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Abstract: The present text studies the symbolic uses of the flower lily in the texts of 
Bulgarian modernism and post-modernism. The writings by N. Liliev and E. Dvoryanova 
use mythological stereotypes connected with the Virgin Mary – Mother of God, a never 
dying flower, the Eleusa (the Compassionate and the Caressing One), figuratively named 
as the lily soul and the lily woman in their striving for the divine world. In ‘The Earthly 
Gardens of Mary, Mother of God’ by Dvoryanova, instead of the faded away gardens of the 
symbolism (N. Liliev), perceived through the suffering and completely pure soul lily, and 
the Otherworld, which stays beyond the grasp of the mind, perceived through the motive of 
the darkness (dark lily), the blossoming gardens of the Mother of God can be seen, where 
the sweetheart of the flowers blooms, namely the lily (part of the imagery of Paradise); and 
these gardens are unreached, forbidden for the uninitiated. Em. Dvoryanova interprets in a 
very original way the correlation between body and spirit in the context of the key motive 
for Longing.
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 Кринът и лилията в библейските текстове

Кринът и лилията заемат особено място в библейските градини 
сред благоуханията на нард, шафран, миро, кедри, кипариси, смирна, тамян, 
цъфнали лозя, ябълки – знаци на божественото. Любимата е сравнявана 
с крин, смирна, тамян; благоухаят нейните мазила, дрехи, от пръстите й 
капе благоуханна смирна, за което свидетелстват примери от “Песен на 
песните”:

Твоите разсадници са градина с нарове, с най-хубави плодове, нард и 
шафран, тръстика и дърчин с всякакви благовонни дървета, смирна и 
алой с всякакви най-хубави аромати (Песен на песните 4: 13-14); Бузите 
му – ароматен цветник, лехи с благовонни билки; устните му – крин, 
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от които капе чиста смирна (Песен на песните 5: 13); Аз съм саронски 
нарцис, долински крин (крин между тръне), ябълка между горски 
дървета... Смоковниците разтвориха пъпките си... цъфналите лозя издават 
благоухание. (Песен на песните 2: 1-2, 13) (Biblia 1991: 750-754).

Името на Крина (Hemerocallis hybrida) идва от гръцкото hemera, 
което означава ден, и kallos – хубост, т. е. красота за един ден. Кринът е 
дълбоко  свързан с християнската религия. В своята високо сакрална 
употреба в библейския текст той се асоциира с образа на непорочността, 
чистотата – Дева Мария (Архангел Гавраил и благата вест за Девата). 
Според библейското тълкуване от това красиво цвете (крин или крем) има 
различни видове между горските цветя в  Палестина. Крин има навсякъде 
в Святата земя, като величието, красотата и благоуханието му подсилват 
нейната значимост. Хемерокалисите (криновете) много приличат на 
лилиумите и често се бъркат с тях1. Лилията според християнската 
символика се свързва с чистотата, целомъдрието, Дева Мария, като правото 
стъбло олицетворява божествения разум, увисналите листа – смирението, 
ароматът й – нейната божествена природа, белотата й – нейната чистота. 
Като символ на целомъдрието е цвете на празника Благовещение и на 
всички светици – девици, на празника Великден. Данте я нарича „лилия на 
вярата“. Лилия или крин сред тръни олицетворява Непорочното зачатие 
в смисъл на чистотата, заобиколена от греховете на света. Неслучайно в 
„Песен на песните“ мотивът за заключените градини: „Градина затворена 
е сестра ми, невестата, извор затворен, източник запечатан“ (Песен на 
песните 4: 12) разкрива алюзията с девствено женско тяло. Ключов е мотивът 
за отхвърляне на тялото (телесното), представен чрез библейските градини 
и цветя в тях.

В тези си смисли кринът се явява ключов символ в градините на 
символистите и в някои от съвременните му употреби. Текстовете на 
Николай Лилиев и Емилия Дворянова боравят с митологични стереотипи 
на женскостта, свързани с образа  на Дева Мария – Богородица Неувяхващ 
цвят, Богородица Елеуса (Милостива, Милваща), условно определени като 
душата крин и жената крин, за да се представи поривът към трансцендента. 
При Николай Лилиев се наблюдава деконструкция на телесното: подмяна 
на тялото като културен код и замяната му с прострените за молитва ръце, 
смиреното коленичене пред престола на Бога, и с душата, преливаща от 
любов към другите – изпълнена със състрадание. При Емилия Дворянова 
се интерпретира по оригинален начин отношението тяло-дух в контекста 
на ключовия мотив за Желанието.

1 Лилиите принадлежат към семейство Liliaceae и различните видове се отличават с различна окраска и 
време на цъфтеж. Произхождат от Азия, Сибир и Южна Европа. Вж в Talkoven rechnik. http://rechnik.info/ 
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Душата крин – Николай Лилиев в контекста на българския 
модернизъм

