност, напомняща Ницшев 
герой, а причини от морален характер, свързани с архетипа Йов – да носиш 
отвореността, любовта и истината в себе си и в същото време да бъдеш 
наказан с неразбиране и жестокост. И тъй като светът на хората е Божие 
творение, идват и недоразуменията с Бог и несъстоялите се разговори с него. 
Неотзоваванията на Бог пораждат съмнението и мекия бунт на лирическия 
герой, а това води до тъмнината в душата му. Дори и идентифицирането със 
светлата страна на Бог, Неговия син, не води до така желания интегритет на 
Аза с божественото, а до нови съмнения, дезилюзации, самота и меланхолия. 

Меланхолията е плод именно на изгубените опори в процеса на 
индивидуация на Аза. Меланхолията на Разцветниковия лирически герой 
е  много специфична. Трудно устоявах на изкушението да я нарека „светла” 
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поради тази ведрост на екзистенциалната илюзия в „Планински вечери“. 
Но сравнявайки я с меланхолията на Славейков в „Сън за щастие“, се отказах 
от това свое изкушение. Онова, което липсва в Разветниковата книга, е 
виталността и ведрият хумор, самоиронията на Славейковия лирически 
човек. Разцветниковият лирически човек твърде драматически и сериозно 
изживява нравствените крушения и страдания, не може да се отърси от 
Йововия комплекс, че с него е постъпено несправедливо. Това, което го спасява 
от нарцистичното саморазрушение, е огромната любов и нежност, която носи 
със себе си. Затова и при характеристиката на неговата меланхолия ще се доверя 
на авторското самоопределяне на скръбта и ще я нарека „нежна меланхолия“, 
която в българската литература кореспондира най-добре с меланхолията в 
Дебеляновата поезия. Що се отнася до изхода, който лирическият герой в 
„Планински вечери“ намира за себе си в безбрежния и смълчан покой, не мога 
нищо друго да кажа, освен че той е единственият при такава екзистенциална 
ситуация, която ни описва тази „странна повест“.

Далеч съм от мисълта да налагам механично една научна теза върху 
конкретен художествен текст. И ако я приведох тук, то е само за да разширя 
кръга от възможни обяснения за края на Разцветниковата книга, който е 
доста неясен. Бих могъл, разбира се, да се изкуша да говоря за девствеността 
и безплодността на поета, за да обясня проясняването и божествената 
постигнатост на неговата душа. Но няма да го направя не само защото не бива 
да се привеждат биографични данни като аргументи на интерпретацията, 
но защото книгата „Планински вечери“ има своята вътрешна художествена 
логика, обуславяща нейната цялостност, и тази вътрешна логика не сочи 
лесен път за осветяването на тази цялостност. В настоящия текст само се 
опитах да предложа една насока на търсенето на този път чрез архетипа Йов. 
Но колкото Йов е получил отговор от Бога, толкова и ние в крайна сметка 
ще го получим по пътя на дискурсивното мислене. Единственото, което 
може да освети това мислене, е тъмнината в душата на лирическия герой и 
отблясъците, която носи тази душа, придружавана от своите двойници, и 
дълбоката меланхолия, която тази душа е стаила от изгубената хармоничност 
– най-вече под въздействието на едно непоносимо нравствено угнетение.
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