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Иван Димитров

Скромно стихотворение за Боби Роканов (1961 – 2021)
Боби Роканов заспа, отдъхна си светът на сиви пеперуди
и кръчмите мълчаха сред онемели сервитьори, и черни изби
неговата жажда чакаха напразно, а в кабинетите ликуваха,
защото бе направил ги на луди, една череша пукна в Кюстендил,
но без трицветно топче – за този светъл безобразник. Душата му
озъбена завивките захапа, така не искаше да полети, подканяха я
ангелите с дни, гласовете хипнотични се удряха на стаята в стените,
а после скастриха го и насила влачиха го, той бълнуваше: „Децата!“.
Зърваше безброй беди по бащински. „Какъв покой, разправяте,
под мишците ми дайте още дини! Навикнал съм да нося аз поне по трийсет!“
След седмица изритаха го от небето: продупчил облак, спънал
ангел, по райски двери хулигански стихове изписал с перманентен
маркер, ореол стопил в нелегалност, за да го вгради в инсталация,
на порядките усмихнати така и не обръгнал и прекалено шумен
за селенията бил, разпръсквал повсеместно главобол. Сред дяволите
долу заживял, в червени кръчми пил и нечии рога с трион отрязал,
мислил: ще израснат пак, а те така и не израсли. Зениците им кухи
обидени го гледали ту злобно, ту с жалост. Проплакала от него
дяволската поща, че безброй писма написал в дирене на справедливост,
пред Сатаната се явил и дърпал му брадата с векове, в ушите му му дуднел
глухо, накрая Онзи официалната опашка и един резервен кози крак в куфара
натъпкал и се чупил в командировка, а Роканов казàните с грешници
обръщал, спорил сетне бясно, войските дяволски предали се и заявили,
че са пред неговия дявол празни опаковки, чието съдържание с изтекъл
срок на годност в пространството тънее и бледнее неусетно.
Тогава кранчето на ваната забравил, ада наводнил, водата потушила
огньовете вечни, дейността замряла, захвърлени тризъбците
се вайкали за плът цвъртяща, в която се забивали с апетит, с наслада,
и виковете секнали, и секнал тътенът. От пъкъла прокуден по земята
тръгна и сега крака преплита по нощните пътеки, невидим е, но шепне
тихо, когато пръсти по клавишите през пролетните вечери поеми пишат,
явяват се внезапно бесове в стихове непитани. Роканов заспа и днес
в сънища дивее, пакости твори и калпазанства, плези се, намигва ни
по детски и така напомня ни, че лудостта помага ни да дишаме.

Броят се издава с подкрепата на НФК

Фотографии Иван П. Петров

Съдбата на теорията
 Галин Тиханов
 Борис Гаспаров
 Михаил Ямполски

Нова българска
 Миглена Дикова-Миланова
 Мария Липискова
 Ива Стефанова

Критика
 Йордан Ефтимов
 Димитър Вацов
 Иван П. Петров
 Атанас Родозов
 Савина Петкова

Лице на броя
Ани Бурова
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Семинар „Литература и
психоанализа: интерпретацията“
Проблемите на
съвременността
са в центъра на
новия брой 159 на
сп. „Християнство
и култура“.
Идеологията
превръща
Църквата в институт за пропаганда, казва в
интервю за списанието отец Георги Митрофанов,
а тезата му е илюстрирана и с неговата статия,
посветена на историята на Руската православна
църква в периода 1927–1932 г. На избора на новия
сръбски патриарх Порфирий е посветен текстът на
сръбския богослов Стефан Зелкович, а патриархът
е представен и с неговата статия Европейската
рецепция на библейската бедност. Проблемът за
мястото на Църквата в съвременния свят е разгледан
и в разговора с католическия богослов Томаш Халик,
озаглавен Жилото на съмнението ме държи буден и жив.
Рубриката „Християнство и култура“ е представена
с лекцията на френския философ Реми Браг Що е
култура?, а „Съвременно богословие“ – с текста на
прот. Йоан Майендорф Единство на Църквата –
единство на човечеството. В рубриката „Пътища“ е
представена статията на Ангел Димитров Същността
на човека в антропологията на св. Тома от Аквино,
а в „Християнство и музика“ – текстът на Ивайло
Борисов Поставян ли е въпросът за употребата
на инструменти в православната музика. В броя е
представена и книгата „Светеца от затворите.
Валериу Гафенку (1921–1952)“ с откъс от нея и с
рецензията от Сандра Керелезова Затворът като
обител на благодатта. Новият филм „Рая на Данте“ е
представен в разговор с режисьора Димитър Радев За
паметта, прошката и промяната. Броят е илюстриран
с творби на Микеланджело, разгледани във втората
част от статията на Владимир Градев Кожата на
истината.

На 29 април 2021 г. от 18. 30 ч. ще се проведе
сбирка на семинара „Литература и психоанализа:
интерпретацията“, посветена на темата за превода.
Фокус на срещата ще бъде есето на Валтер Бенямин
„Задачата на преводача“. Четиримата участници с
експозета са Ирена Кръстева, Кристиян Енчев, Розалина
Дочева и Катерина Кокинова. Модератор на квартета
е Еньо Стоянов. Семинарът ще се проведе онлайн чрез
платформата на Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85282110042?pwd=L3BLSXJ4RXF
MSnBVYjlxamVMK0loZz09
Meeting ID: 852 8211 0042
Passcode: 849658
Темата на семинара „Литература и психоанализа“
през летния семестър на академичната 2020/2021
г. е интерпретацията. Каква е ролята и мястото
на интерпретацията, възможно ли е синхронното
съществуване на множество несъвпадащи
интерпретации и кои са режимите, които настояват
тълкуването на значението да се сведе до едно. В
исторически план онова, което проправя пътя на
светската херменевтика и необходимостта от
интерпретация, е полагането на една специфична
асиметрия – тази на човешкото неразбиране. Всяко
подновяване на разговора за необходимостта от
интерпретация е и подновяване на значението на
тази основополагаща асиметрия, на нейната роля по
отношение на творчеството и възможността за
рефлексия.
Фридрих Шлайермахер в проекта си за универсална
херменевтика очертава две измерения на акта на
интерпретация – граматическо и психологическо.
Служейки си с понятията на „бащата на
херменевтиката”, бихме могли да кажем, че семинарът
„Литература и психоанализа“ ще се съсредоточи върху
„неграматическите“ аспекти на интерпретацията, за
да повдигне отново въпроса може ли да има принципи на
интерпретацията, общи за всички дисциплини и полета,
или има не просто специфики, а непреодолими различия в
интерпретирането, упражнявано в отделните области.
Следва ли да се прави терминологично разграничение
между Deutung, Interpretation, Auslegung, между
„конструкция“ и „интерпретация“ (Зигмунд Фройд),

между „обяснение“ и „разбиране“ (Вилхелм Дилтай),
между „коментар“ и „интерпретация“ (Жак Лакан) с
оглед на конкретните практики на литературоведи и
психоаналитици? Има ли полза в анализата да се говори
при интерпретацията за пред-разбиране, както то е
въведено по нишката Шлайермахер – Хайдегер - Гадамер,
или става дума за съвсем друг механизъм? Защо на Жак
Лакан му се струва неприемлива херменевтиката на Пол
Рикьор?
Първоначалната версия на теорията за
интерпретацията в полето на психоанализата е очертана
от Зигмунд Фройд в „Тълкуване на сънищата“ от 1900
г. и се отнася до формированията на несъзнаваното
– погрешни действия, лапсуси и симптоми. Така се
очертава основната цел на интерпретацията като
вдигане на „завесата“ на изтласкването. Самият Фройд
отхвърля всякакво приложение на интерпретацията,
което не почива на материала, идващ от несъзнаваното
на пациента. Т.е. интерпретацията не предлага на
анализанта ново послание, а служи, за да позволи на
анализанта да чуе посланието, което той/тя несъзнавано
адресира към самия/самата себе си. По отношение
на техниката на психоанализата подчертаването на
множествеността на смисъла е един от начините, с
които аналитикът изпраща посланието на самия пациент
обратно към него, в обърната форма. Стойността на
една интерпретация се състои в това не винаги тя да
кореспондира с реалността, а в това, че тя е способна да
произведе специфични символни ефекти.
Така въпросът за множествеността на
интерпретацията винаги изисква полагането на
друга множественост – тази на смисъла (Zweck) на
изтласканото по отношение на психоанализата, но и тази
на текста във връзка с литературознанието. Подобно
извеждане на плурализма на значението проправя път на
съвременните дебати върху категориите „актуалност“
и „потенция“ на смисъла и подчертаването на едно
повтарящо се несъответствие между тях. Но също
така отваря място за другия, доколкото добавянето
на ново значение е разбиране и за нещо друго, възможно е
само през една интерсубективна основа.
От организаторите: Мимоза Димитрова, Дарин
Тенев, Розалина Дочева, Еньо Стоянов, Елица Цигорийна,
Камелия Спасова, Ирина Калбанова, Георги Илиев, Богдана
Паскалева, Иван Дулов, Мария Калинова
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Откриване на изложба „Лицата
на Литературен вестник“
Как „вятърът
на промяната“
нахлу на вълните
на Националното
радио през 1989 г.?
Кога стресът от
жестоката цензура
престана да тегне над
новините? Защо Let
It Be на „Бийтълс“ се превърна в радиосигнал за недопустим
външен натиск върху журналистиката? Това е темата
на новия брой 03 на списание „Култура“, посветен на 50годишнината от създаването на програмите „Хоризонт“
и „Христо Ботев“ на БНР. И още: как българските
кинодейци се опариха от вкарването на поправки в
Закона за филмовата индустрия в последния възможен
момент? Анализ на Деян Статулов защо всички обичат
филмовата индустрия и как се върнахме в годината на
Оруел – 1948 г., когато е бил приет социалистическият
Закон за кинематографията. Темата намира продължение
и в разговорите с режисьорите Костадин Бонев, Любомир
Халачев и Павел Веснаков. В броя може да прочетете
още размислите на френския социолог Бруно Латур и на
италианския архитект Стефано Боери за бъдещето на
земята и екологията, както и разговор с каталонския
драматург Жорди Галсеран защо човек търси трагедията.
В рубриката „Галерия“ ще откриете гледни точки към
мащабните ретроспективи на художниците Пенчо Георгиев
и Никола Танев. Броят е илюстриран с фотографии на
Фелия Барух.
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На 11.02.2021 г. „Литературен вестник“ отпразнува
своята 30-годишнина. Както читателите на вестника
вече знаят, през последната година отбелязваме този
значим рожден ден с фоторубриката „Лице на броя“,
която е поместена всяка седмица на последната
страница от броевете ни.
Изложбата „Лицата на ЛВ“ е събирателна точка за
годишнината. Нейното откриване ще се състои на 12
април от 18:00 часа в пространството пред Народен
театър „Иван Вазов“, а думи на самото събитие ще
кажат Михаил Неделчев, Георги Лозанов, Франческа
Земярска, Йоанна Нейкова и Лилия Трифонова.
В изложбата ще видите 26 избрани фотографии на
значими за вестника автори и приятели – Миглена

Николчина, Виргиния Захариева, Георги Господинов,
Мирела Иванова, Михаил Неделчев, Владимир Зарев,
Дария Карапеткова, Митко Новков, Георги Тенев, Иван
Христов, Яница Радева, Тодорка Минева, Александър
Байтошев, Калоян Праматаров, както и на редакторите
от вестника.
Събитието е част от „Галерии на открито“, подкрепена
от дирекция „Култура” към Столична община.
Изложбата в Градската градина ще продължи до 25 април
2021 г.
Откриването ще се състои при спазване на всички
противоепидемични мерки.
Очакваме ви!

К а у зата
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книгите

Хилядата лица на превода
Умберто Еко е автор, стар познайник и любимец
на българския читател на хуманитаристика. Може
да се каже дори че е сред авторите, които са не
просто добре познати, но и непрекъснато превеждани.
Напоследък с подобна задача да ни запознават с все още
недостигнали до българския читател книги от него
се захвана издателство „Колибри“, което миналата
година публикува книгата му „Pape Satan Alepe. Хроники
на едно течно общество“ – сборник с кратки негови
текстове, публикувани като колонки в седмично
обществено-политическо списание. Умберто Еко е
известен с това, че е майстор на този жанр – краткото
есе, в което коментира политически, обществени,
културни и спортни събития с артистизъм и ирония,
но и по активистки и същевременно културологичен
начин. „Литературен вестник“ например още през 1992
г. публикува негови „вътрешни рецензии“, написани
уж от специалист на италианско издателство, който
препоръчва да не се издава цялата Библия, а само една
част, в която баща отива да принесе в жертва сина си
и се бие с ангел, после коментира, че с правата на Омир
нещата са практически неразрешими, защото за негово
родно място спорят седем града, и накрая отхвърля
и Имануел Кант, защото неговите „критики“ са три,
нещо като роман с продължения, и трябва да се издадат
непременно във футляр, който ще оскъпи изданието,
докато истински интересна е само „Критика на чистия
разум“.
Новата му книга обаче, която ще развълнува не само
филолозите и която излезе на 12 февруари, се нарича „Да
кажеш почти същото“ и представлява най-големият
труд на Умберто Еко по темата превод и превеждане.
Като казвам тези думи, веднага си представям как
много хора ще си помислят: „О, вероятно е много
специализирано четиво и сигурно ще интересува
единствено преводачите и може би тези, които се
занимават с теория и история на превода!“. При
Умберто Еко обаче никога не може да се каже, че една
книга е тясно специализирана, той е прочут с това, че
пише толкова вкусни академични книги, че за мнозина в
академичните среди изглеждат дори лековати. Автори
като него нерядко дори са смятани за прекалено добре
пишещи, прекалено артистични и хвърковати. Същото
се отнася и за неговите романи – но с обратна критика
– че са прекалено учени. Те пък на мнозина са изглеждали
прекалено философски, културологични и с прекалено
много исторически детайли. Последното обвинение не се
отнася за елита на българската хуманитаристика, който
в лицето на проф. Никола Георгиев беше видял „Името
на розата“ като сваляне на гарда пред популярната
литература. А „Литературен вестник“ дори се е
подигравал на прокламирания политически активизъм,
съчетан с ерудитскост, когато в началото на 90-те
години на вече миналия век Ани Илков рецензира романа
му „Махалото на Фуко“.
„Да кажеш почти същото“ е книга ветрило, защото
разбира превода максимално широко и коментира много
научни теории, свързани с превода, всяка една от които
поднесена с много примери. В самото начало Умберто
Еко казва: „Разбира се, че не е длъжен един автор, който
пише по темата за превода и превеждането, на всяка цена
да има личен опит, но аз имам и искам предварително да
се извиня, че някому авторът ще се стори нарцисист,
защото ще давам примери от това как различни
преводачи са превеждали книгите ми, най-вече романи, а
също и как аз съм се борил с превеждането на книги от
френски на италиански“. Той е автор например на превода
на прочутите „Упражнения по стил“ на Реймон Кьоно –
сама по себе си тържество на превода и матура за всеки
преводач, защото, помните, представлява една и съща
история, разказана по сто различни начина.
Така че в „Да кажеш почти същото“ Умберто Еко е
направил не трактат, а пъстра книга за проблемите
на превода. Написал я е като семиотик, но също и
като романист, като преводач, като познавач на
средновековната литература, когато темата за
превода е била много актуална. Сред примерите, които
той дава, са и свързани с проблемите на преводачите в
дипломацията. Или преводачите във военна ситуация.
Но разбира се, повече са примерите с преводи на
художествен текст. Например когато става дума за
това как в художествената литература съществуват
измислени езици, той казва: „Един от интересните
случаи на частична преработка беше преводът на
първа глава на романа ми „Баудолино“. Там бях измислил
един псевдопиемонтски език, на който пише почти
неграмотно момче от XII век“. Измислил е такъв език.
И съответно създава по този начин проблем за своите
преводачи на други езици, за преводачите на „Баудолино“,
които е трябвало да се справят с това, като на свой
ред изобретят свой някакъв измислен език, който да
съответства типологически на този от оригиналния
роман. Това веднага ме подсети за рецепцията на един от
романите на Милен Русков – „Възвишение“. В момента,
в който той бе публикуван, немалко български критици
заявиха, че тази книга просто няма да може да бъде