При конструирането на модерната субективност често се борави 
с флорални образи, свързани с райската образност: градината се явява 
първообраз на рая или отразява порива на душата към трансцендента. 
Меланхолното преживяване в поезията на символистите се експлицира 
чрез мотива за повяхването, бледността на цветята. Например при Яворов2 
мотивът за бледността и повяхването се свързва с отдалечеността на душата 
от идеала: „повехнали тела на блянове омайни // разръфани шибои - нито 
дъх, ни цвят“ („Сфинкс“), а „вейката от маслина“ е знак за принадлежността 
към трансцендента. Теодор Траянов залага на ароматната свежест, на 
розите („първи рози“ в „Магесник“; „бледни рози“ в „Елегия на зората“), 
на чистите цветя („Съзвучие“), невидените цветя („Скитнишка песен“), 
свързани с регистъра на меланхолното: „потисната печал“, „умора“ 
(„Есенен ден“), „плач на душите“, „сълзи“ („Елегия на зората“). При 
Трифон Кунев се наблюдава предпочитание към хризантемите („венец от 
бледи хризантеми“), мака („кървави гирлянди ален мак“), а при Людмил 
Стоянов – цветя на невинност, мимози, върби, кипариси, явори скърбящи, 
първостволен кедър. В градините на Емануил Попдимитров се срещат лози 
(„виното е грозд-сълза // от душата ми лоза“ в „Шартър“), макове („слънцата 
се превърнаха на макове пияни“ във „Вечна нощ“), върби („сълзи не изсякват 
// там от сведени върби“ в „Груйнската река“), незабравки, кремава роза. 

Предпочитание към лилията и крина като символ на божествената 
същност се откроява в поезията на П. Яворов, Н. Лилиев, Ем. Попдимитров, 
Хр. Ясенов. Кринът и бялата перуника са образи, изграждащи представата 
за трансцендента в опозиция с бавното гаснене на душата в бездната на 
нощта:

И ний ше гаснем в сънния навей
на тая нощ безбрежна и велика,
а утрото по нас ще разпилей
нацъфнал крин и бяла перуника. 
   (Yasenov 1990: 132)

 Лилията се оказва най-често споменаваното цвете в Библията, 
символ на чистота и достолепност. Към букета от лилии се прибавят 
и рози за подсилване на посланието. Лилията е лунно цвете, свързано с 
мистичното познание или с тайнствата, които крие водата („Водни лилии“ 
на Ем. Подимитров). При Ем. Попдимитров лилиите са в един смислов 
аранжимент с розата, като се разчита на нюансираността на езика като 
вариант на чувството към жената, като мистично извисяване към други 
светове: лилия, крем, виола: 
2 За трансформацията в образите на тялото и телесността и за експанзията на мотивите за болността, 
увяхването и изтляването–умиране в поетическия код на Яворов вж. по-подробно Б. Стоименова „Модусите 
на тялото: история на поетологичното случване в лириката на П. К. Яворов (Stoimenova 2000: 40-49). 
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ти си кат пъпка от кремова роза,
глас - виола кремонска
                               (Popdimitrov 1990: 86)

В Ирландия лилия бледна
над ледни ливади цъфти.
По лилия - бледна жена -
сърцето ми тъмно тъгува...
                 (Popdimitrov 1990: 82)

Градините в поезията на Н. Лилиев са представени чрез опозицията 
„сънни“ – „повехнали“ („повехнали градини скърбят“) и „пустинни“, 
вариант на опозицията „идеал – действителност“. В тях има „тъмни 
лози“, „сънни брези“ („Тихата бащина стряха“), липи („Като далечен 
спомен...“), белостволи тополи („Ти молиш...“), бели венци („Безкрайна 
жал...“). Н. Лилиев борави най-вече със символите лилия / крин. Душата 
е трепетна лютня, тъмен крин. Поетът поставя акцент върху мрака в 
душата и ранимостта, тревожността, сензитивността, нервозността, които 
се свързват като структура на чувствата с меланхолното преживяване. 
Душите – сребърни лилии  – в тяхната чистота, непорочност, безгреховност 
са захвърлени в греховната бездна на действителността. Душата крин, 
чакаща вестта от Архангела за идващото спасение и чезнеща в тъмнината  
на безприютността и ранимостта:

Моят горък ден залязва
аз съм беден и самин...
Своя безприютен син
приюти, о, майко свята –
и сърце ми - тъмен крин
освети, о, майко свята – 
тамо близо до цветята
моя дух ще се смири – 
помогни ми, непозната,
да дочакам пак зори!
   (Liliev 1993: 46)

Душите ни сребърни лилии
запокитени в мрака трептят
   (Liliev 1990: 79)

В контекста на идеята за “еротично-дистантната единеност със 
света” (Yanakiev 1991: 155) в поезията на Лилиев могат да се откроят ключовите 
концепти меланхолия и молитвеност. Проявите на модерната субективност 
в текстовете на поета символист могат да се разгледат през призмата на 
меланхолията като болезнена чувствителност и молитвеността като тип 
поведение, свързани с идеята за двойствеността на битието. Изследването 
на меланхолията в поезията на Н. Лилиев се основава на извеждането на 
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нейните характеристики от “Цветя на злото” на  Ш. Бодлер (“Злочестината”, 
“Вглъбяване”, “Бездната”, “Сплин“), свързани с образа на естета, осъзнаващ 
недостатъчността на света, в който живее, опитващ се да съгради своята 
въображаема реалност, терзаещ се от провала на непостигането; както и с 
разбирането на З. Фройд в “Траур и меланхолия” за връзката на меланхолията 
с преживяна загуба: меланхоликът “никога изгубеното няма да намери” и от 
тази липса и ненамиране той създава свой modus vivendi. Меланхолията като 
упоритото задълбаване в загубата поражда униние, болезнена ранимост, 
тревожност, умора, мрачност, свързани с безнадеждността на преживения 
момент. Молитвеността може да се изведе като основен принцип на 
Лилиевото световъзприемане и определител на поезията му, експлицираща 
разпятието на душата, меланхолното преживяване на изгубения свят на 
хармония в затвора на действителността и нейния копнеж по абсолюта. 

