
Реалността е по-мощна от фантазията 

(Eсе) 

Експресионизъм. Express. Изрази се. Сподели представата си за свят, в който 

краят ражда началото, в който жестоката реалност създава утопичната фантазия. 

Опитай се да съградиш пътя към новото, изправяйки се сам срещу старото и 

разрушавайки го. Това е смисълът да твориш, да създаваш изкуство, да живееш. Такова 

е и вярването на Гео Милев, един от малкото български писатели, превърнали 

експресионизма в своя мисия, цел и послание към нас, техните наследници, за да 

открием победителя във вечния спор между истинското и мечтаното. 

Всяка фантазия съдържа в себе си реалност, видоизменена така, че да отговаря 

на човешките желания. Но колкото и прекрасна да изглежда, тя все още е измислица, 

плод на въображението, нещо, което потенциално би могло да се случи, но с риск 

никога да не получи своето физическо проявление. Експресионизмът осъзнава 

опасността от това и търси желаното не във фантазията, а в реалността. Защото тя 

съществува, тя е не някъде напред в бъдещето, тя е сега. Единствено реалността е 

безпределна и не бива да бъде отричана, забулвана с фантастични представи. В 

днешния ден, в днешния човек, в реалното в този момент е скрит ключът към 

промяната на света. Макар и обречена на крах поради несправедливостите, които я 

изпълват, реалността таи надеждата, че утре един по-добър живот ще започне, защото 

променяйки себе си, ние ще успеем да променим и нея.  

Призив за подобна промяна отправя Гео Милев в позната на всички поема 

„Септември“. В нея авторът открито заявява, че народът е обречен да се провали, да 

изгуби, но този провал е така необходимата му крачка към „един безконечен възход/ - 

нагоре“. Усилието да се опълчиш и волята да постигнеш целта си никога не са 

напразни. Когато те се превърнат във всеобщо дело, има основание да се вярва, че 

„Земята ще бъде рай“. 

И за съвременниците на автора, участници в Септемврийското въстание, и за 

човека на XXI век приемането на реалността е основен проблем. Тя е тежка, подлага на 

изпитание силата и търпението ни, с всеки ден ние малко по малко губим надежда, че 

нещо би могло да се промени. Затова не я желаем. Но от кого зависи всичко това? 

Животът не ни е наложен от някого, не е независим и поради тази причина жесток. 

Животът е по-скоро подвластен, отколкото властващ – той зависи от нас. Откривайки в 

себе си грешките, можем да поправим недоразуменията в света като цяло. Човекът 



живее живота, човекът създава реалността. Не бива да губи време, лутайки се в мечти 

за фантазии, обречени да останат завинаги такива. 

По тези въпроси съм мислила неведнъж. Често вървя, случва се, когато съм 

сама, и се питам какво би било. Ако съм друга, ако съм другаде, ако вместо стъпка 

напред, се върна крачка назад, ако направя това, за което отдавна мечтая, но нямам 

смелост. Ще бъде ли всичко идеално като представите ми? Питам се също защо. Защо 

се случва на мен, защо днес. Въпроси, чийто отговор все още не съм намерила. Те са ми 

зададени от реалността, за да им отговорят моите фантазии и да поискат да не съм себе 

си, а някоя друга, да не съм тук.  

Но не. Не това е решението. Express. Изрази се. Ако постоянно търсиш във 

въображението си идеалния живот и перфектния си образ, то, извинявам се, но ми е 

жал за теб. Те не съществуват. Ако има нещо, с което обаче разполагаш без условия, 

това си ти самия – твоята реалност. Не мечтай да изглеждаш като лицето от корицата на 

списанието. То може и да не е реално. Не копней за милионите на някого, когото 

споменават по телевизията. И те може да не са реални. Реалните всъщност сме ние. 

Силни сме, тъй като можем да променяме онова, което не харесваме. Имаме 

безграничната сила да се усъвършенстваме, за да прекрояваме своята реалност и да я 

превърнем в личен неизчерпаем източник на удовлетворение от живота. 

Че идеализмът е безсмислен, Гео Милев се уверява по трудния начин. 

Биографията му минава през загуба на дясното око и оцеляване като по чудо в защита 

на своите (битката при Дойран), за да приключи с пронизване с куршум именно от тях. 

Всичко това кара писателя да се отдръпне от „онези големи идеалисти, които бягат от 

реалността и искат да държат душата си постоянно пияна“. Пиянството на фантазията 

за един съвършен свят, в който зло не съществува, не дава нищо на човека. Тя го тласка 

само към страдание, ограничава го в затвора на копнежа по това, което би могло да 

бъде, но не е. 

Трезви се оказваме само когато сме реалисти. Очите ни трябва винаги да бъдат 

отворени за истините около нас, за да ги приемем, въпреки че осъзнаваме неуспеха, към 

който понякога те ни водят. Признатата опасност от провал е възможност да сме 

подготвени да го посрещнем, дори да го предотвратим. Хората трябва да вложат 

потенциала си не в измислянето на фантастични идеи за едно по-добро утре, а във 

воденето на борбата с ежедневните изпитания, които несъмнено чертаят пътя към него. 

Реалността е по-мощна от фантазията. Изрази се. Чрез реални промени вътре в себе си, 

а не чрез безсмислени мечти. 