преведена
на никакъв
чужд език.
Това е напълно
невъзможно.
Играта с
измислен език,
който трябва
да отвежда
към диалект
от епохата на
Възраждането, била
толкова трудна
за превеждане,
че просто
чуждестранните
българисти нямало
никога да се справят.
Аз обаче познавам
няколко, които
преведоха тази книга.
Дори познавам една
преводачка, преводачката
на романа на полски,
която ми каза: „Това е найлесното на света, аз знам
как да го направя. Защото
ние, поляците, имаме
модели за исторически
езици. Например Сенкевич
ни е създал представата
за полския език от
Средновековието. Той е
конструкция,
а не истинският език на старите поляци, но всички
съвременни поляци са убедени, че знаят как са говорели
прадедите им“. Примерът с „Баудолино“ ми напомни и за
това как един мой приятел – Веселин Иванчев – преведе
преди двайсет години романа „Трейнспотинг“ на Ървин
Уелш. Там имаме някакъв уличен единбургски. Нещо от
този тип: „Of course, ah enjoy these things at the time, or for
themselves, but their value cannae be sustained because there’s
nae recognition ay the society which values them. What Tom’s
trying tae say, ah suppose, is that ah dinnae gie a fuck. Why?“
И Веселин Иванчев реши, че ще се опита да го преведе на
подуенски гаменски.
Така че с подобни неща Умберто Еко се занимава в тази
книга. И ако трябва да я определя като жанр, като
стилистика, може би трябва да я сравня по някакъв
начин с книгата му „Как се пише дипломна работа“,
която изобщо не е наставление точно как се пише
дипломната работа, а е посветена на всичките проблеми,
с които един дипломант и докторант трябва да се
справи, за да защити успешно дисертацията си или пък
магистърската си теза. Но написано много атрактивно,
с много ситуации от неговата практика на научен
ръководител или рецензент. Точно така е и в случая с
„Да кажеш почти същото“. Първата глава е посветена
на машинния превод – много сполучлив увод в темата.
Нямам никакво намерение да разказвам цялата книга, но
ще кажа, че в тази първа глава става дума за една вече
несъществуваща търсачка – „Алтависта“. През 2013 г.
тя приключи, „Гугъл“, разбира се, изтреби всичко живо
в тази сфера, оказа се най-едрата риба, която просто
изяде всички останали, но „Алтависта“ също е предлагала

възможност за машинен превод – и то преди
да го предлага „Гугъл“. Умберто Еко разказва
как неведнъж си е правил експеримента
да сложи някакво изречение примерно на
италиански, да го преведе на френски, и след
това да го преведе обратно от френски на
италиански. И как то придобива съвсем
различен смисъл. Играта на развален
телефон. Така че той се занимава с това
до каква степен всъщност превеждането
не е просто превеждане само на думи,
фрази или идиоми, а включва и цяла една
енциклопедия. Преводачът трябва
да има не просто речници зад гърба
си (синонимни, терминологични и
всякакви други), но и енциклопедии.
„Да кажеш почти същото“ завършва
по потресаващ начин. Умберто
Еко пише: „Ако отворите който
и да е речник, ще видите, че
сред синонимите на вярност не
присъства думата точност“.
Става дума за това, че според
обичайната представа преводачът
трябва да превежда вярно.
„Има по-скоро синоними като
лоялност, честност, уважение,
милосърдие“.
Умберто-Ековата книга е
преведена от Дария Карапеткова и това
я прави още по-ценен български книжен продукт,
защото Дария Карапеткова е не просто един вече много
утвърден преводач от италиански. Сред превежданите
от нея автори е например Елена Феранте, която е вече
толкова популярна и у нас през последните години. Но
самата Дария Карапеткова е преподавател в Софийския
университет и се интересува от проблемите на
превода. Преди точно пет години, през април 2016 г.,
излезе нейна книга по тази тема: „За превода“. Така че
книгата на Умберто Еко може да бъде четена сама по
себе си и от специалисти, но и от неспециалисти, заради
атрактивните примери. Но може също да бъде четена
в контекста на книга, която Умберто Еко споменава
неведнъж: „След Вавилон“ на Джордж Стайнър. А
може да бъде четена и в контекста на книгата на
преводачката – Дария Карапеткова.
Йордан Ефтимов
Умберто Еко, „Да кажеш почти същото. Опити в
полето на превода“, превод от италиански Дария
Карапеткова, София: Колибри, 2021, 404 с.
За първи път този текст е публикуван като подкаст в
сайта Booklover.
Подготви за печат:
Лилия Трифонова
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Стилиян Йотов: със стрела в сърцето на
настоящето
Александър
Шурбанов, „Закуска
с нар“, изд.
„Жанет 45“, 2021,
262 с., 29 лв.
„Закуска с нар“ събира ведно нови,
непубликувани досега в книга
стихотворения и есеистични
миниатюри на Александър Шурбанов,
написани през последните няколко
години. Тук едно розово фламинго се
заселва край бургаско езеро, на едно
градско дърво му се присънва гората,
едно чудовище излиза на разходка с
лодка в компанията на красива жена,
една крадлива сврака се перчи с хусарски
мундир и разбира се, един поет закусва
с нар, сякаш нищо не се е случило.
Задължително четиво.

Болеслав Лешмян,
„Небесният
чергар“, прев.
Войчех Галонзка,
Петър Първанов,
УИ „Св. Климент
Охридски“, 2021,
172 с., 12 лв.
В историята на полската литературна
мисъл името на Болеслав Лешмян е
записано с особен шрифт, полски поет
и прозаик от еврейски произход, виден
представител на литературата от
междувоенното двадесетилетие.
Вплитано често в теснотата на
изветрели стереотипи, неразбиране
и отричане, неведнъж превръщано в
жертва на тенденциозни критически,
социокултурни и поличитески прочити,
това име сякаш продължава да носи
клеймото на своята вечна другост и
маргиналност.

Адам Хигинботам,
„Полунощ в
Чернобил“, прев.
Юлия Стефанова,
изд. „ИзтокЗапад“, 432 с., 34 лв.
Основавайки се на стотици часове
интервюта, провеждани в продължение
на над десет години, както и на писма,
непубликувани мемоари и документи
от наскоро разсекретени архиви, Адам
Хигинботам е създал едно плашещо, но и
увлекателно документално изследване,
което пресъздава събитията през очите
на хората, участвали в тях. „Полунощ
в Чернобил“ е незабравим портрет
на една от големите трагедии на XX
век и задълбочено изследване на това
как пропагандата, информационното
затъмнение и митовете прикриват
истинския релеф за една от найголемите катастрофи на XX век.
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Този текст е писан по повод
номинацията на проф. д.ф.н. Стилиян
Йотов за Голямата награда за научна
и изследователска дейност, „Софийски
университет „Св. Климент Охридски“.

Димитър Вацов
Проф. Стилиян Йотов е един от найавторитетните учени в областта
на социалната и политическата
философия в България. Наследник на
Кантовата критическа традиция у нас,
универсалист, застъпник на принципите
на политическото и социалното
равенство и на достойнството и
автономията на личността, той развива
авторска философска концепция в
близко сътрудничество с най-големите
съвременни имена на франкфуртската
нормативна критическа теория: Юрген
Хабермас и Аксел Хонет. Неговата
концепция е оригинална с това, че макар
и да е основана върху принципите на
етическия универсализъм, тя избягва
голия формализъм, контекстуално
чувствителна е и по особен начин
виталистка: жизнената сила, която
разцъфва в най-различни форми при
различните индивиди и социални и
културни групи, когато не нанася щета
на другите, е естественият извор на
автономията и достойнството, преди
всякакви формални правила. Казано
иначе, макар да е универсалист, Йотов
най-напред се ръководи от етическия
императив на уважение към живота,
в неговото многообразие – той нарича
своя философски подход „асиметричен“,
доколкото универсализмът и
формализмът на моралните и правните
норми се запазва, но тяхната форма
е отворена за промяна, тъй като тя
постоянно се насища с нови конкретни
съдържания от долу, откъм конкретните
постижения на различните индивиди и
общности. Тази оригинална философска
концепция е освен това по естествен
начин интегративна изследователска
програма, тъй като чрез нея могат
да се адресират – и Стилиян Йотов
постоянно и успешно го прави – не
само емпирични данни и теоретични
концепции от различните социални науки,
но и директно някои от най-острите
проблеми на съвременните общества
като проблеми на биоетиката, на
мултикултурализма, на легитимацията
на съвременните войни, на тероризма, на
допустимите социални неравенства и др.
Така неговите трудове са образци за това
как интердисциплинарността не само
може, но и трябва да бъде рефлексивно
промислена и правена. Но и по-важно:
казано с думите на неговия учител и
съмишленик Хабермас – думи, изречени по
друг повод, – Стилиян Йотов е не просто
философ и мислител, но и мислител „със
стрела в сърцето на настоящето“.
Авторската философска концепция
на проф. Йотов, скицирана тук само в
бърз щрих, е детайлно разработена и
солидно защитена в шест монографии на
български език, както и в сто статии и
студии на български, английски, немски и
френски език. Тя освен това среща значима
международна рецепция и признание, което
се вижда от публикациите в престижни
международни издания, от участията в
научни форуми в десетки европейски и
световни университети, от пет научни
специализации и една гост-професура в
чужбина. Изключително важно също е, че
Стилиян Йотов инвестира собственото
си международно признание и контакти
обратно в българската академична
среда и по-специално в Софийския
университет. Символичен е фактът,
че Юрген Хабермас и Аксел Хонет,
последните двама директори на прочутия
Институт за социални изследвания и
световноизвестни философи, са почетни

Снимка Велко Ангелов

доктори на СУ по негова инициатива. Но
дори по-важен от символното измерение е
постоянният ангажимент на проф. Йотов
да интегрира българската академична
сцена в международната: чрез дейността
му като дългогодишен заместникдиректор на Института „Германикум“,
чрез организацията на редица престижни
международни форуми у нас, но най-вече
чрез широката му преподавателска
дейност в Софийския университет,
но и в УНСС и НБУ, чрез която той
въвежда своите многобройни студенти
и докторанти в най-новите търсения в
политическата и социалната философия в
световен мащаб.
Често сам Стилиян Йотов историзира
философските въпроси от гледна
точка на поколенията. И няма как
да е иначе, защото той самият е
от междинното поколение, което
трябваше да навакса тоталитарното
информационно изоставане с близо
сто години на философията в България
– през 80-те години на ХХ век, ако се
гледат преводите, а и съдържанието на
университетските курсове, изглеждаше,
че западната философия е свършила в
края на XIX или в най-добрия случай в
самото начало на ХХ век. Стилиян Йотов
успя не само като изследовател сам да
преброди един изгубен век на знание, но и

да преведе другите през него. Всъщност
франкфуртската критическа теория
от Адорно до днес вече има своята
мощна българска рецепция благодарение
и на други колеги, но на първо място
на съставителствата и преводите на
проф. Йотов. Но не е само критическата
теория – политическата философия през
целия ХХ век, а дори и модерната класика
са в обсега на неговите просветителски
и преводачески усилия. В този случай
числата наистина говорят сами: проф.
Йотов е съставил 13 сборника, превел
е 14 книги и 32 статии, осъществил е
научна редакция на 14 монографии. Ако
Просвещението, както настояваше Кант,
е епоха на критиката, на публичната
употреба на разума, чрез която
обществата достигат до пълнолетие,
то Стилян Йотов е образцов критически
философ, превърнал просвещението
в свое практическо призвание и
работещ неуморно за пълнолетието на
българското общество. Това прави той и
в ролята си на публичен
интелектуалец, със
своите провокативни и
винаги безкомпромисни,
неконформни медийни
публикации и участия.