Признаците на меланхолното – ранимост, интерес към граничните 
състояния на съня, екстаза, спомена и езиковите им проявления; молитвата и 
молитвеността като културен код, спомагат за ориентирането в поетическия 
свят на Лилиев, знание за човека в неговата отвореност към отвъдното. В 
контекста на символистичната естетика стихосбирките “Птици в нощта” и 
“Лунни петна” на Н. Лилиев представят стремежа на болезнено ранената 
душа към трансцендента, изграждат сакрален свят, снемащ йерархиите, 
изравняващ в плана на духовността. Душата е видяна и като територия на 
страданието, покрусата, болезнено преживяваща своята ненужност в света, 
въздишаща, плачеща, гаснеща от скръб; и в своята молитвена обърнатост 
към “ведрия покой на вечността”, припомняща, сънуваща предвечната 
родина, копнееща да се завърне у дома. Основна структура на човешкото 
преживяване е безутешността, скръбта в сърцето тъмен крин: “бездни 
зеят в моя път”, “аз слизам... в усоите на мрачни преизподни”, “блуждая низ 
падините на скръбта”. 

В Лилиевата поезия всеки и всичко се моли – жест и слово прорязват 
границите, за да осъществят излаза от херметизма в желанието за единение 
с ценността. Единственият език, способен да изрази състоянието на 
разкъсаната душа, е молитвата. Чрез молитви душата изразява скърбите и 
копнежите си – израз на болката и радостта, страха и съмнението. Откроена 
е молитвената обърнатост към музиката, любовта, нощта, природата, 
родината, мислени в аспекта на майчинското начало, даряващо безусловна 
любов, приютяващо, приласкащо безприютния, както и към Бога-творец, 
създаващ живот чрез словото, помазващия, покровителстващия, визиран 
чрез тайнствения глас, чрез ръката, която дарява и наказва, прощава и 
осъжда. Тази обърнатост към Бог не е сгушване под майчинското крило в 
безотговорна приютеност, а ново служене с отговорност и себеовладяване, 
постигане на светостта чрез страдание, покаяние, прошка. Съзнанието 
на азa носи в себе си спомена за своето андрогинно предбитие (еросът и 
логосът, мъжкото и женското начало, приобщаващото и разделящото), 
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чиято цялост не постига в действителността. Той се намира в състояние 
на молитвено очакване на милост, прошка, забрава. Молитвата дава опора, 
морална сила на вечния скиталец, Ахасфер. Тя е просветление, покаяние, 
жертвеност и смирено очакване на божествената милост. Гордият се смирява 
(душата, превърната в храм) и отправя своите молитви към Бог. Пътят 
към божественото минава през любовта към хората (агапе). В молитвата – 
молба и жертва за другите, се увековечава връзката аз-ти чрез идеалното 
(идентификацията с Христос): желанието да бъде изкупител, утешител с 
милосърдието си напомня Христовото: “Отче, прости им, те не знаят какво 
правят!” Тази отвореност на лирическия аз, постигната чрез молитвеното 
слово, зовящо ласката на спомена, песента на родната Тракия, жадуващо 
абсолюта и чистотата на трансцендента, даряващо любовта си на хората 
и на Бог, е израз на любовната всеотдайност на аза. Свързващото начало 
на ероса се съизмерва с разграничаващото начало на логоса (познанието), 
което помества човека в йерархично означен свят и обрича на страдание. 
Молитвите обаче отекват в безмълвието на битието, за да продължи азът 
вечното скиталчество в “безсърдечния кръг на скръбта”. Молитвата като 
отваряне към ценността заради самата нея, остава единственото слово на 
душата, преизпълнена с любов, гаснеща от скръб, повярвала в постигането 
на целостта. Човекът остава докрай 

оня смешен Пиеро,
който сам при лунна светлина
чисти до зори 
под лунна стряха
лунните петна. 
   (Liliev 1922: 52)

Според „Енциклопедията на традиционните символи“ луната е 
окото на нощта, човешкият разум е като отразена светлина на божественото 
слънце; свързва се със светлото и духовното вътре в мрака (Kupar 1993: 
120-121). Луната-лилията-среброто попадат в един смислов ред, за да 
отразят непринадлежността на човешката душа към дисхармоничната 
действителност, обезтелесяването на телесното в отразената светлина на 
божественото начало. Чистата „душа без грях“ изрича своите молитви, 
в чиято основа е Желанието за излаз от херметизма и страданието, 
отваряне към света със смирение и любов-милосърдие (агапе), единение 
с трансцендента. Желанието като копнеж по Другия свят, но не и 
осъществената среща, приближеност; усещането за Стена е в основата 
на този опит за общуване с ценността, както „богомолец със стенопис 
или икона“ или по думите на Св. Игов „любов без докосване“ (Igov 1991: 
303); библейското „не ме докосвай, Мария“ става девиз на цялата поезия. 
Мотивът за „несъбудената плът“ се свързва с обезтелесяване на Желанието 
по Недостижимото място.
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Образът на лилията присъства и в експресионистичната поезия 
на Г. Милев, но подчинен на новата естетика на бунта, взрива, вика. 
Експресионизмът е израз на вика на голата душа, която се отърсва от 
всички цивилизационни наслоения, завръщане към примитива, за да се 
изгради от руините светът на утопията. В „Експресионистично календарче 
за 1921 година“ – в „Август”, „белите лилии на благочестието“ се свързват с 
образа на „пречистата Дева“:

Ти си една, единствена и вечна – и твоето име е Мария.
Радвай се, пречиста Дево! – пред твоята притома пристъпва ангелът на 
духа, обкичен с белите лилии на благочестието. Той посади в сърцето ти 
небесно стъбло, из което ще разцъфне цветът на Всемирното Щастие.
Радвай се, пречиста Дево! – ти ще бъдещ майка на духовна свобода, ти ще 
бъдеш майка на човешкото братство, ти ще бъдеш майка на всемирното 
равенство. (Milev 1992:51)

 В „Декември“ се появява благославящият новия свят божи син в скута 
на Дева Мария:

Пречиста Дево, из твоето сърце разцъфна бяла роза – о, бял венец над 
черния кръст на нашето страдание. Ний свеждаме черни чела.
И лъчезарното дете в твоя скут с усмивка издига благославяща ръка над 
нас и казва:
Мир вам! (Milev 1992: 55)

 Ако чрез апокалиптичната образност се експлицира мотивът за бунта, 
то чрез чистотата на Дева Мария, чрез иконографските й образи (Богородица 
Елеуса; Неувяхващ цвят) и символите на благочестието, визирани чрез 
флоралната образност, се гради пространството на утопията. Цветята от 
библейските градини се вграждат в картината на Новия свят. Например в 
„Април“ се представя културният код на човечеството – идеалът, визиран 
чрез гледната точка на поетите и мъдреците: „нощното небе – ултрамарин 
и сребро – над тихата арабеска на преплетените млади ластари на лозата и 
цъфналите клони на ябълките“.

Жената крин в „Земните градини на Богородица“ на Емилия 
Дворянова

При автори като Н. Лилиев и Ем. Дворянова, боравещи със 
символиката на крина, се наблюдава общност при експлицирането на 
Желанието. Желание по невъзможното – забрана и непозволеност, което 
поражда определена структура на човешките преживявания. Отказаното, 
Непозволеното, Непостижимото място (изгубено или забранено) е обект 
на Желанието. В „Земните градини на Богородица“3 вместо повехналите 
градини на символизма с бледите цветя, визуализиращи страдащата, 

3 Всички цитирания, които следват, са от романа на Емилия Дворянова „Земните градини на Богородица”. 
София: Обсидиан, 2006. Вж. Dvoryanova 2006.
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изпълнена с чистота и непорочност душа-крин и непознаваемостта 
на Другия свят, визиран чрез мотива за тъмнината („тъмен крин“ – 
страдание, чистота и непознаваемост), се виждат цъфтящите градини на 
Богородица, в които се намира избраникът на цветята – Крина (част от 
райската образност), но недостъпни за непосветения. Непозволеност да 
прекрачиш, забрана, отказаност – меланхолията като неутолим копнеж по 
невъзможното при Дворянова (в контекста на иконографията – Богородица 
Утоли моята печал, Неувяхваща роза). 

Разглежданите текстове използват митологични модели като основа 
за интерпретацията на конкретни образи, мотиви, идеи.  Най-голямо място 
и значение е отделено на знанието за библейската митология. Анализът на 
женски фигури и женски модели на душевния опит, сътворени с литературни 
средства, използва символните ресурси на Библията – в „Земните градини 
на Богородица“, свързани с мотива за Желанието и любовта от гледна точка 
на опозицията непорочност – страст, докато Н. Лилиев разчита на езика 
на Псалмите, визиращи страданията на душата.

Романът, четен през призмата на библейския текст, насочва към 
„Песен на песните“, за което свидетелства изказаната позиция и на М. 
Пилева: 

Този роман деконструира човешката забрана и традиция, постановени 
на база на легендата, апокрифа за земните градини на Богородица, както 
и всяка „естетическа явимост до съвършената структура на духа... на 
зримото в незримостта, на материалното в идеалното, на рационалното в 
ирационалното»... една възможност за четене през Песен на песните - до 
проникването в Божественото.” (Pileva 2012: 135) 

Топосът на градините в „Песен на песните“ се свързва с благоуханията 
на цветята: нард, шафран, миро, кедри, кипариси, смирна, тамян, цъфнали 
лозя, ябълки – знаци на божественото. Небесните градини се оглеждат в 
земните градини. Те са плод на Желанието на Дева Мария – единственото 
й земно желание: цъфтящите градини, вариант на рая, освен небесното 
й желание – да бъде майка на Божия син. Според легендата Богородица 
помолила сина си и той изпълнил Желанието й – да й подари градините, 
които вижда, и те станали подстъп към Осмия ден за хората, устремили 
се към небето. Земята, на която растат маслинени горички, смоковници, 
кипариси, храсти, раждащи тамян, алойни дървета, кедри, и изворите са 
варианти на Едемската градина с цветята, Дървото на живота и водите 
на живота. Докосването до земята ражда градините, в които сама, със 
собствените си ръце, Богородица е засадила Крин. Кринът е небесното 
цвете, целостта, обемаща всичко и всеки, свързва се с преображението на 
земното в небесно; на несъсредоточените цветя в едно цвете: „Цветята 
никнели несъсредоточено и трябвало да се съсредоточат и открият себе 
си в един крин“ (Dvoryanova 2006: 218); на земните копнежи в Небесно 
Желание. Основен мотив в текста е Желанието, мислено чрез опозициите 
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страст-непорочност, земно-небесно, неговите трансформации. Разгърнат 
е мотивът за духовното преображение, обезтелесяване, за което 
свидетелства фрагментът: 

...трябва да бъде изтръгнато всяко несъсредоточено желание и въведено 
в небесен ред, който на земята да се явява, защото несъмнено божествено 
трябва да е Богородичното желание, а значи е подстъп към Осмия ден за 
онези, пожелали небето (Dvoryanova 2006: 218).  

Желанието в неговата изчистеност е видяно като път към 
Спасението, към Небесното, като желание за Бог. Топосът на градините 
е пространство на светостта, свързано с Чудото (прииждане на чудодейни 
икони към желаното място, строеж на манастири). Това е Свято място, 
милостиво поради женското естество, което го е породило и задало 
собствения му смисъл да бъде то свята градина: 

няма по-милостива от Майката, няма по-прощаваща грешките на света... 
няма по-смирена от Нея. След като единственото, което в живота си е 
пожелала, е тази благоуханна градина (Dvoryanova 2006: 230). 

Образът на Дева Мария се възприема като образ на светостта –
милосърдието, смирението, архетип на Божията Майка, а светостта се 
основава на флоралната образност (библейските градини и Крина), на 
иконографията (различните лица на Богородица, свързани с идеята за 
спасението от земните страдания – Утоли моята печал; с идеята за вечност 
– Неувяхваща роза). Сюжетът, гравитиращ около легендата, разгръща 
историята на жените, носещи името Мария, в съвременността, за да 
успореди търсенията на Недостижимото преди и сега, като обвързва образа 
на градините с топоса на Острова.

В текста е разгърнат мотивът за заключените градини, знак за 
чистотата, непорочността на телесното. Още първата среща с този образ 
отпраща към библейския текст: „Градина затворена е сестра ми, невестата, 
извор затворен, източник запечатан“ (Песен на песните 4: 12); разкрива 
алюзията с девственото женско тяло, което трябва да бъде опазвано, 
охранявано от греховната телесност. Заключените градини визират 
непорочността на телесното (материалното): 

Желанието останало в нея, след неговото осъществяване монасите 
започнали да охраняват желанието – женски крак да не стъпва на Атон, 
да го съхранят свято, да не проникнат непозволени копнежи, подбудени 
от топлината на земята, благоуханията на несъсредоточени цветя, дъха на 
соленото море (Dvoryanova 2006: 220). 

Телесното носи в себе си изкусителната топлина, вкус, аромат 
(уханията могат да преминават границите и да изкушават те да бъдат 
прекрачени). Тогава основният въпрос е как да бъде опазено Желанието 
в неговата непорочност, чистота – чрез охраняване на телесното с неговия 
вкус, аромат, вид, топлина от непосветеното око; чрез преображение 
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на телесните изкушения в небесни. Заключените градини се асоциират 
с изкусителното женско тяло, което трябва да бъде съхранено в своята 
непорочност (девственост). Неслучайно се борави с архетипи на 
женствеността – Дева Мария и София Божията премъдрост са образи 
на телесната чистота и божественост, възприемани в един вертикален 
йерархичен ред (по посока от телесното към божественото). Телесното чрез 
своята сетивност (вкус, аромат) е изкусителното, а Желанието е тялото да се 
извиси към небесното. Девата е чистота, милосърдие, смирение, но въпреки 
светостта тя носи в себе си и телесното, както и нейните „земни“ градини.  
Вкусът, ароматът, визията – се свързват с изкусителната телесност – затова 
е издигната стена, която окото не може да види. Смирение не стига, за да се 
спечели Небесната милост. Със Стената се сблъсква според легендата царица 
Плакия: „стъпила на Светата земя, но после се чул глас „откъде си?“, гласът се 
превърнал в око... Забраната пренесла себе си като Глас.“ (Dvoryanova 2006: 
232), а в съвременността пред нея ще се изправят Лодкарят, Жената (Мария 
– ще види, без да престъпва). 

Желанието не може да бъде оставено, трябва да бъде овладян дъхът на 
дафина, несъсредоточеният цъфтеж на цветята, топлината на земната пръст, 
която предизвиква копнежи. Всяко несъсредоточено желание трябва да се 
приведе в небесен ред. Разчита се на културата на сетивата – на гледането, 
слушането и уханието, за да се направи опит да се прекрачи в Другия свят. 
В Съня на Лодкаря – посредник между световете, той вижда Другия свят, 
който му се явява като градини, изпълнени с цветя и ухания, като жена 
с крин в ръката. В Съня-видение градините примамват с уханията и те 
достигат до човека, до тялото, което се преизпълва с тях и започва да се 
въздига:

Имаше цветя
подобни на рози,
подобни на маргарити,
подобни на калии,
подобни на лилии,
подобни на миндалов цвят, какъвто никога не си виждала,
подобни на крина, който е избраникът измежду всички цветя,
и упойваща тишина имаше,
а в тишината, съвсем подобно на море земята се вълнуваше, надигаше се 
изотвътре и аз усещах как ме люлее насам и натам, нагоре-надолу, сякаш 
искаше да ме повдигне над себе си и като вълна да ме отнесе там, където 
бяха цветята, в градината...
после нахлуха ухания на вечнозелени дървета и с очите си видях в съня как 
потече сокът по жилите им...
кипариси просълзиха от влага,
и храстът, раждащ тамян, вместо към огън се устреми към вода,
алойните дървета набъбнаха, кората им се спука, и гъст сок потече от тях 
към земята,
и кедри край вода израснаха, а клоните им се наведоха и се потопиха,
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смоковници разпръснаха сока от зрелите плодове,
и мирисът на дафина в дафиновите дръвчета...