Различният поглед към

Българският читател познава до
момента Алма Катсу от двата є
романа „Глад“ (изд. „Orange-Books“, 2018)
и „Обладателят: Този, който взима“
(в изданието на ИК „Бард“ името на
авторката е Алма Катцу, 2012); в края
на 2020 г. на книжния пазар се появява
последната є книга „Дълбините“ (изд.
„Orange-Books“) – роман, изцяло повлиян

от две от най-големите трагедии
през първата четвърт на ХХ век –
злощастната съдба на презокеанския
лайнер „Титаник“ и неговия „близнак“,
превърнат по време на Първата световна
война в плаваща болница „Британик“.
Вече повече от век историята на
трагично потъналия през 1912 г.
„Титаник“ продължава да буди
въображението и интереса на хората
по цял свят; изписани са необятно
количество материали, направени са
филмови продукции, като най-известната
от тях – режисирана от Джеймс
Камерън през 1997 г. печели 11 награди
„Оскар“. Една интересна интерпретация
на събитията представя и Катсу в
„Дълбините“; акцентът е поставен
върху това, че нещо свръхестествено и
ирационално е инспирирало катастрофата,
случила се в нощта на 14-и срещу 15-и
април 1912 година и довела до смъртта
на повече от 1500 пасажери. Едно от
безспорните положителни качества
на романа е предаването на (част от)
събитията и историческите факти в
тяхната достоверност, което може да
категоризира романа като исторически,
наред с елементите на хорър и любовните
истории, които се разиграват на борда
(и извън него). Ефектен за читателя
е контрастът, който се получава
при непрекъснатото прескачане във
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Скритите стаи на невидимата история
Родих се твърде късно, светът върви към
своя край. Вече всичко свърши...
Когато започнеш да изучава даден език,
сякаш инстинктивно търсиш автор, който
да възпламени езика, с който си се свързал, и
който автор в крайна сметка да ти покаже
завесата към отвъдлингвистичния свят, в
който влизаш като изучаващ дадения език,
и който в крайна сметка да те спечели за
процепите на тази завеса. Както почесто всъщност правят авторите на
силна литература.
Първата ми среща с Олга Токарчук
беше с „Правек и други времена“, с
която наскоро имах възможността
да общувам отново, след появата
на второто издание от изд. ICU в
преработен превод на Георги Кръстев,
редакцията на Силвия Борисова и
грижата на Невена Дишлиева-Кръстева.
Историята на малкото полско селце
се развихря тихо (и безмилостно) през
няколко поколения, на фона на Войната,
през историите на отделни негови
жители, през история, която прекрачва
естественото протичане и започва да
извива меандри, минаващи и на моменти
течащи през очите на извънфизичното.
От такава перспектива Токарчук обича
да си играе със свръхестественото. Тази
игра, закачка дори, придава на прозата є
особен привкус на нещо, което е на крачка
да се разлее в магическия южноамерикански
реализъм, да се вплете с някакви еретични
учения или поне да сподели с тях известни
пепеляви оттенъци на светлината,
която огрява световете в писането на
Нобеловата лауреатка. И понякога сякаш
успява. Историите често говорят с тънка
замъгленост, като съненост, която далечно
напомня атмосферата в Маркесовата „Сто
години самота“, с известна средноевропейска
учтива сдържаност дори в моментите,
когато текстът изстъпва в някаква
литературна ексцесия. Хуморът, доколкото
е откриваем, е винаги горчив, в съзвучие с
цялостния тон на световната обреченост
и неизменния тленен край на времевата ос.
Светостроенето на пространството се
разпилява между индивидуалните истории,
общия времеви поток на историята, но
тези странични моменти в разказа са
вметките, които открехват вратата
към извънвремеви скрити коридори, които
прорязват еднолинейното протичане на
историята. Времето се разкроява от
линия в сфера, пространството набъбва
извън себе си – отделните животи в

книгата отварят врати, подобни на онези,
които в сънищата постоянно присъстват
там, където в реалността стои стена.
Домът/свят, ойкумене-то, в романа (но
и в романите) на Токарчук е винаги поне с
един-два слоя разширен над самия факт на
съществуването си.
Прозата на Токарчук обича пограничията.
Дали става дума за периферията на
страната, на

територии на граничност, на смесване и
сплавяване. Преливане, което сякаш найясно проличава в параграфа-вътрешен диалог
на главната героиня, чийто мъж почива (и
това се обявява не само от заглавието на
новелата, но и повтарянето му буква по
буква в началото на всяка глава в полския
текст) – вътрешната реч прелива плавно
от полски към родния украински, първо с
дума, израз, изречение, накрая с неспирния
поток на мисълта. Още по-многоизмерно е
писането и структурирането в „Бегуни“, а в
„Карай плуга си през костите на мъртвите“
структурата на света, системата
от симетрии в пограничията (най-вече
нефизически) се удържа от „външния
скелет“ на познанието за небесните тела и
съдбините им върху човешкия свят.
Миша, като всеки човек, се роди разбита
на части, непълна, на парчета. Всичко в
нея беше отделно – гледането, слушането,
разбирането, усещането, чувстването и
възприемането. Целият є бъдещ живот
щеше да се състои в това да ги събере в едно
цяло, което после да остави да се разпадне.
Трябваше є някой да застане пред нея и да є
бъде огледало, в което тя да се отрази цяла...

обществото, на света, за
допирните граници на двама души, на хората
и животните, за междата между своето
и чуждото, дръзкото размиване на тези
граници.
Впрочем тази особена литературна
структурна на (тайни) врати в къща
може да се проследи и в други съчинения от
авторката. Например в романа „Дом дневен,
дом нощен“, където Токарчук задълбава в
една от раните на полското историческо
съзнание – кресите, източните територии,
които остават извън възстановената полска
държава след края на Втората световна
война. Лвов и Западна Украйна, части от
Западна Беларус и Литва, непреживени и
до днес, ясно усещани и разпознавани освен
друго и заради акцента си. В „домовете“
на тази книга, съставена от няколко
новели, читателят влиза в тези магически

В „Правек..“ намекът за външно удържан
свят откриваме в Играта, при която
играчът преминава през различните нива/
светове с цел да се освобождава все
повече от оковите си, докато стигне до
абсолютната свобода. Това прехождане
напомня изключително много на
неоплатонистичните идеи (възприети и от
някои ранни християнски автори, откъдето
по-насетне видозменят съдържанието
си, но продължават да оказват влияние),
където всичко живо се стреми да се върне
от Едното, от което е било еманирано преди
да приеме телесен облик. Центърът в романа
обаче сякаш остава празен, макар че в едно
от времената в книгата явно се заявява, че
именно Правек е средоточието на вселената
и отвъд пределите му всъщност няма
абсолютно нищо. Наистина тези, които
напускат Правек, сякаш потъват в нищото,
а ако се върнат – го носят в себе си.
Шуплестата тъкан на романа води
читателя по уж ясни, но тайнствени
коридори, през които проницателните очи
проникват и искат да се затворят. Без да
могат.

Иван П. Петров
Олга Токарчук, „Правек и други времена“,
прев. Георги Кръстев, изд. ICU, С., 2021.

събитията. „Дълбините“ от Алма Катсу
времето – от 1912-а, последните години
на „Бел епок“ („Титаник“), в 1916-а
(плаващата болница „Британик“, след
започването на войната); единият кораб
събира на борда си пасажери от всички
социални прослойки, като класата, в
която пътуват, определя финансовото
и материалното им благосъстояние,
а „билетът“ за другия е смъртоносна
рана, получена на фронта по времето
на Първата световна война; разкъсани
и обезобразени тела, ампутирани
крайници, непрекъснати стонове и опити
за самоубийство е картината, която
Катсу презентира на „Британик“, докато
„Титаник“ служи повече за илюстрация на
порядките и куртоазията във висшето
общество, техните забавления, навици,
пороци и душевни терзания.
Готическите елементи, на които
писателката залага при конструирането
на основната сюжетна линия, са
свързани със спиритическото и
окултното. Фолклорни и митологични
елементи, сред които легендата за
дувеса, сирените, демони и вампиризъм,
възможността духът на починал
да приеме живо тяло за свой съсъд,
„подменени деца“1 също заемат
Според някои вярвания човешки деца могат
да бъдат откраднати от люлката и подменени
с деца на зли сили. Пример за подобна фабула е
романът на Брена Йованоф – „Подмененият“.

1

централно място в романа; застъпена
е тезата, че човечеството в своята
същност все още не е достигнало до
онова ниво на развитие, което да му
позволи да получи „висше познание
за истината“. Алма Катсу умело
съчетава фактологична достоверност
и фикция, откриват се известно
количество алогизми, лудост у (почти)
всички персонажи в даден момент,
реален ужас, следствие на случилите
се събития, и фантастичен такъв,
служещи за цялостното конструиране
на картината. Деликатни референции
са отправени към класици като Дикенс,
Шекспир, Киплинг. Съвсем експлицитно
заявена е идеализацията на любовта
между мъжа и жената, която е
способна да надживее дори смъртта;
откриват се и философски въпроси
относно екзистенцията, а/морализма,
поставен е под съмнение авторитетът
на Църквата (Ани Хебли се отдава на
плътски удоволствия със свещеник,
резултатът от което е нежелана
бременност); този странстващ сюжет
за покварата в църковната институция
намира отражение и в редица шедьоври
на световната литература, сред които
„Монахинята“ на Дидро, „Декамерон“/
„Хептамерон“,/ „Кентърбърийски
разкази“, творчеството на Дан Браун и
прочие.

„Дълбините“ на Алма Катсу е добре
замислен, оригинален до голяма степен
в идеята си и интересно структуриран
роман, внасящ нов привкус и поглед
върху събитията, за които се водят
дискусии и полемики по цял свят вече
повече от век. Самата авторка в
Благодарностите, поместени в края
на книгата, заявява, че е проучила
огромно количество фактологичен
материал, което е сред достойнствата
на творбата. Леко разочароващо би
могло да бъде премереното наличие
на ужасяващи сцени (ако читателят
е с такива очаквания), както и
фрагментите, които отклоняват
вниманието и дезориентират;
също и леката протяжност на
действието, което се усеща на
моменти. Абстрахирайки се от това,
повествованието е написано с голяма
доза обаятелност и дава възможност за
различни полета за интерпретация.

Милан Кундера,
„Незнанието“, прев.
Боян Знеполски,
изд. „Колибри“,
2021, 143 с., 16 лв.
„Незнанието“ е роман, който мисли
върху носталгията и необходимостта
от обходи и завръщания. Публикуван на
френски за пръв път през 2000 г., той
проследява чувствата, съпровождащи
завръщането в родината, която
е престанала да бъде дом. Това е
огледалната история на Ирена и Йозеф,
които се връщат след 1989 г. със и без
желание. Родината, която намират, е
задкулисен свят и само слепите петна
на преднамереното незнание правят
възможно завръщането. Непосилната
лекота на превода на Боян Знеполски ни
кара да потънем в света на Кундера.

„Времето на
сънищата.
Австралийски
приказки и
легенди“, съст.
Огняна Иванова,
изд. „ИзтокЗапад“, 102 с., 15 лв.
Книжката събира митове и приказки
на аборигените – коренното население
на Австралия – за произхода на света,
за възникването на червената прах,
героични разкази. Времето на сънищата
е и времето на началата, на произхода на
света и началото на разказа. Книжката
е илюстрирана от Борис Стоилов и
ни потапя в един свят, различен от
познатата ни европейска митология.
Еразъм Ротердамски,
„Възхвала на
глупостта“,
прев. Александър
Милев; Стефан
Цвайг, „Триумфът
и трагедията
на Еразъм
Ротердамски“,
прев. Страшимир
Джамджиев, изд.
„Захарий Стоянов“,
320 с., 45 лв.
Решението на издателство „Захарий
Стоянов“ да събере в едно солидно
книжно тяло ярката сатира на Еразъм
Ротердамски и размишленията на
Стефан Цвайг върху космополитния
хуманист. Ако не ви се търсят на старо
изданията на „Народна култура“ на
Еразъм (1984) и на Цвайг (1968), това е
вашата книга. За Еразъм и за глупостта
е важно да се говори днес.

Атанас Родозов
Алма Катсу, „Дълбините“, прев.
Богдан Русев, ред. Нина Матеева, изд.
Orange-Books, С., 2020, 460 с.
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Луна. 66 въпроса
Ако не беше необичайното заглавие, „Луна. 66 въпроса“,
щях да кажа, че вече съм го гледала. Но това съвсем
не би означавало, че филмът е плод на повторения
на изхабени теми, нито пък редуцирането му до
националната му принадлежност – макар на пръв
поглед строгият формализъм в съчетание с привидната
аполитичност да извиква подобни асоциации. Нещата
стоят другояче. Дебютният пълнометражен проект
на гъркинята Жаклин Ленцу протяга интимността
си с жест, напомнящ прегръдката между двама души,
които не си говорят от години. Сходен тип невербално
помиряване е заложено и в сюжета. Млада жена на
име Артемис (София Кокали) неохотно се завръща
в родната си Атина, както самата тя споделя, не
по хубав повод. Като единствено дете на разведени
родители с дисфункционални отношения, на Артемис
се пада дългът да се грижи за болния си баща Парис
(Лазарос Георгакопулос). Отчуждени от години,
двамата образуват централния сдвоен протагонист
на този „филм както за любовта, движението, хода
на нещата, така и за липсата на всичко това“ (както
гласи подзаглавието му).

когато камерата заменя Парис със семейството в
качеството на обект за изследване, поставяйки знак
за равенство между публика и семейство. Макар
началната є идея да е била да намери актьор, който
има диагностицирано физическо неразположение и
понижена мобилност, работната етика на Ленцу не є
е позволила да наеме подобен човек. Затова и появата
на Георгакопулос е била удобен случай. Опитът му в
телевизионни продукции не попречва на актьора да
разгърне до съвършенство физическата си игра, и то
в роля, разчитаща само на напрежението в плътта и
мускулите, вместо на диалога и мимиките. Затова и
камерата не само оценява неговата работа, но и му
отдава дължимото внимание в един сърцераздирателен
момент, когато рамкира натиска върху помощната
ръка, стисната до бяло, в болезнено близък кадър.
За сметка на непосредствения реализъм на първия
сюжетен пласт, вторият такъв обхваща минало,
датирано в късните 90-те, и запечатано на домашно
видео. Записите са с типичната аматьорска ретро
естетика – с грапавост и линейни разрези по
дължината на екрана, – а усещането за навлизане в

филмът удвоява вече наличните концептуални
залози. Подобно творческо решение, състоящо се
от отражение в отражението, създава метод на
разказване, който може да се нарече хипнагогичен.
„Луна. 66 въпроса“ онагледява процеса на изследване
на настоящето през миналото както чрез
успоредяването на двата времеви пласта, така и
през тяхното миметично онагледяване. Когато
в отсъствието на Парис Артемис изследва
самосиндикално дома му, празното пространство,
музиката му, колата му, този неин жест комбинира
нахлуване и апроприация с любопитство и опознаване.
Колкото е инвазивен нейният опит да се приближи
до образ на баща си, когото така и не е познавала,
толкова е и отчаяно желанието є да остави следа
в неговата terra incognita. Парадоксалната замяна
на години дистанция с почти физическа зависимост
вследствие на болестта обаче не прави от Артемис
циник. Напротив – оставена насаме с камерата,
тя си припомня – и по-важното, разиграва – сцени
от споделеното им минало, било то скандал или
символичен спомен. Така връзката баща – дъщеря бива