...от мириса на дафина потръпнах, но не в кожата си, в корема ми се промъкна 
неустоимата миризма. Ако не беше мирисът на дафина, сънят ми може би 
щеше да отлети тъй, както би трябвало да отлитат сънищата, оставяйки 
след себе си единствено радост или пък споделим срам, но тялото ми се 
преизпълни и сякаш започна да се въздига, възправи се над земята и в 
съня си разбрах, че градината е незнайно къде на небето, какво изкушение, 
Боже, когато видимостта зад очите ми набъбна със същества в бели дрехи, 
с коси спуснати към земята, с тела гъвкави и меки в погледа ми...
и аз възжелах да съм там. (Dvoryanova 2006: 232)

 Ароматът на градините се оказва Изкушение, което води до желание 
за прекрачване на границите, до трансформация на видимото. Сънят, 
видението като фантазна реалност говорят за Желанието да се премине от 
земното в небесното. Когато желанието се изчиства чрез вярата, се появява 
образът на Богородица с крин в ръката. Кринът не е част от материалната 
греховност, той принадежи към Святото място. Кринът е атрибут на 
непорочността на Дева Мария, подарен й е от Божия син. От него тръгват 
другите цветя: „трябва да открият себе си в един Крин“. Той е началото, 
истината и животът, част от божествената същност. Чрез аромата може да 
се прекрачи границата между световете, но не и чрез тялото – има Стена, 
която окото не вижда. Сънят насочва към възможността „да видиш“ Другия 
свят, да го възжелаеш, но след пробуждането-завръщане в действителността 
- да се види неговата недостъпност.

Желанието и земните копнежи 

Сюжетът на текста разгръща историята на/за трите Марии като 
история на желанието – отвъд забраната – женски крак да не стъпва на остров 
Атон, свързана с историята за Градините на Богородица като Желание 
за проникване в Божественото. Жената е тази, около която ще се градят 
основните смисли в романа: жената и музиката (виолончелото), жената 
и литературата (желанието на Мария да напише роман за Богородица), 
жената и любовта, жената и Бог. Жената в опит за познание на себе си – да 
погледне в себе си, но и отвъд себе си. Тялото отново се явява културен 
код – свързано със заключените библейски градини от „Песен на песните“ 
– знак за непорочността, или тялото и любовната страст (историята за 
Мария и Лодкаря).

Емилия Дворянова превежда забраната за градините чрез отхвърляне 
на тялото (телесното) и показва, че жената не може без тяло, не трябва да 
бъде деконструирана. Желанието се отваря към телесното. В един смислов 
ред попадат образа на градините – Мария – тяло. Телесната същност се 
свързва с грешни желания: „виждам градините, казах му, виждам тялото, 
обрасло със забранени желания“. Как тогава тя да бъде опазена непорочна? 
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Другият свят  носи в себе си божественото начало, но Девата носи в себе 
си и земното начало, явено като градини, изпълнени с цветя и ухания. 
Едно пространство, което изкушава да се навлезе в него - видението усилва 
желанието, което става неустоимо.

Знак за отелесяване на желанието е историята на Лодкаря и Мария. 
Една жена прави опит да прекрачи забраната чрез Желанието (любовта-
страст), сляла се с морската стихия. На тялото му е отказано да прекоси 
границата между световете, може само в любовния акт, който се усеща като 
природен трус – в морето, на острова, изживява се. Желанието е видяно в 
неговата двойственост (каквато е и човешката природа): желанието като 
еротично излъчване и Желанието като копнеж по непостижимото. В този 
смисъл образът се натоварва със сакралните употреби на Богородица 
Неувяхващ цвят и Пътепоказателка. Мария е избраницата – тя „вижда 
градините, тялото, обрасло със забранени желания“, тя е изкусителката, 
обзетата от копнеж по забраненото, недостъпното. Забраната (забраненото) 
се свързва с измеренията на божественото, но в него може да се навлезе и 
чрез телесното докосване – „земните градини“ – Атонските градини като 
отражение на небесните „заключени“ градини.

Мария е избраницата. Тя е тази, която знае – без да е видяла мястото, 
знае какво има там. Тя намира Богородични камъни. Мария върви по пътя 
си... събира на морския бряг Богородични камъни, които я напътстват:

Богородица Неувяхваща Роза,
Богородица Утешителка,
Богородица Играеща с Младенеца,
Богородица Животоносен източник4,
Богородица Плачеща,
Богородица Милваща,
Богородища Млекопитателница5,
Богородица Неизгаряща  къпина6,
Богородица Недопиваема чаша,
Богородица Неочаквана радост,
Богородица Поръчителка на грешните,
Богородица Утоли моята печал. (Dvoryanova 2006: 345)