На структурно ниво Жаклин Ленцу успоредява живота
и киното със смъртта и фактите – двете крайности
представляват еднакви по значимостта си части от
многофасетъчната човешка природа. Образувайки
смислови (но не задължително антагонични) двойки
от понятия, филмът свидетелства за своя флуиден
подход и прехода от изкуство към реалност. Още от
заглавието личи, че „Луна. 66 въпроса“ предпочита
иносказанието пред непосредствеността, що се
отнася до сюжета и героите си, но все пак, като
повечето гръцки филми в последно време, заземява
косвените си наблюдения в конкретна социална
действителност. Обстоятелствата се прегъват
в двойна конкретизация: от една страна, имаме
фрагментирано буржоазно семейство (отново познато
явление), а от друга – обективният факт на болестта.
След сърдечен удар лекарите диагностицират Парис с
множествена склероза и трудноподвижното му тяло
постепенно заплашва роднините със застигащата го
инвалидност.
Тази двойна гънка във филмовия свят намира
своето отражение и във факта, че хронотопът,
както и действието са разграфени на две формално
и съдържателно разделени нива. Единият,
непосредствен, пласт на действието е изграден от
гладки, дигитално заснети сцени, чийто реализъм
се разпада в протяжни епизоди. Макар преходът от
статичен образ в снимане „от ръка“ традиционно да
маркира заявка за зрителска намеса в действието,
точно неподвижните, разгръщащи се бавно сцени,
подлагат гледащия на много по-ожесточена атака.
Добър пример са епизодите с физиотерапия, където
болното тяло на Парис е уловено в борба със самото
себе си, ефектът от която асоциативно се предава
и на камерата. Неподвижността вследствие на
усилие без излаз, без движение, осезаемо придава
допълнителна гравитационна тежест на
иначе дългата сцена. Метакоментарът
към скопофилската същност на
киното, разбира се, също не закъснява,

нечий чужд живот никога не ни напуска. Интимните
сцени от детството, интеракциите с родителския
глас (на Парис) зад камерата се редуват с архивно
изглеждащи сцени, записани от Артемис, изброяваща
зад кадър фазите на луната, както и тълкуване на
карти таро; културна история, датирана според
личности и събития, останали встрани от големите
наративи на 20-21. век, като например рожденият
ден на Джина Роуланд (актрисата и съпруга на
американския инди режисьор Джон Касаветис),
споменаване на Анри Матис, „Алиса в Страната
на чудесата“, неразривно свързани със собствени
разсъждения, било то за смисъла на любовта или за
тълкуването на сънища. В една от сцените Артемис
дори разказва на глас свой странен сън, в който баща є
бил претърпял хибридна трансформация – превърнал се
в получовек, полуриба. Интересното е, че Артемис не
свързва този образ с традицията на типичните морски
превращения и техния еротично-еманципаторен
потенциал (русалки, сирени), а акцентът на това
споделяне пада върху застиналата в процеса си
метаморфоза, както и върху безсилието, което тази
статика провокира у нея като зрител/участник.
Самата режисьорка откровено споделя в
интервютата си, че психоанализата е изиграла
важна роля в избирането на кариерен път и подход в
изкуството. Без да навлиза в подробности обаче, тя
ни оставя с имената на Зигмунд Фройд и Жак Лакан,
от една страна, а от друга – с общата представа
за отношенията между съня и будното състояние
като преливащи едно в друго. Все пак Ленцу не
смее да припише на киноизкуството терапевтична
функция, макар че във филма є ярко личи, че тя намира
продуктивен потенциал в решението да превърнеш
свой личен проблем в продукт (в произведение на
изкуството) и да видиш себе си от дистанция. Така
киното на Ленцу се самоописва едновременно като
строго лично и като достъпно, а двата разказвателни
пласта се вплитат в алтернативна история, която
също е в еднаква степен нечия и ничия. След като
съчетава двоичността на противоположностите
заедно с формалните им структури, по такъв начин

проиграна като минал вариант, но в настоящето,
гарантирайки паралелното съществуване на различни
хронотопи и тяхното взаимно проникване. Тъй като
тези сцени на разиграване и мимесис са откровено
странни и се различават от останалия диалог във
филма (и по това, че единствената публика за тях
е самият зрител), биха могли лесно да се причислят
към обезличаващия тренд, който критиците наричат
„Гръцка странна вълна“. Но истината не е в остарели
етикети, създадени за удобство на критиците.
Въпросът защо гръцките филми се фиксират върху
реконструиране и мимическо подражание на едно
безвъзвратно загубено минало би могъл да се обясни
както с геополитическите преобразования, които
целият континент претърпява в последните 30 години,
така и с понятието „постпамет“. „Постпамет“
е концепт, популяризиран от литературоведката
Мариан Хърш, с генезис в травматичното
преработване на чужди спомени, на минало „втора
ръка“ (през чужди наративи). Феноменът на
унаследената травма, получила материя и форма в
даден филм, предоставя интерпретативен хоризонт
за голяма част от съвременното европейско кино, но
в случая на Гърция феноменът на мимикрията има
всеобхватно присъствие. Идеята за възстановка в
„Луна. 66 въпроса“ обаче не е толкова носталгична,
колкото носи коригираща – и оттам, преобразуваща
– функция. Филмът на Жаклин Ленцу завършва с
усвоена, актуализирана възможност, чието лично и
социологично измерение може да се пренесе и върху
сферата на политическото. Любовта е движещата
сила (както твърди и Емпедокъл със своя „ерос“),
която не може да бъде предвидена; затова и нито
въпросите, нито картите, нито предзнаменованията
или пък имената (които в случая дори отричат
връзките си със старогръцката митология), не може
да мобилизира тялото – любовта е тайна, която се
самозадвижва.
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Савина Петкова
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Еволюция. Сега. Завинаги
„Еволюция“ е литературно издание за млади автори, но
най-вече е акт на любопитство и желание за развитие,
стоящо смело зад името си. Ние, сформираният от
Фондация за българска литература екип, вярваме, че
творчеството е единственият възможен израз на човека,
оставящ трайна следа във времето, в литературата.
Убедени сме, че изкуството утешава, вдъхновява,
завладява, че има силата да изгражда и събира. Че спасява.
Затова чувстваме като свой дълг да го създаваме и
разпространяваме.
В първия си брой вестник „Еволюция“ представя
работите на автори и на визуални артисти, вдъхновени
от идеята: Изкуството като спасение.
Изкуството красноречиво ни упътва към самите нас и ни
учи на емпатия, разбирателство, научава ни да обичаме.
Носи утеха от нашата обреченост да не можем всичко.
Спасение от света около нас, който ни запълва с излишни
и изкуствени думи, който ни разрушава отвътре, като
заменя всяка частица от нас. Спасява ни от самотата и
ни прави способни да виждаме света красиво.
Какво ни тревожи? Подценената сила на думите,
ценностният хаос, свободата на тълкуване,
пасивността, невежеството, сляпата социална позиция
или липсата на такава. Наблюдаваме интелектуална и
още повече духовна запуснатост, неадекватна реакция
на свръхбързия поток от информация, съшита от
нелепи случайности. Принудителната динамичност
на нас младите, която води до прескачането на
естествени и фундаментални процеси в развитието на
личността. Забравяме такива процеси (дарове) като
четенето и умението за отсяване на качественото от
посредственото. Тревожно много млади хора нямат
допир с високо изкуство (изкуството впрочем може да
бъде само високо) и приемат, че културните продукти
имат само и единствено развлекателна функция.
Творческият дух не търпи инертност. Непрекъснато
гледа напред. Назад. Като някъде по средата облича
неспокойствието си в думи, в композиции, в кадри. Нека
осъзнаем и приемем, че не съществува шорткът нито
в изкуството, нито в живота, ако искаме да постигнем
величието, за което мечтаем. Да твориш означава да
имаш смелостта да споделяш. Да не забравяш, че е въпрос
на отговорност, както към публиката, така и към теб
самия. Вярваме, че немалко млади хора мислят по същия
начин, преодоляват себе си, инерцията си и творят.
Вестник „Еволюция“ мечтае за неспокойна и
едновременно с това устойчива културна среда
в България. Поощрява читателя да се вслушва в
преценката, която се случва в ума му, в душата му, да
наблюдава. Дава шанс на младия, необременен творец да
покаже потенциала си и да се чувства свободен и уверен
да твори. Защото: изкуството му носи смисъл. То е
Еволюция. Днес. Завинаги.
Симона Колева
Проектът се реализира с финансовата подкрепа
на „Едногодишна програма за подкрепа на частни
професионални организации в областта на изкуствата“
на Национален фонд „Култура“ от Фондация за българска
литература. В редакционния съвет на вестника като
наставници влизат поетите Аксиния Михайлова, Румен
Баросов и Ясен Атанасов.

Евгений Панчовски

Редакционно
Испания, 1937, априлски следобед. Ден за пазар. Жени
и деца се струпват в центъра на едно китно селце.
Измежду суматохата на пазара се чува детска глъчка.
Тук-там някое куче се прозява мързеливо. Слънцето се е
издигнало високо, сякаш иска да вижда по-добре какво се
случва. А може би иска да се отдалечи, да избяга от това,
което предстои.
Всичко започва около 16:30 ч. Немски бомбардировачи
засенчват селото. В продължение на 3 часа бомбите не
спират да летят надолу. В своя дневник германският
полковник, отговарящ за атаката, пише: „Още след
първата вълна от самолети не се виждаше нищо, освен
дим. Не можехме да видим къде са пътищата, мостовете
или вилните зони. Затова пуснахме всичко в центъра“.
Герника. Центърът на баската провинция Герника
Лумо е напълно унищожен. Само две години по-късно
Франсиско Франко, лидерът на бунтовническата фракция
в Испанската гражданска война, взема властта. Една
рана не само в сърцето на Испания, но и в сърцето на цяла
Европа. Един терористичен акт, който навярно щеше
да бъде поредният. Поредният, който страниците на
историята записват, а след няколко поколения забравят.
Франция. Същата година. Един художник рисува в своето
ателие. Огромна маслена картина. Изцяло в черно-бяло.

Картина, чрез която случилото се през онзи априлски ден
ще бъде запомнено завинаги.
Герника. Пабло Пикасо.
Нека за момент затворим очи и си представим
невъзможното. Да си представим как този човек, с четка в
ръка, чрез този ритуал, сакрален в своята същност, спасява
душите на всички онези хора. На всички хора. Един артист
играе ролята на Господ.
Сега, почти 90 години по-късно, нуждата от такива хора
е още по-голяма. Изкуството не е само глезотия. Не е за
тези с привилегии, не е нещо, което съществува встрани
от живота. На първо място – то е общуване. Общуване,
което не поставя граници, което не съди, което няма
предубеждения. И не дели човек от човека.
Затова и избрахме да кръстим първия ни брой по този
начин.
Спасение.
Дори и в мирно време, човек винаги търси спасение.
Такава ни е природата. Нещо вечно ни дебне из сенките.
Било то нещо външно, или нещо в самите нас. Сега, днес,
повече от всякога, изкуството може да бъде морски фар,
чиято светлина може да ни изведе от бурното, несигурно
море. Нека слезем от пробитите си кораби и се срещнем.
В Герника. В София. На плажа. Около огъня. Не като
племе от мразещи и воюващи, а от разбиращи и обичащи.
Не просто някого или нещо, а самия живот. Едно
общество, което е поело по пътя на своята непрестанна,
неопределима и неизбежна еволюция.

Анна Лазарова

Послепис
мамо
ти ме учеше да съм добър човек
но виж оцелявам през дните
като през нощи –
бързо и самотно
то е сякаш си губиш гласа
или ключовете документите доверието
губим непрекъснато спомени
като млечни зъби
и те остават под възглавниците ни
и те остават под умората
тази гледка е вързана на верига
предава се от очи на очи
но моля те аз не вярвам на очите си
те са сложен предмет на договорки
пиша за да знаеш че съм добре
че се държа за този момент
като за дете в реката
така ли се държеше ти за мен

Поход
наобиколил ме е светът
като верен отговор
страхове около страха ми
домове около дома ми
майки около майка ми
сгъсти се и времето
една сълза се отбрули от окото ми
като костилка от вишна
лято
и всички вкупом тръгнахме натам

Иваша Христова

Съвкупление без край
Шамар от макове по кожата ти.
Всичките ти снимки една връз друга.
Свързаните ти словосъчетания.
Елементарните съюзни връзки,
разкъсани от теб.
Преповтарянето на преплетените ни пръсти.
Интимността навътре в окото ти.
Спасението ми.
Безумието ти.
Откритието ми.
Конците, нишки свързани в мен.
Топлотата ти в мен.
Поглъщащо животно.
Отваряш уста на покрива.
Съсипал съсирените ми странствания.
Напипал ненаписаните ми думи.
Зараствам.

Вестник „Еволюция“, бр. 1 / 2021, Фондация за българска
литература, С., 32 с., 3 лв.
Съдържание:
Евгений Панчовски
Александър Арнаудов
Елица Савова
У. Х. Одън
Росен Карамфилов
Иваша Христова
Ирена Първанова
Иво Димчев / интервю
Ирен Петрова
Александър Станишев /
showcase

Каменъ Бранникъ
Анна Лазарова
Били Матеева
Теодора Георгиева
Симеон Василев
Бистра Божикова
Фернандо Ульоа Хекман
Константин Кучев
Димитър Димитров
Натали Дакова
Тристан Гарсия
Площадник

Да се добереш до рая на дъждовното утро
Малкият параходен фар е
осветен от рибите в океана.
Преди да заспят,
те се превръщат в русалки
и рисуват мечове върху облаците.
Чуждестранен тип покорява улиците,
залива утрото
с антиутопичните си странствания,
крепи истината.
Само дъждът ни пази,
от реалността.

Александър Арнаудов

смъртта е наркотик

светлината от уличната лампа
си пробива път
пълзи в пустошта
сянка остана младостта
отива си когато є подам ръка
за да заеме моето място
сменям кожата си бавно и болезнено
тялото ми става обвивка на света
за да се събудим
от другата страна
на човека

рутина
слънцето трепери в леглото ни
докато разпъваш сенките
научих се да бъда светлина
гласовете ни се стичат по стените
засъхват като икони
на които безсмъртно ще се молим
небето се огъва в ръцете ти
когато палиш цигари сутрин
събличам тишината
издишвам времето
на рамото ти градът се събужда
възкръсва
докато се преструва че ни е забравил
дали ще имам сили
да се погледна в очите
и да изчезна
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Театрална съкровищница онлайн
Два проекта за онлайн излъчване на спектакли предлагат да опознаем
постижения от миналото и настоящето на световната сцена

Световната пандемия даде мощен тласък на пренасянето
на различните видове сценични изкуства в интернет
среда. Както в киното, съществуващи или новосъздадени
стрийминг платформи за театър, танц, опера и музика
набират нова популярност и значимост; множество
театри и организации в Европа и по света развиват
своите дигитални дейности и предлагат при различни

Бертолт Брехт и Хелене Вайгел

условия онлайн достъп до техни спектакли; артисти се
ориентират към експерименти с разнообразни дигитални
формати, предназначени за представяне онлайн. Така, от
една страна, зрителите имат повече възможности за
достъп до продукции от цял свят, а от друга – в новите
дигитални формати езикът на театъра и начините на
неговото възприемане се променят пред очите ни. По
всичко личи, че тези процеси ще се развиват дълготрайно,
което по никакъв начин не изключва бъдещето на живите
театрални срещи. Но в контекст на ограничена дейност
на сценичните институции и на международната
мобилност, от която са засегнати фестивалите и
трансграничните сътрудничества, пренасянето на
театъра във виртуалното пространство е работещо
решение с много потенциал.
Два нови дигитални проекта ни дават възможност да
гледаме специални селекции, представящи постановки
с историческа значимост и актуални тенденции в
съвременните сценични изкуства.

Дигитален архив: Театър XX-XXI век
на homoludens.bg

В края на март стартира новият проект на фондация
„Хомо Луденс“ „Дигитален архив: Театър XX -XXI век“.
Той предлага свободен достъп до спектакли на едни от
големите фигури в сценичните изкуства през изминалото
столетие със значимост и до днес. Проектът е
продължение в дигитална среда на традиционната
рубрика „Архив Театър ХХ век“ на специализираното
списание „Homo Ludens”.
Първият спектакъл, който можеше да се гледа на
homoludens.bg между 26 и 29 март, беше „Арлекино,
слуга на двама господари“ на Джоржо Стрелер,
считан за най-значимия режисьор в италианския театър
на ХХ век и основател на „Пиколо Театро“ в Милано.
Той поставя пиесата на Карло Голдони, изследвайки
изпълнителски техники в италианската театрална
форма commedia dell’arte. Премиерата на спектакъла се
състои през 1947 г. и оттогава до смъртта си през 1997
г. режисьорът няколко пъти го преработва, като той
продължава да е част от репертоара на „Пиколо Театро“,
поддържан от няколко водещи актьори. Излъченият
запис ни помогна да си представим как са изглеждали
представленията, костюмите, маските и музикалните
изпълнения в прочутия театър на импровизациите в
ренесансова Италия, който продължава да е източник на
вдъхновение за редица режисьори, също и в България.
Следващото заглавие в програмата на „Дигитален архив“
е истинска историческа ценност. Между 30 април и 3
май българските зрители ще имат възможност да видят
оригиналната постановка на големия
театрален реформатор
Бертолт Брехт „Майка
Кураж и нейните деца“.
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Той пише пиесата през есента на 1939 г. по време на
емиграция в Швеция в годините на Втората световна
война. Тя става сред най-популярните му текстове и
се сочи за модел на драматургия за епическия театър.
Брехт е поканен да я постави първо през 1949 г. на
сцената на „Дойчес Театер“ в Източен Берлин в
сътрудничество с Ерих Енгел и с Хелене Вайгел в
ролята на Майка Кураж, а Паул Десау пише музиката.
Постановката предизвиква широк отзвук и става повод
около Брехт да се сформира актьорска трупа, която
получава наименованието „Берлинер
Ансамбъл“. През 1954 г. трупата се
настанява в сградата на „Театер ам
Шифбауердам“, дава му своето име и
това става театърът на Брехт. Той
пренася постановката си на „Майка
Кураж“ на негова сцена, откъдето
през 1957 г. Немската телевизия
излъчва спектакъла на живо и именно
този запис ще имаме възможност да
видим в края на месеца.
Програмата предвижда още заглавия
на режисьори като Йежи Гротовски,
Робърт Уилсън и др. Представянето
на спектакли с историческа
значимост за театъра от втората
половина на ХХ век до началото на
новото столетие има безспорно
и висок образователен ефект,
доколкото са подбрани заглавия,
които не само широката публика, но
и театралните професионалисти ще
гледат навярно за първи път. Освен
това излъчванията са съпроводени
и с разнообразни допълнителни
материали – видеопредставяния на
творците и различни публикации на уебстраницата на
проекта. Излъчванията са веднъж в месеца и винаги през
определен уикенд, като са достъпни за 72 часа – от 19 ч. в
петък до 19 ч. в понеделник, единствено на територията
на страната. Всички спектакли са снабдени със
субтитри на български.

Дигитален портал „Виа Фест“
viafest.org

В началото на април се даде старт и на друг дигитален
проект, предоставящ възможността да гледаме
световен театър онлайн със свободен достъп. Той е
на фондация „Виа Фест“, организатор на двата найголеми международни театрални форума в страната –
Международен театрален фестивал „Варненско лято“ и
платформата „Световен театър в София“. Пандемията
от Ковид-19 провокира екипа да инициира „Дигитален
портал „Виа Фест“ като пространство за излъчване
на спектакли в интернет, но неговата насоченост вече
е към съвременните изпълнителски изкуства. Фокус
на пилотното му издание са хибридните сценични
форми: съчетанието между сценично изпълнение и нови
технологии; между театър, танц и музика; съвременни
интерпретации на класически произведения и др.
Първото заглавие в програмата се излъчи през
първия уикенд на април – „Кинематика“ на френския
мултидисциплинарен артист Адриен Мондо и на
неговата компания в сферата на дигиталните и
изпълнителските изкуства „Адриен М & Клер Б“. През
2018 г. тя гостува във Варна и в София с танцовата
инсталация „Хаканаи“. „Кинематика“ е от първите є
представления, за което компанията получава награда
на международен конкурс за танц и нови технологии
във Франция. Както то, така и цялостната работа на
„Адриен М & Клер Б“ демонстрират новите естетики,
формиращи се при съчетаването на живо изпълнение
с дигитална сценография, с която изпълнителите си
взаимодействат в реално време и така стават част от
изменчиви 3D пейзажи.

На 16 април стартира излъчването на спектакъла
„Жизел“ на Английския национален балет в
съвременната интерпретация на световноизвестния
британски хореограф Акрам Кан. Той демонстрира
утвърдената практика на големите балетни компании
да представят класическото балетно наследство,
но и да го приближават към съвременността през
нови, авторски интерпретации, които допринасят за
развитието на неговите теми и на танцовия език. Тази
„Жизел“ е пречупена през уникалната танцова култура и
перспектива на хореографа Акрам Кан. Син на мигранти
в Лондон от Бангладеш, той се налага от началото
на XXI век на международната сцена като един от
ярките представители на интеркултурализма в танца.
В постановката по оригинален начин се съчетават
две различни традиции – на европейския романтически
балет и на традиционния индийска танц катак. „Реших
да използвам балетния речник и да го променя така,
че да стане съвременен и да добие значение за мен, но
без да губя връзка с класиката“, описва метода си Кан.
Той кани композитора Винченцо Ламаня да преработи
оригиналната музика на Адолф Адам. Структурата на
оригиналния балет от 1841 г. е запазена, но либретото
на Теофил Готие е пренесено в осъвременен контекст.
Тук Жизел е част от мигрантска общност и тя
пада жертва на любовта си към Албрехт, годеник
на дъщерята на собствениците на фабрика, в която
мигрантите работят. В музиката и танците се появят
мотиви от източни култури, а танцьорите застават
на палци чак в призрачното второ действие. Ролята на
Жизел се изпълнява от Тамара Рохо – ярко присъствие
в съзвездието от прими в балета днес и артистичен
директор на Английския национален балет. Медиите
наричат постановката „шедьовър на танца от XXI век“,
а Акрам Кан е отличен с Националната награда за танц
2017 за най-добра хореография на класическо произведение.
Между 23 и 26 април предстои да видим кратък
филм, който проследява протичането на имерсивната
театрална инсталация „Наследство - пиеси без хора“,
продукция на „Римини Протокол“ (Германия) и на
един от водещите театри в Европа – Театър Види
в Лозана, Швейцария. За този проект режисьорът
Щефан Кеги и сценографът Доминик Юбер се срещат
с осем души, които по различни причини са избрали
внимателно да подготвят сбогуването си с този
свят. Те им посвещават осем отделни стаи, които
представят онова, което всеки от тях е искал да
остави след смъртта си. Посетителите са поканени
да влязат в стаите, превърнати в своеобразно гранично
пространство между присъствие и отсъствие.
Продукцията по въздействащ начин представя осем
съвременни позиции относно значението на това,
което хората оставят след себе си като наследство
и завещание. Като театрална форма тя демонстрира
тенденцията театралната ситуация да се превръща в
комплексна инсталация, в която зрителите са потопени
и я преживяват с всички сетива.
От 7 май за 72 часа зрителите ще могат да се запознаят
с виталния и същевременно меланхоличен стил на
белгийския хореограф Ален Плател в спектакъла „Ходом,
марш!“. Той го създава през 2015 г. заедно с режисьора
Франк ван Леке и музиканта Стивън Прегелс. В неговата
основа е пиесата на Луиджи Пирандело „Човекът с цвете
в уста“, а формата му е вдъхновена от дългата традиция
на фанфарните оркестри в Белгия. За творческия екип
духовият оркестър е нещо като миниатюрно общество
– той събира хора от различни сфери на живота,
които трябва да се научат да следват една посока и
да свирят заедно, сплотени от обединяващата сила
на музиката. В ритъма на Бетовен, Верди и популярна
музика спектакълът следва историята на тромбонист
в духов оркестър, който разбира, че му остават само
още няколко месеца живот и същевременно дълбоко
се разочарова от понижаването му до позицията
на чинелист. Тук границите на сценичните жанрове
свободно се превъзмогват в колоритна комбинация от
музика, танц, театър и опера.
Излъчванията в програмата на Дигитален портал „Виа
Фест“ са почти всяка седмица, отново през уикендите,
и са достъпни за 72 часа от 19 ч. в петък до 19 ч. в
понеделник, единствено на територията на България.
Допълнителни материали под формата на видеовъведения
и публикации на уебстраницата на портала и на блога
на международния театрален фестивал „Варненско
лято“ varnatheatrefest.viafest.org разказват повече за
представените творци и спектакли. На сайта viafest.org
ще бъдат обявени и следващите заглавия в програмата.
„Дигитален архив: Театър XX-XXI век“ и „Дигитален
портал „Виа Фест“ се осъществяват с подкрепата на
Национален фонд „Култура“.

„Жизел“, режисура и хореография Акрам Кан, Английски
национален балет, 2016; фотограф Laurent Liotardo

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Кризата на понятийността
Михаил Ямполски
Книгата се появи1 заради нарастващото усещане за
девалвация на думите и изображенията. Светът е наводнен
от думи и изображения, но тяхната познавателна и
смислова значимост рязко пада. Дори най-повърхностните
набюдатели отбелязват този неоспорим факт, което в
политическата сфера означава, че думите значат твърде
малко и все по-рядко се свързват със старомодното понятие
за истина. Същото може да се каже и за изображенията,
където безкрайното компютърно манипулиране руши
ценността на видимото. Фотографията до голяма
степен губи връзката си с изкуството и документа.
Френският философ Мишел Сер в своята книга, превърнала
се в бестселър, „Палечка“, пише, че при новото поколение,
израснало с електронни устройства, мозъкът е устроен
по друг начин, отколкото при хората на словесната
култура. Събирането и обработката на информация е
възложена на компютрите и мозъкът е освободен от
тези знания. Сер говори за повсеместното изчезване на
мисленето, което е подменено с търсенето на вече готова
и каталогизирана информация: „Мисълта се различава от
знанието, познавателните процеси – каквито са паметта,
въображението, логическото мислене – намират своето
продължение заедно със синапсите и невроните в компютъра.
Дори повече: мислейки и изобретявайки, едновременно с това
аз се дистанцирам от знанието и познавателната дейност.
Превръщам се в пустота, в неосъсезаем въздух, в тази
душа, чиито думи отнася вятърът. Моята мисъл е по-мека
от тази овеществена мекост, изобретявам именно като
се разтварям в пустотата. Мога да бъда разпознат не по
моята глава, с нейното богато съдържание или характерен
когнитивен профил, а по нейното безплътно отсъствие, по
прозрачната светлина, струяща от обезглавената шия. По
това нищо“2.
Според Сер с новата организация на информацията и
новите начини за нейната обработка и предаване е свързано
рязкото остаряване на информацията на писмената култура
и четенето на дълги наративни текстове, но самата
възможност за тези технологични манипулации според
мен се подготвя от цялостната еволюция на западната
култура. Цифровата цивилизация се възцарява в контекста
на постепенната загуба на смисъла на думите, към които
се отнасят и най-високите абстракции: Бог, родина, народ.
Люк Фери в своята нова (твърде повърхностна) книга задава
въпроса: „Кой днес, особено в Западна Европа, е готов да умре
за Бог, за родината или за революцията? Никой или почти
никой“3.
С Люк Фери е трудно да се спори. Нежеланието да умреш за
родината и революцията обикновено се свързва с моралния
упадък на обществото и обществените ценности като
патриотизма, но аз предпочитам да избягвам подобни връзки.
Според мен тук става въпрос за настъпването на края на
идеологиите, поради което тези понятия изглеждат празни.
Краят на идеологиите поразява множество фундаментални
понятия на нашата култура и може би зданието на
културата като цяло.
Важно е да разберем по какъв начин кризата на културата
е свързана с кризата на идеологиите. Ще започнем с найбаналните и общи представи. Трябва да подчертаем
почти неоспоримия факт, че съвременното западно
изкуство възниква, отделяйки се от сакралността на
образа, или в широк смисъл, от религията. Ханс Белтинг,
проследявайки в детайли този процес, посочва, че той
преминава през стадия на един вид удвояване на образа, при
което едно и също изображение може да бъде разглеждано
и като сакрално, и като чисто художествено. Белтинг,
разглеждайки италианските ренасансови катедрали, пише:
„Там няма „два вида образи“, а има образи с „двояк облик“ в
зависимост от това дали се възприемат като светец или
като произведение на изкуството. Разривът в разбирането
на образа продължава и тогава, когато това се отнася до
едно и също произведение“4. Това удвояване води до странна
херменевтична бифуркация, когато едно и също изображение
се разчита по различен начин от теолозите и от ценителите
на изкуството: „Теолозите и изкуствоведите говорят, без да
се разбират помежду си, тоест те не говорят за едни и същи
образи. Едни от тях лишават стария образ от неговата
сакрална аура, докато други се стремят да създадат
дефиниция на изкуството, която да съвпада с новото
разбиране за образа“5. Това раздвоение е принципен момент
при отделянето на изкуството от църковния ритуал. Но
Този текст е уводната глава към книгата на Михаил Ямполски
„Уловка за лъва“ (Ямпольский, Михаил. Ловушка для льва:
модернистская форма как способ мышления без понятий и „больших
идей“. СПб.: Сеанс, 2020, с.560). Преводът е направен по
публикация на сайта на списание „Сеанс“: Ямпольский, Михаил.
„Ловушка для льва“ – Кризис понятийности“ // Сеанс, 05 -112020 https://seance.ru/articles/lion-trap/
2
Серр, М. Девочка с пальчик. М.: Ад. Маргинем Пресс, 2016,
32–33.
3
Ferry L. L’innovation destructrice. Paris: Flammarion, 2015, 94.
От това неоспоримо твърдение, Фери прави неубедителния
извод, че днес към областта на сакралното се отнасят не
абстракциите, а единствено близките и любимите хора, за
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това отделяне, въпреки твърденията на Белтинг за пълната
несъвместимост на двата дискурса, е много по-сложно.
Изкуството възниква от дългата следа на теологичната
мисъл. Оттук и появата на фигурата на твореца като
боговдъхновен визионер и дълбоката теологична основа
на ренесансовата иконография. Църквата проецира върху
възникващото автономно и секуларно изкуство мощния
ореол на символическа значимост и херменевтична дълбочина.
Подчертавам този момент, защото той определя
вековното отношение към изкуството като носещо
прозрение и дълбочина, които изискват интепретация.
Догматичната религия (различните видове монотеистични
религии), проецираща смисли върху изкуството, по всяка
вероятност може да се разглежда като сложна концептуална
надстройка над примитивните племенни религии,
непознаващи теологията и развитата концептуалност.
Антропологът Паскал Боайе достига до извода, че повечето
от културите не познават религията и не си поставят
въпросите, които асоциираме с тях. До възникването
си религията преди всичко се въплъщава в религиозното
поведение, което по някакъв начин интегрира фрагменти от
митовете и създава единство на участниците. Ритуалът,
макар понякога да отпраща към общи понятия, не ги
прояснява, но често води до пресичането на напълно различни
и дори взаимоизключващи се представи. Членовете на
племето, участващи в ритуала, обикновено се затрудняват
да обяснят смисъла на общите „понятия“, които са свързани
с него. Същевременно ритуалната практика интегрира
дълбинно света на предците и духовете с пространството,
обитавано от участниците в ритуала, създавайки режима на
тяхното взаимодействие. Възникването на догматичните
религии, преди всичко на монотеистичните, радикално
променя тази ситуация. Вместо множество от духове и
природни сили, свързани с магията, монотеизмът постулира
съществуването на един бог, който не пребивава в света,
а е трансцендентен. Този непостижим единен бог се оказва
въплъщение на общия принцип на творението и регулирането
на мирозданието, а също и на положените в основата му
нравствени принципи. Изначалната далечност на бога
(въпреки че юдейският бог неизменно се намесва в човешките
дела отвън) се отразява върху цялата структура на
мисълта. Възниква идеята за причинността и метафизичния
принцип на мирозданието. Още един важен момент в
системата на монотеизма е появата на есхатологичната