4 За различните иконографски изображения на Богородица тук и по-долу вж. https://bg.wikipedia.org/
wiki/Богородица. През 16-17 в. се оформя тържественото изображение „Непресъхващ (животворен) 
извор“. Не е самостоятелен иконографски тип. Представлява внушителна сцена, в центъра на която е 
Пресвета Богородица, а наоколо са радващите се светци.
5 Изобразява кърмещата малкия Иисус Пресвета Богородица. Въпреки че не съответства точно на 
описанието, по-скоро може да бъде причислена към типа „Елеуса“. Иконите „Млекопитателница“ (на 
гръцки – Γαλακτοτροφούσα) са рядко срещани - образец от края на 18 век може да бъде видян в криптата 
на храма „Свети Александър Невски“.
6 Това иконографско изображение произлиза от тълкуването на библейския разказ (Изх. 2:2-3), според 
който Бог се явява на Мойсей като пламък върху една къпина, която гори, без да изгаря. В православието 
един от епитетите, с които е наричана Пресвета Богородица, е именно „Неизгаряща къпина“ - 
неизгарящата къпина се разглежда като предобраз на Богородица. Иконографският тип се развива в 
Русия някъде около 14 – 15 век, най-известни са творбите на Андрей Рубльов и Дионисий.
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В православната иконография Богородица винаги е тъжна, но тази 
тъга е различна: ту скръбна, ту сияеща, но винаги излъчваща духовна 
чистота, мъдрост и вътрешна светлина. Богородица може тържествено да 
представя своя Син пред света, може леко да го прегръща или  внимателно 
да го придържа. Тя винаги е изпълнена с благоговение, покланя се 
пред Божествения Младенец и е кротко примирена с неизбежността на 
жертвата. Яснота, одухотвореност са основните характерни черти на 
образа на Богородица в православните икони. Богородица се явява образ 
на милостта, грижата, смирението, утешението, любовта-агапе, но и образ 
на божествената вечност (неувяхваща, неизгаряща, недопиваема), свързан с 
огнената символика, флоралната образност. Така двата образа се съизмерват 
– божественият и земният, пътищата им се пресичат. Иконографските 
изображения на Богородица в романа се обвързват с мотива за пътя от 
земното към небесното, пътя към мистичното познание и самопознание, 
който изминава Мария.

Мария повежда, превежда Лодкаря към Желанието: „Аз съм Мария. 
Дойдох да Те отведа в Желанието Ти“ (Dvoryanova 2006: 350). Страстната 
любов е съпроводена с поредица от чудеса. Тя е благословена от Дева Мария. 
Ем. Дворянова борави с различните иконографски образи на Богородица: 

чудотворната икона на Богородица Кукузелиса, която сама подарила на 
Йоан Кукузел паричка, защото той много хубаво пеел, и до днес ръката й е 
протегната..., 
чудотворната икона на Богородица Икономка, изобразяваща точно 
как Богородица показва на свети Атанасий къде има вода, бистра като 
собствените й сълзи...
чудотворна икона на Богородица Ктиторска, наричана още Олтарница,  
която била хвърлена в кладенец, за да я спасят от арабите
чудотворна икона на Богородица Портаитиса, която още през 9 в. била 
спусната в морето, за да се спаси от жестокия Теофил Иконоборец..., а 
след години доплувала до Атон, вертикално възправена и с огнен стълб, 
опрян в нея... сама си намерила място над манастирските порти, защото 
не желаела да я пазят, искала тя да бъде Пазителка, поради което я 
нарекли Вратарница. 
Богородица Троеручица, която съхранила ръката на св. Йоан Дамаскин във 
вечността, отсечена заради вярата в Нея...,
Чудотворна икона на Богородица Елеоточива, от която миро се лее безспир 
и благоуханието е задушаващо;
Богородица Акатистна, чудотворна, защото удържа на огън, когато 
непредпазливи човешки ръце го подпалят и самата тя не гори, 
Богородица Гликофилуса...
Богородица Скоропослушница, тази, която изпълнява желания тутакси, 
ако се помоли човекът с истинска вяра; човекът много желае, непрестанно 
желае, удавен е в желания и въобще не би могъл да се спре, а Тя, Единствена, 
само един път е пожелала;

СИМВОЛНИ ПОЛЕТА И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ



187

Богородица Есфигменис,... Заклана Богородица, която преди много векове 
пострадала от нож, при това кухненски, порязана дълбоко в лика си от 
обезумял монах;... а от Богородичната рана потекла кръв, изляла се върху 
плочите на църквата и полуделият припаднал в нея, след което, щом се 
пробудил от лудостта, се покаял... 
И Богородица Антифонитрия.
Богородица Предвъзвестителка.
От-гласящата Богородица.
Богородица Пред-възвестителка на Забраната.
Изпреварващата вестта Богородица. (Dvoryanova 2006)

Най-често срещаните изображения на Пресвета Богородица 
в иконографията са символните образи, в които тя държи 
Младенеца Иисус Христос. Те се подразделят на два основни 
типа – Одигитрия (на гръцки Οδηγήτρια – „Пътеводителка“) – Богородица 
държи малкия Иисус и го сочи като „Пътя, Истината и Живота“)7, 
или Елеуса (Ελεούσα – „Милостива“, „Милваща“, „Умиление“8). Тези 
основни архетипи дават началото на редица следващи иконографски 
типове: „Пресвета Богородица – неувяхващ цвят“9, „Играеща Богородица“10, 
„Пресвета Богородица троеручица“11 и т.н.12. Тези изображения, с които 