перспектива. Разбира се, това не е съзнанието за историзма
като свят, движещ се към есхатона (спасението,
възкресението) извън всяка човешка воля, по божия промисъл,
но все пак в културата от този тип вече се появява
смътното понятие за бъдеще наред с митологичното
минало, господстващо в езичеството.
Догматичната религия поражда теологията и се стреми
да създаде някаква цялостна картина на света, на неговото
осмисляне, което не е съществувало в езичеството. Именно
в рамките на догматичните религии (включително будизма)
се формират големите понятия и „големите идеи“, които
изкуството възприема от религията: за предназначението,
спасението, благодатта, въплъщението. Езичеството
поражда философията, но не и изкуството, което се
подхранва от нея и поради това изкуството дълго време
остава част от религиозните култове и ритуалите на
властта или има декоративна функция.
Отдалечеността на бога в трансцендентността, което
е принципно за християнството, поражда фигурата на
въплътения посредник между невидимия и непостижим бог и
човека, фигура, без която богът създател напълно би изчезнал
в сферата на неопределените абстракции. Отдалечаването
на бога в транцендентността поставя началото на процес,
който Марсел Гоше в своите фундаментални изследвания за
съдбата на християнството в контекста на обществото
и културата нарича процес на изход от религията. Земният
свят се автономизира от сакралното, в съзнанието прониква
понятието за история, в което есхатологията се подменя
от движението на обществото под влияние на волята на
човека и на неговите постъпки. Теологичните категории
се секуларизират и навлизат в политическата сфера. Така
кралската власт придобива чертите на суверенност на бога,
а държавата постепенно става обект на култ. Изкуството
като автономен феномен на културата възниква именно в
процеса на изхода от религията. „Естетиката“ в широкия
смисъл на думата се явява секуларизирана теология.
Изкуството се освобождава от църковните авторитети,
творците придобиват относителна свобода, но
същевременно изкуството запазва дълбинната
значимост и фундаментална важност, която
възприема от църквата. В постцърковната
епоха изглежда естествена способността на
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Отговор в рубриката „Книгата като събитие“ на
списание „Новое литературное обозрение“*
Галин Тиханов
Книгата на Галин Тиханов (Galin Tihanov, The Birth and
Death of Literary Theory: Regimes of Relevance in Russia
and Beyond. Stanford University Press, 2019) спечели
престижната награда за „Най-добра литературоведска
книга“ (Best Book in Literary Studies) на наградите на
Американската асоциация на преподавателите по
славянски и източноевропейски езици (AATSEEL) за 2020.
Преди всичко бих искал сърдечно да благодаря за
внимателните, творчески и градивни прочити на
книгата ми. Тук ще се опитам да отговоря на някои от
повдигнатите въпроси, но и да положа тези отговори
в едно ново виждане за бъдещето на теорията днес
във втората част на текста. От особен интерес за
мен са причините за нарастващата съпротива срещу
теорията, най-вече към несполучилия, както отбелязва
с носталгия Александър Дмитриев, проект за „глобална
теория“. Надявам се в края на този текст да предложа
накратко нова рамка за употребите на теорията, далеч
от предишния є статут на дискурсивна практика с
претенции за универсалност и транскултурен обхват.

на теорията, времето между двете световни войни,
несъмнено щях да включа брилянтните умове, изредени
от Дмитриев, – скицирам последствията от това
оспорвано разбиране на литературността за днешния
доминантен англосаксонски дискурс на световната
литература. Неговото настояване да се четат и
присвояват литературни текстове в превод е защитено
от разбирането за литературност на Шкловски (не на
Якобсон; една от причините Якобсон да не присъства
толкова силно в книгата ми, а Бахтин да изпъква
толкова: и за Бахтин езикът е централен, и той мисли
в категории – хетероглосия, полифоничност, – които,
макар и така различни от тези на Шкловски, отслабват
не по-малко делението между оригинален и преводен
език). За да може теорията да произвежда общовалидни
твърдения, те трябва да важат с пълна сила за
текстове, разглеждани като литературни на всеки език,
не само на езика на оригинала. С (непризнатата) помощ
на руския формализъм (или по-точно на петербургското
му крило) англосаксонският дискурс на световната

1. Между автономия и хетерономия;
световна литература. Фуко и Дерида

В книгата си „Раждането и смъртта на литературната
теория“ се опитвам да покажа, че литературата
и литературната теория са въвлечени в сложни
диалектически движения между автономия и
хетерономия. Тези два полюса навярно е най-добре
да се разглеждат като евристични инструменти,
това важи и за настояването ми върху собствената
епистемологична идентичност на литературната
теория въпреки разнообразните взаимодействия с
естетиката, философията, теорията на културата,
в рамките на които е функционирала, и които – така,
както и самата теория – считам за полета на социална
практика sui generis, а не просто мисловни конструкти,
както изглежда смята един от отзивите (Зенкин). Сама
по себе си работата на Шкловски например е очертана
спрямо преживяването на войната (тъкмо като форма
на социална практика) и нейното въздействие; други
занимания с теорията са очертани в книгата от ракурса
на изгнанието или маргиналността, разбирани отново поскоро като социални практики, отколкото просто като
пасивни условия.
Въпросът за диалектиката между автономия и
хетерономия става обект на същински интерес,
когато го пренесем на полето на езика. Резервите към
мнимата дихотомия между а) езика на оригинала и
б) езика на преведения текст (с фокус върху ролята,
която английският играе в „световната литература“)
вероятно не са съвсем основателни. В книгата се спирам
както на а), така и на б), и ги виждам като актуализации
на така оспорваното понятие за литературност.
За разлика от Якобсон, който предпочита да улавя
литературността на литературата, като анализира
поезия на езика на оригинала, Шкловски съзнателно
избира да работи върху проза, при това основно
преводна. Разработването от негова страна на „теория
на прозата“, както подсказва едноименната му книга
(първоначално публикувана през 1925 г. като „О теории
прозы“), показателно, е равнозначно с претенцията му
да бъде теоретик на литературата въобще. Този избор
от страна на Шкловски се дължи изцяло на различното
му разбиране за литературност, в чиято преносимост
през лингвистични и културни граници той е убеден.
Тази „преносимост на литературността“, както я
наричам (тя необяснимо се явява като „преносимост
на литературата“ в руския превод на термина в
един от отзивите), вече подчертава и радикализира
автономността на литературата. Тя обаче я и
надхвърля, като постулира лингвистична и културна (а с
това, в сгъстена форма, също и социална, политическа)
хетерономия като условие за нейното утвърждаване.
Изборът на Шкловски не е продиктуван само от
неговата едноезичност (писал е наистина върху Стърн,
Сервантес и много други, служейки си с преводи): дори
когато пише за Пушкин, Шкловски целенасочено избира
да се фокусира не върху поезията, а върху прозата
му.1 В Епилога (който е единственият ми екскурс
в периода след 1945 г., но само за да интерпретирам
наново наследството на Шкловски от 20-те – ако не
бях избрал да се фокусирам върху периода на формиране
Виктор Шкловский, Заметки о прозе Пушкина, Москва:
Советский писатель, 1937 (встъпителната статия в този
сборник е за Пушкиновата ода
„Вольность“ и „Евгений Онегин“, но
дори тук Шкловски прави
съпоставка (с. 20) между
Пушкиновия „роман“ и този на
Балзак).

1

10

Литературен вестник 8-13.04.2021

Фотография Иван П. Петров

литература разглобява дихотомията език на оригинала –
език на превода/преводите.
Но като оставим настрана този спор за едноезичността
на Шкловски, споделям безусловно тревогите на Карил
Емерсън от нивелиращия ефект, който има световната
„циркулация“ на текстове на английски.
В последните си работи се опитах да критикувам някои
от устоите на общоприетия англосаксонски дискурс
на световната литература и да обърна внимание на
алтернативни подходи.2 От особено значение е фактът,
че в източно- и централноевропейските разговори по
темата, състояли се между двете световни войни,
световната литература е разглеждана само като един
епизод от историята на западната култура и – което
е по-важното, един вече отминал епизод. Това може да
е силна противоотрова за настоящия ни презентизъм,
който вижда и мисли световната литература
като извечно закрепена за различните (всъщност
дълбоко съвременни) форми на глобализацията. Или
да вземем например руските спорове за световната
литература след 1917 г.; тези спорове, като започнем
от Петроград след Октомврийската революция и чак
до 80-те предлагат първия траен и задълбочен опит
да се концептуализира световната литература (и
да се напише нейната история) по неевроцентричен
начин. Смятам, че трябва да напреднем по посока на
разпознаването на множествеността на „световните
литератури“, като осъзнаем, че различните културни
зони произвеждат свои собствени версии на световна
литература главно защото множеството от конкретни
литератури, тясно взаимодействащи помежду си, век
след век, за да придадат плътност и материалност на
самото понятие за световна литература, е различно
по своя състав в различните културни зони и в
зонално разгръщащите се longues durées.3 Настоящата
Вж. Galin Tihanov, “The Location of World Literature“, Canadian
Review of Comparative Literature, 2017, Vol. 44, No. 3, 468-481.
3
За употребата на множествено число вж. Susan Gillman,
“Oceans of Longues Durées“, PMLA, 2012, Vol. 127, No. 2, 328-334.
За зоналността на световната литература вж. скорошната ми
статия “Beyond ‘Minor Literatures’: Reflections on World Literature
(and on Bulgarian)“, in Bulgarian Literature as World Literature, ed.
M. Harper and D. Kambourov, London and New York: Bloomsbury,
2

ситуация, в която английският служи за лепило, което
обединява разнообразни територии и публики в различни
континенти, от историческо гледище е изключение;
смислената обмяна между тясно съсъществуващи
литератури и езици в рамките на няколко големи
културни зони е модусът на съществуване на световната
литература в по-голямата част от историята є, в някои
отношения и досега.
Една последна бележка, преди да продължа със същината
на тезата си. Благодаря на Сергей Зенкин за прецизната
съпоставка между моето понятие за режим и това на
Фуко (и бързам да добавя, че Фуко по никакъв начин не
е отговорен за другата съставка – „релевантност“ – в
изкования от мен термин „режим на релевантност“). За
мен бяха важни понятията на Фуко „режим на истина“ и
„режим на знание“, като последното той действително
е използвал, макар и рядко4, колкото и безпомощен по
въпроса да е Google. Най-важната категория за мен
обаче е „релевантност“. Всъщност, ако има повратен
момент, около който евентуално да кристализира
посланието на книгата ми за някои от настоящите или
бъдещите є читатели, той не се намира в аргументите
около смъртта на теорията, а по-скоро се крие в това
ново понятие – „режим на релевантност“. Както
последните дискусии върху книгата в Източна Европа
и другаде показаха, то може да се разгърне и приложи
при радикалното историзиране и на други дискурси, не
само на литературната теория. Причината, поради
която Спърбър не е споменат в книгата, е простичка:
неговият подход към релевантността, както сама
правилно изтъква Татяна Венедиктова в своя отзив, е
когнитивен; моят е идейно- и културно-исторически.
За мен прагматиката има съвсем друго значение: тя
не е специфично лингвистично понятие, а философско,
още от Ницше и Уилям Джеймс и заключението им, че
търсенето на истина е винаги примесено с властта,
интересите и целите, с които провеждаме това търсене.
Но не само Фуко и Уилям Джеймс са от значение за това,
което предприемам с тази книга. И Дерида играе роля
в нея, присъствието му там би трябвало да успокои
духовете, според които съм наблягал твърде много
върху „смъртта“ на теорията (около това кръжи
тревогата в отзива на Сергей Зенкин, ако го разбирам
правилно). Постановките на Дерида са положени в една
постмарксистка традиция на четенето им като дискурс
на отместването, който събира смъртта и бъдещето,
за да повдигне въпроса за наследството, без разбира се
да пренебрегва обезпокоително-странното обитаване
на настоящето от смъртта (вж. по-специално раздела
за “Es spukt“ в книгата му „Призраците на Маркс“).
Признаването на смъртта на теорията за мен е
единственият начин да се повдигне въпросът за нейното
наследство. В крайна сметка обаче и Фуко, и Дерида
служат само като отправни точки в книгата ми, а
наративът є често се движи на зигзаг между двамата,
като така не се обвързва с вярност. Книгата не завършва
със заключение, както уместно отбелязва Сергей Зенкин:
замислена като книга със свой сюжет и изследователски
хипотези (и наистина, някои от тях, както пише
Зенкин, са маркирани в книгата, но оставени на другите
да ги доразвият или опровергаят в бъдеще), все пак
тя е книга в англосаксонската традиция, т.е. разчита
повече на междинни обобщения, отколкото на общо
заключение. Това продължава да ми се струва уместен
начин да се осъществи отвореност и да се излъчи импулс
отвъд примирението на познавателната завършеност
(познавательное завершение, както биха се изразили
моите рускоезични колеги).