7 Богородица Одигитрия според старинната християнска традиция води началото си от първото 
изображение на Пресвета Богородица. Тя е изобразена в тържествена поза, обикновено допоясно, с 
лявата си ръка придържа Младенеца, а с дясната го сочи като „Пътят, Истината и Животът“. Смята се, че 
от одигитрия е произлязла иконографията „Богородица – неувяхващ цвят“. Вж. https://bg.wikipedia.org/
wiki/Богородица. 
8 Богородица Елеуса – Пресвета Богородица прегръща Младенеца, допряла е лицето си до неговото. 
Характерно е изпускането на една от трите звезди, тъй като според символиката си те са обозначение на 
троичния по лица (според християнството) Бог, т.е. след като едно от тези лица е изобразено, то няма 
нужда да бъде символно упоменавано допълнително. От тази иконография произлизат допълнително 
„Елеуса то кико“ (смееща се, или играеща), „Достойно ест“, „Галактотрофуса“ (млекопитателница), 
утвърдени иконографии като „Владимировската“, „Казанската“ Пресвета Богородица, чудотворната 
икона от Бачковския манастир. 
9 В криптата на храма „Александър Невски“ се намира икона на рядък иконографски сюжет – „Пресвета 
Богородица – неувяхващ цвят“ (или „Роза“) от втората половина на 17 век. Характерно за това и другите 
такива изображения е, че Девата и младенецът са изобразени изключително тържествено, Христос е 
прав, и двамата са с царски атрибути, а Богородица държи в дясната си ръка цвете (роза), откъдето идва 
и името на тези икони. Вж. http://bgartgallery.eu/index.php?m=1&ws_m=4710 
10 „Играеща“, или „смееща се“ Пресвета Богородица (Ελεούσα του Κύκκου) е сравнително късно възникнал 
иконографски тип,  разновидност на „Елеуса“, като композицията е по-разчупена и жива. По правило при 
тези изображения Девата и Младенецът се изобразяват с царски атрибути. 
11 Това не е иконографски тип в собствения смисъл на думата, а към основни изображения като Елеуса 
или Одигитрия се добавя „трета ръка“. Произходът на иконите на Пресвета Богородица Троеручица се 
свързва с чудото, което се случило през 8 век на свети Йоан Дамаскин. Наклеветен, той бил наказан, 
като му била отрязана дясната ръка. След дълги молитви към Пресвета Богородица, ръката му по 
чудесен начин отново станала здрава. В памет на това събитие на някои икони, особено в православната 
иконопис, на различни изображения на Пресвета Богородица се добавя третата ръка.
12 Иконографиите, утвърдени със собствени имена като „Владимировска Богородица“, „Иверска 
Богородица“, са разновидности на тези два основни иконографски архетипа. Богородица бива 
изобразявана в различни сцени – при иконографския тип „Рождество Христово“, „Сретение Господне“, 
„Сватбата в Кана Галилейска“, „Успение Богородично“, в различни илюстративни изображения. На Запад 
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борави Дворянова, са призовани да станат част от чудото на любовното 
единение на земята и морето, на Лодкаря и Мария: от иконата Богородица 
проронва сълзи, издига ръка за благослов, показва пътя.

Пътят на Лодката в морето като пространство на еротичната любов 
е път на чудодейното оживяване на иконите на Атон: Пътепоказателка 
показва пътя, ръката на св. Георги се раздвижва (не е колебание във вярата), 
от извора със светена вода изригва фонтан, има опит да се съчлени реч, 
потръпва дясната ръка на св. Марина. Убийството се явява реконструкция 
на посегателството на икона на Богородица – „Закланата Богородица“: 
„потича кръв, както когато някой заклал Майката“, въвежда се мотивът за 
Греха: „невъобразим Грях – смесване на кръвта и виното“ (Dvoryanova 2006: 
254). Въпреки гледната точка на външния наблюдател (монасите от Атон), 
че лодката излъчва съблазън, че „плува Грях“, тя предизвиква поредица 
от „негреховни“ преживявания и вчувствания: състояние на блаженство, 
спомен за детството, милостива усмивка, погалване. Над лодката се носят 
молитвени песни, Вратарница се раздвижва. Морето е развълнувано, което 
кореспондира с цитирания откъс от Библията – „защото е казано: Аз съм 
Господ твой, Който вълнува морето, та вълните му реват“ (Исаия 51:15). 
Над Лодката се появява благовонен облак, излива се благовонен дъжд над 
забранения Остров. Чрез любовното единение се постига прекрачването в 
Другия свят, постига се целостта, Преображение Господне. След страстната 
любов телата се разделят и морето утихва. Мария е тази, която намира 
жената в Амуляни, оглежда се в очите й, там вижда Другия свят и я последва. 
И двете жени изчезват. Тялото на Мария не е намерено. Остава загадката на 
преображението, на прекрачването в Забраненото.

Страстната любов от Песен на песните като основен образ може 
да се открие в много планове на „Земните градини на Богородица“. Освен 
желанието на жените към Светото място, в книгата се разкрива и любовта 
на двете Марии към изчезналата, любовта на Мария към Дева Мария („Ще 
напиша роман за Богородица“), към цветята, към музиката, към Лодкаря, 
загатва се любовта на монасите, както и тази на Небесната царица към 
Божественото. Това са различни прояви на пластовете, свързани с любовното 
(Pileva 2012: 135). Героините търсят зад привидността на нещата преди всичко 
истинските, скритите си същности. Мариите трябва да погледнат дълбоко 
навътре, но в същото време да излязат извън себе си, за да стигнат до своята 
духовна действителност, обективната реалност, непознаваема за другите, 
извън видимия свят, за да опознаят загадките й и да намерят своето аз.

се набляга на духовно-нравственото значение (обикновено там Пресвета Богородица се описва в сини 
одежди – символ на небесното и нематериалното), в източната иконопис тя обикновено е изобразена 
в пурпур – символ на мъдростта. Във всички по-ранни образци  на двете рамена на Пресв. Богородица, 
а също на челото й се изобразяват звезди – алюзия с Витлеемската звезда. Три – с идеята да подчертаят 
нейното „приснодевство“ – т. е. тя е девица преди, по време и след зачатието на Христос.
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