2. Миграцията и съпротивата срещу теорията

„Съпротивата срещу теорията“ е заглавието на едно
есе на Пол де Ман от 1982 г. (по-късно включено в
едноименната му книга). Но тук то служи чисто и
просто като омофонен подтик да започнем да мислим
за изгнанието, мобилността и сложните, често
противоположни начини, по които те спомагат за
зараждането, вписването и захвърлянето на теорията.
В монографията си съм разгледал подробно ролята на
изгнанието като фактор, благоприятстващ възхода
на съвременната литературна теория в Източна и
Централна Европа не само в междувоенния период,
но и както споменавам мимоходом, през 60-те и 70те години на ХХ в. Разбира се, изгнанието е само един
такъв – много силен – фактор (по този въпрос със
Зенкин сме на едно мнение). Бих предпочел да мисля
изгнанието като не повече (но и не по-малко) от
радикална проява на мобилност под принуда и форма на
маргинално самополагане по отношение на доминантните
дискурси. Това маргинално самополагане не е сведено
до изгнаническо писане или теоретизиране; то може да
2020, 259-266, както и статията ми “Beyond Circulation“ (2021).
4
Вж. послеслова на Мишел Фуко „Субект и власт“ (“The Subject
and Power“) към сборника с избрани негови текстове Beyond
Structuralism and Hermeneutics, ed. H. Dreyfus and P. Rabinow,
Chicago: University of Chicago Press, 1983, 208-226), където
терминът се появява на френски: régime du savoir.

Съпротивата срещу теорията: констелация от
фактори

Венедиктова е напълно права, като обръща внимание
на факта, че дори темпорално най-скорошният пример
за режим на релевантност в книгата ми не е формиран
изключително от икономически фактори (а аз анализирам
в дълбочина само три от тези режими, като обаче
допускам, както правилно изтъква Зенкин, че би могло да
има и други – и че някои от тях се пресрещат в дискурси,
отдалечаващи се от литературната теория, какъвто е
случаят с Бахтин и неговата философия на културата, за
която литературата нито е автономна, нито е социално
или политически подчинена). Ако погледнем текущата
съпротива срещу теорията, ще забележим множество
действащи фактори. Съпротивата срещу теорията,
която се развива напоследък в хуманитаристиката, е
тясно свързана с глобалния преход към един нов режим
на произвеждане на знание, далеч от невъплътеното
мислене, коeто Западът е привилегировал векове наред.
Неудържимо сме въвлечени в едно движение към активното
знание, един нов режим на произвеждане на знание, в
който фактическата ситуираност и користност на
участниците играе много съществена роля. Наместо
да се стремим да прикрием тази съществена роля, ние с
радост я подчертаваме и поощряваме, като оставяме да
изпъкне легитимността на този нов начин на познание,
който е по-скоро прагматичен, отколкото невъплътен и
дедуктивен.6 Тук трябва да вземем предвид и огромното
присъствие на новите социални медии, преобразили
понятието ни за истина и авторитет и подсилили
методите на познание, базирано на индивидуалния ни опит,
които са крайно егоцентрични и не се съобразяват много с
норми и критерии, извлечени по задължаващо рационален и
абстрактен начин.
Колкото до литературната теория, мисля, че
имаме всяко основание да затвърдим и преповторим
нейната кончина така, че да се отдаде дължимото
на конкретната констелация от фактори, която
описах. С книгата си от 2019 г. показах, че основната
причина литературната теория вече да не е възможна
в концентрираната и самодостатъчна форма отпреди
80-те е, че самата литература е преминала в различен
режим на релевантност. В този различен режим на
релевантност тя повече не може да бъде обект на
съзерцание, поддържано от теоретична абстрактност
В известен смисъл подтекстът на глава 5 от книгата ми
цели да демонстрира тъкмо това: изгнанието не произвежда
непременно „теория“; то всъщност често я подкопава, като
цели да фиксира литературния текст, както политически,
така и естетически, вътре в логиката на един огрубен
националистичен дневен ред. Вж. също статията ми
“Cosmopolitans without a Polis: Towards a Hermeneutics of the EastEast Exilic Experience (1929-1945)“, The Exile and Return of Writers
from East-Central Europe, ed. J. Neubauer and Z. Török, Berlin and
New York: Walter de Gruyter, 2009, 123-143.
6
Класическата ранна формулировка на принципите на активно
знание идва от дисциплините Основи на управлението
[“Management Studies“] и Организационно поведение
[“Organisational Behaviour“] (David A. Kolb, Experiential Learning,
1984, 2nd ed. 2015). За важна защита на активното знание
в социалната антропология (макар и компрометирана до
известна степен от имплицитно хегелианския си модел на
триадична еволюция), вж. Jean Comaroff and John L. Comaroff,
Theory from the South: Or, How Euro-America is Evolving Toward
Africa, 2012).
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и безпристрастност.
(Парадоксално
обаче тази
безпристрастност
сама по себе си
е осигурена от
еротичната енергия
на пристрастността
към самодостатъчния
(винаги европейски,
понякога американски,
почти никога
незападен) канон,
част от който е
мигновено достъпен
чрез запаметяване7
или друг акт на
институционално
предизвикано
повторение.) Вместо
това литературата
отново е открито
инструментализирана
и това прагматично
отношение,
което пресича
целия спектър от
политически родства
и цивилизационни
идентичности,
определя наново
подхода ни към нея.
Литературната
теория, поддържана
през седемдесетте
години на своето
съществуване от едно
понятие за дистанция
и безпристрастност
(отразяващи
оценностяването
на автономността
на литературата)
и – същевременно –
от една убеденост,
произлизаща от
любящото потапяне
в едно дълбоко
споделено (винаги
европейско, понякога американско, почти никога незападно)
културно наследство, капитулира пред този нов режим
на релевантност. Този нов режим, бих искал да заявя сега,
препотвърди значимостта на литературата встрани
от нейните естетически – или литературни – черти,
далеч от водещите преди нагласи на безпристрастност
и дистанцираност и в една сфера на проактивна частна
и публична употреба, но също така, още по-важно, и в
несигурното и оспорвано игрално поле на един радикално
хетерогенен културен пейзаж.
Всичко това ме отвежда към друга важна причина за
нарастващата съпротива срещу теорията, свързана, но
не тъждествена с обсъжданите по-горе. Тук ще се върна
към важността на изгнанието и миграцията. Теорията
като проект на западната модерност (за добро или лошо)
винаги е била поддържана от вяра във възможността за
невъплътено мислене; тъкмо заради невъплътения му
характер, това мислене прави възможно произвеждането
на подчертано универсализиращ смисъл, който на свой
ред влиза в нечестив съюз с различни експанзионистки
и колонизаторски проекти. В „Европа и човечеството“
Николай Трубецкой отправя ясното послание, че тази
невъплътеност в крайна сметка е илюзорна. И все пак
теорията през цялото време е задвижвана от това
„сляпо място“: претенциите є за универсалност са били
възможни, доскоро, защото исторически е била на завет
от необходимостта да размишлява над собствената
си (западна) ситуираност и вграденост. Част от тази
история на невъплътеното и универсализиращо мислене
е например феноменологията на Хегел, така както друга
част е литературната теория на руските формалисти.
Формалистите искрено са вярвали, че материалът,
върху който размишляват, има универсално значение
и приложимост. Така дори не им хрумва да изпробват
сериозно хипотезите си върху писмени образци, взети
от други културни контексти: арабската литература,
китайската литература, литературата на санскрит или
хинди са общо взето изличени от литературния им Едем.
С право са били критикувани за това от един млад свой
съвременник, обещаващия ориенталист, по онова време
все още докторант в Ленинград, Александър Холодович.
Бъдещият кореист не на шега попитал формалистите как
Фотография Иван П. Петров

приеме и формите на маргиналност по отношение на
институциите и техните писани и неписани правила
и дискурсивни привички. Със сигурност такава е
била позицията на младите руски формалисти около
Първата световна война. Шкловски е само един от
множеството примери. Дори преди да се отправи
(закратко) в изгнание през Финландия в Берлин, той е
в периферията на академичните среди, едно „бездомно
куче“, чийто същински духовен дом е кафенето със
същото неустрашимо претенциозно име. Изгнанието
по същество е упражнение по остранностяване и
по този начин на създаване на дистанция, която
пренасочва рефлексията върху литературата встрани
от процедурите, действащи в консенсусната сфера на
домашната култура. В известен смисъл в това се състои
литературната теория в своята класическа фаза: да се
направи усилие да се предложи едно универсално обяснение
на литературността, което ще издържи независимо от
конкретните езици, в които това абстрактно качество
(което прави литературата това, което е) бива
въплътено.
Трябва обаче същевременно да предупредя, че
изгнанието невинаги е било изпитано и надеждно
съоръжение за произвеждане на теоретичен напредък.
Безброй са примерите за това как теорията в
изгнание се преплита със, вгражда във и в крайна
сметка подкопава от политическата прагматика
на оцеляването, самоопределянето и неумолимото и
усилно дирене на колективна културна идентичност.5
Тъкмо разпознаването на тези примеси в теорията,
нейното оплитане в прагматиката, ориентирането є
към произвеждането на определена полезна стойност
ме отвежда към финалната част на текста ми и
необходимостта да се мисли съпротивата срещу
теорията днес.

За тясната връзка между теория, канон и памет вж.
статията ми „Память теории: о наследии русского
формализма“, в Русская интелектуальная революция 19101930-х годов, ред. С. Зенкин и Е. Шумилова, Москва: Новое
литературное обозрение, 2016, 58-63 (немски превод: “Das
Gedächtnis der Theorie: Über das Erbe des russischen Formalismus“,
Theory of Literature as a Theory of the Arts and the Humanities, ed.
M. Mrugalski and S. Schahadat (Wiener Slawistischer Almanach,
Sonderband 92), 2017, 15-20).
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могат да си позволяват да претендират за универсална
валидност на теоретичните си прозрения, след като
материалът, на който се основават анализите им, е почти
изключително западен (европейски, тук-там мъничко
американска литература); тези възражения към руския
формализъм са останали недогледани от историците
на руската теория, но са много по-важни, продуктивни
и трудни за отбиване, отколкото стандартните
идеологически обвинения, формулирани от съветския
марксизъм.8

Значението на миграцията

Разграничението между изгнание и миграция тук
става наложително. Изгнанието е индивидуално
преживяване, миграцията поставя мобилността
в рамките на масовия опит и така ни дава много
различна призма към срещите между Запада и редица
силни културни зони, в които литературата е имала
по-различна роля векове наред и е била разглеждана с
различен методологически инструментариум, по-скоро
този на поетиката, отколкото на теорията като
такава. Ако вземем Шкловски, Якобсон, Трубецкой,
Лукач, Ауербах (в Истанбул, с прозападните културни
реформи, защитавани от Ататюрк9), или дори Тодоров
и Кръстева в следващото поколение (където границата
между изгнание и миграция става по-размита), за
Повече за това в статията ми “On the Significance of Historical
Poetics: In Lieu of a Foreword“, Poetics Today, 2017, Vol. 38, No. 3,
pp. 417-428.
9
Вж. книгата Kader Konuk, East-West Mimesis: Auerbach in
Turkey, Stanford: Stanford UP, 2010. Тук трябва да добавя,
че Ауербах възприема тези прозападни културни реформи
като твърде бързи и неадекватни, тласкащи турската
култура към „тривиалност“ и възвестяващи, както и в
останалата част от света, една печална „есперанто култура“
(Esperantokultur). Нещо повече, Ауербах показва ясна тенденция
към ориентализиране на турците и турската култура по
начин, който е трябвало да предизвика усещане за дискомфорт
у Едуард Саид и другите му почитатели; Ауербах говори за
турците от Анадола като за „привикнали към робство и
усилен, но бавен, труд“ (gewohnt an Sklaverei und harte, aber
langsame Arbeit); вж. писмото му до Валтер Бенямин от 3
януари 1937 г., в Erich Auerbach, Die Narbe des Odysseus. Horizonte
der Weltliteratur, ed. Matthias Bormuth, Berlin: Berenberg, 2017,.
130-134, тук 132; на същата страница турците от Анадола са
сравнени с южноевропейците чрез поменик
от негативни белези, но накрая са
провъзгласени за „лесни за толериране и
изпълнени с жизненост“ (aber doch wohl gut zu
leiden und mit viel Lebenskräften).
8
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на стр. 12
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Отговор в
рубриката...
от стр. 11
тях преживяването на мобилността несъмнено е
преживяване на културни срещи с другостта, но
това преживяване все още се развива в относително
хомогенната културна среда на Запада (Европа и
Америка). Днешната действителност на масова
миграция ни изправя пред съвсем друга картина. По
данни на ООН бежанците понастоящем наброяват
близо 80 милиона. Да си представим една цяла страна с
населението на Германия или Турция, която е разобщена,
разселена и разпръсната – понякога силом, и така образува
обширни и нестабилни контактни полета, конгломерати
от културна флуидност и хетерогенност. Този опит на
масовата миграция захранва едно трезво осъзнаване на
факта, че западната естетика и културен опит, както
и канонът на (западно)европейските литератури, вече
нямат спояващ или задължителен характер. Още от
60-те насам сме свидетели на постепенната загуба на
увереност в тъй наречената „универсалност“ на западния
канон; поддържам тезата, че неслучайно кризата и
проточилото се разпадане на литературната теория
съвпада с кризата на западния канон, която до средата
на 80-те вече е съвсем видима за всички (Борис Гаспаров
с пълно право установява връзка между теорията и
канона или „класиката“ в своя отзив; аз се занимавам с
това в статията, спомената в бележка 7 в настоящия
текст). Загубила херменевтичната самоочевидност
на западния канон, теорията (литературната,
но и социологическата, антропологическата,
историографската) се изправя пред непреодолими пречки,
като достига границите на собствената си валидност
в разпознаването и осмислянето на феномени, които не
могат да бъдат концептуално опитомени в рамките
на невъплътеното мислене. Според мен диалектиката
на глобализацията, казано с видоизменените думи на
Адорно и Хоркхаймер, е мощен фактор в настоящата
съпротива срещу теорията. Глобализацията
е отворила пространството – отвъд своите
първоначални и съпътстващи ефекти на нивелация
и комодификация на различията – за приемането на
културата в нейната изключителна разнородност,
която прави образците и моделите, изработени в хода
на европейската и американската история, всичко
друго само не и задължаващи или универсални. С една
дума, безпрецедентната – физическа, но и по-важното,
виртуална – мобилност, която преживяваме от 90те години насам и особено от началото на ХХI век, ни
накара пределно ясно да осъзнаем истината за доста
ограничената и условна природа на западното културно
наследство, върху което е изградена и процъфтявала
теорията. Тя е обмисляла богатствата на това
завещание по един симпатично предан и същевременно
обезпокоително наивен начин.
По тази причина съм скептичен, когато става дума за
надеждите, че литературната теория може да бъде
изобретена наново в предишния си modus operandi. Като
европейски (или западен) проект теорията днес може
да функционира единствено под знака на доброволното
обезличаване [„erasure“] и епистемологичната смиреност
в лицето на радикално различния културен ландшафт, в
който Западът, със своите все по-малко общовалидни
ценности и дискурсивни правила, се е озовал. „Глобалната
теория“ не е на дневен ред; частите, останали след
срива на теорията – онази надеждна преди машина за
произвеждане на глобално валидни истини и универсално
приложими интерпретативни инструменти – не
могат да бъдат сглобени обратно в смислов агрегат.
Но теорията днес и утре може да води безстрашно
партизанско съществуване, според разбирането на Карл
Шмит за „партизанското“, мобилизиращо и разчитащо
отново и отново на саботаж, в множество действия на
локална храброст, срещу постистината и изолационизма.
Теорията може да бъде саботьорът par excellence; като
работи в рамките на преобладаващите в настоящето
дискурси на партикуларизация, тя е способна да събуди
отново чувство за общото – много плахо, вече не трайно
– в нашата епоха на вторична фрагментация.
Преведе от английски: Катерина Кокинова
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За съдбата на литературната теория
Борис Гаспаров
Предмет на моята бележка е централният проблем,
поставен в книгата на Галин Тиханов и изнесен в нейното
заглавие: въпросът за историческата обусловеност
и историческия край на феномена, който обикновено
наричаме литературна теория и съответно за онези
исторически условия, които са определили нейното
възникване, раждането и „смъртта“ (по-точно
разтварянето є в други интелектуални течения) в края
на отминалото столетие.
По очевиден начин литературата през целия период
на съществуването си е била предмет на философско
осмисляне, критически интерпретации, нормативни
регламентации и класификации. Но едва в началото
на ХХ век изучаването на литературата е станало
специализирана научна дисциплина с точно определен
предмет и универсални принципи и методи на изследване.
Твърдението на Якобсон, че до момента, когато
литературната теория най-сетне открива своя герой,
разбиранията за литературата са били нещо като
causerie (Якобсон 1921: 387), лесно може да се квалифицира
като полемично преувеличаване; достатъчно е да посочим
поне някои от нейните важни предшественици –
такива като теория на полиморфния роман на Фридрих
Шлегел или теорията на образа на Потебня. Но Якобсон
е прав в този смисъл, че литературната теория по
начина, по който е била формулирана от ОПОЯЗ, се е
самоопределила като ново интелектуално поле с ясно
поставена рамка, обособила предмета є от сферата на
естетиката, философията на езика и литературната
критика. Абсолютно аналогично на това и по същото
време теоретичната лингвистика (linguistique générale)
е била оформена като самостоятелна дисциплина, пофокусирана върху предмета си от философията на езика,
но с конкретни езикови търсения – процес, в който
източноевропейската мисъл (в лицето на Бодуен де
Куртене и Казанската школа) също има важна, макар в
случая не основна роля. Подобно на известното финално
твърдение на Сосюр (чиято оспорвана автентичност по
никакъв начин не отменя историческото му значение)
литературната теория утвърждава конструкта
на литературата като изследователски предмет,
„разглеждан в себе си и за себе си“.
Тиханов свързва това явление с „режима на
релевантността“, възникнал в началото на ХХ столетие
и мощно оформил се в годините на Световната война.
Един от основополагащите компоненти е отношението
към литературата (и към художественото творчество
изобщо) като към ценен сам по себе си род човешка
дейност, чиято значимост е в самия него, а не в
когнитивните му и социални функции като инструмент
на познанието, възпитанието и убеждението. Отделно
такова отношение към изкуството е било заявено от
романтизма сто години преди това и е запазило силата
си през целия XIX век, в това число и сред адептите на
познавателната и идеологическа мисия на изкуството.
Но епохата на авангарда прибавя към това един друг
фактор, който е напълно противоположен на култа на
романтизма към уникалния художник творец, а именно
възгледа за областта на художественото изразяване
като на обективен исторически процес, чийто ход
по принцип не зависи от индивидуалния характер и
субективните намерения на онези, в творчеството на
които този процес „реализира“ себе си. Марксизмът и
фройдизмът имат забележителна роля във формирането
на представата за обективната детерминираност
на мислите и действията на личността и Тиханов
е съвършено прав, когато свързва възникването на
литературната теория с тази философска основа.
В своята съвкупност тези два фактора (ние
можем да ги обозначим като неоромантически и
антиромантически) са създали един благоприятен
„режим на релевантност“, първо, за да утвърдят
автономността на литературата, и второ, за да
направят това, филтрирайки от литературния процес
„литературността“ като универсална основа на целия
многообразен литературен опит, чиято безличноиманентна същност прави литературата отчетлив
изследователски предмет. Не мога да се удържа и да
не прокарам още веднъж паралела с превръщането на
емпирично наличния език, този инструмент на causerie,
в надличностен la langue, който определя езиковото
съзнание на всеки говорещ независимо от това какво
конкретно би искал да каже и дори от това говори ли
той изобщо.
Към тези два компонента на „режима на релевантност“,
означен при Тиханов, би ми се искало да прибавя още един –
неокантианската критика към позитивизма, построена
върху осъзнаването, че кой да е предмет на познание не е
даден сам по себе си, а е зададен като такъв въз основа на
съзнателно утвърдени или подразбиращи се презумпции.
Раждането на литературната теория и теоретичната
лингвистика е било част от всеобщия в онази епоха

Фотография Иван П. Петров

стремеж, стимулиран от неокантианската критика на
познанието, експлицитно да се определят основанията на
всяка сфера на научното познание, от математиката и
естествените науки до социологията и естетиката.
Всички ние – и Галин Тиханов също – обичаме да си
спомняме известния полемичен израз на Брик: „Ако го
нямаше Пушкин, „Евгений Онегин“ пак щеше да бъде
написан“; но рядко цитираме втората част на неговия
афоризъм: „Америка би била открита и без Колумб“ (Брик
1923: 213). А тъкмо в нея е същността на заявената
от него позиция: Америка наистина би била открита и
без Колумб, дори сигурно приблизително по едно и също
време; защото Америка съществува в реалността
независимо от позицията на познаващия субект по
отношение на нея. Новото теоретично съзнание е
проектирало възгледите за литературата (и за езика)
като на обективна даденост, която съществува сама
по себе си, над всеки индивидуален опит. Ролята на
последния е да „открие“ за себе си тази даденост; това
е и призвана да направи литературната и лингвистична
теория.
Представата за литературността като за
художествена „Америка“, която очаква кога
изследователят или читателят ще може да я разгледа
сред хаотичните литературни и жизнени впечатления,
позволява да разберем и по достойнство оценим
необичайния, аз дори бих казал контраинтуитивен възглед
за Шкловски като за „консервативен“ мислител, който
ни предлага книгата. Тиханов разбира консерватизма на
Шкловски не в по-очевидния смисъл, че по отношение
на интелектуалните си предпочитания в областта на
литературата Шкловски фактически се явява антипод
на Якобсон или на Кручоних (в тази връзка следва да се
обърне внимание на проникновената бележка на автора,
че сходството между идеите на литературната
теория и авангарда в по-голяма степен се е отнасяло до
неговото самосъзнание и самоутвърждаване, отколкото
до собствено художествената практика), а в по-дълбок
аспект, отнасящ се до самия начин на мислене на
Шкловски, което прави твърдението на Тиханов важно в
концепцията на книгата му като цяло.
„Консерватизмът“ в разбирането на Тиханов съвсем не е
равнозначен на ретроградност, нещо повече, той никак не
противоречи на радикализма в личността на Шкловски.
Неговата същност е в това, че Тиханов го определя като
„съпротива на тенденциите на настоящето“ на фона на
миналото. Консервативното съзнание „вярва във вечната
и неизменна същност на нещата, както и в тяхната
специфика; то е склонно към агресивна сингуларност
на погледа, запазващ верността към предмета пред
създаваните от мисълта обобщения. ... Подразбираното
очакване за автентичността на предмета се
разпространява както върху самия предмет, така и
върху представата на читателя за него“ (Tihanov 2019,
42, 44). Консервативният поглед вижда неподвижните
предмети, а не движещите се полета, които никога не
спират в застинала позиция. Разбираният по този начин
консервативен възглед съвсем не противоречи на идеята
за иновация, нещо повече, той с лекота се обединява
с радикализма, доколкото иновацията му се струва
внезапно очертан момент – скок от едно „синхронно“
състояние на предмета в друго.

„Всичко е добре, когато / започва добре / и няма
край / светът ще загине, а ние нямаме / край“ –
провъзгласява хорът на „силните“ във финала на
„Победата над слънцето“. Неразделна част от новото
теоретично съзнание на авангарда е било убеждението,
че неговата научна мисъл за литературата и езика
„започва и няма край“. Връщането на авангардното
изкуство и авангардната научна мисъл през първите
десетилетия след Втората световна война – на фона
на преследванията по време на сталинския и нацисткия
режим – прави за известно време авторитета им
неоспорим. Това, че в съветското пространство
преследванията са продължавали, макар и в по-мека
форма, само е придало на тези убеждения харизматичен
ореол, който превръща всяко дистанциране от тях в
тежък морален проблем. Когато в началото на 1960-те
години на авансцената излизат радикално нови идеи,
в много отношения напълно противоположни на
предшестващата парадигма, насрещният отговор често
е бил стремежът да се нагодят новите направления
на мисълта към утвърдения интелектуален канон
като негово разширяване и продължение (или, ако
щете, профанация). В частност в Русия тази защитна
тенденция се е запазила в продължение на дълго
време; под нейния знак са преминали такива значими
явления на мисълта като рецепцията на Бахтин
или вътрешната трансформация на тартуската
„семиотика на културата“. Като следствие от нея се
е запазила лоялността, понякога чисто риторическа,
към такива основи на отиващия си теоретичен канон
като разбирането за текст или склонността да се
мислят явленията на културата в бинарни опозиции.
Теоретичното съзнание на авангарда фактически
престава да бъде релевантно, но издаването на
„смъртния акт“ се е отлагало.
Същественото значение на книгата на Тиханов е в това,
че в нея въпросът за историческата относителност
на идеите, които навремето са били отвъдвременни
постулати на научната мисъл, е поставен много ясно
и убедително. Няма смисъл да се перифразира главната
теза на Тиханов, която е изразена от самия него по найдобрия начин. Може единствено да отдадем дължимото
на философския размах и в същото време предметна
конкретност на авторската гледна точка, на яснотата
на мисълта и енергичността на изказа. Единствено искам
да допълня мисълта на Тиханов с някои коментари.
Предложеният от автора термин в заглавието „regime
of relevance“ (възхождащ към „régime de verité“ при
Фуко) изразително подчертава централната теза за
исторически преходна природа на изследваното явление.
Но от друга страна, той навежда на мисълта, че
съдбата на литературната теория е била определяна
от външни фактори, които не зависят от характера на
самата теория и извънпоставеното нейно съдържание,
а по-точно – от идването на един или друг режим на
релевантност. Конкретно за началния етап на теорията –
нейното „раждане“ – този проблем не възниква, защото
самият процес е представен в книгата с такава
обхватност и конкретност, че става очевидно: самият
режим на релевантност, породил новата теория, не се
е появил отвън, а в много отношения се е създавал от
хората и обстоятелствата. Но доколкото изследването
на Тиханов е хронологично ограничено от епохата
между двете световни войни, в прилагането на тезата
за „смъртта“ на теорията идеята за редуващите се
режими на релевантност не е допълнена с исторически

анализ. Излиза, поне като подразбиране, че краят на
литературната теория е свързан с промяната на общия
начин на мислене, предизвикал девалвация на базисните
є постулати. Тази страна на нещата несъмнено е имала
място. Но е съществувала и друга страна, свързана с
постепенното вътрешно прераждане на самата теория,
което я е и направило в крайна сметка неспособна
активно да реагира на промените в „режим“ на културно
съзнание (което є се удава, и то с голям успех на фона на
драматичните обрати между 1920-те и 1930-те и после в
първите следвоенни десетилетия).
Ще дам един пример. Тиханов с голяма експресивност
пише за ролята на емиграцията и прекрояването на
политическата карта на Европа между двете войни
като катализатор на новата теоретична мисъл. Но
светът на 1920-те – 1930-те, свят на многоезично и
многонационално взаимодействие, е бил съществено
различен в сравнение с онази атмосфера на културна
изолация и отчуждение, която се оказва типична за
емиграцията от следвоенно време – както външна
(Якобсон и Леви-Строс в Америка), така и вътрешна
(Тартуската школа, московската структурна
лингвистика). Каква е ролята на това вътрешно
прераждане на „хората и обстоятелствата“ за
историческата съдба на теоретичната парадигма?
Струва ми се, че книгата на Тиханов хвърля
предизвикателство – да представи късните етапи
в развитието на литературната теория и нейната
„смърт“ със същата философска дълбочина и историческа
конкретност, с които разгърнато в книгата са
анализирани възникването є и първите є стъпки.
Фридрих Шлегел веднъж отбелязва, че интелектуалните
и художествените явления, изтикани от времето в
миналото, стават „класически“ в смисъл, че се явяват
пред ретроспективния поглед в неподвижна цялост,
достъпна за оглеждане (друг е въпросът, допълва
Шлегел, че от „класическия свят“ ние винаги получаваме
неговите развалини и фрагментарни парчета). Ето
тази „класическа“ модалност, застиналият поглед за
нещата, който ги отхвърля в миналото, може да се
разбира като „консервативност“ – не само на Шкловски,
но и на самата концепция за литературната теория и
теоретичната лингвистика като цяло.
За погледа, настроен на класическа оптика, е характерна
острата наблюдателност, която му позволява да улавя
отделните предмети и техните отделни свойства и да
се фокусира върху тях. Класическата нагласа на мисълта
по отношение на наблюдавания предмет позволява да
се връщаме към него отново и отново, отбелязвайки
всички нови негови свойства. Предполага се, че и самият
предмет, и наблюдателят при всяка среща остават
тъждествени на самите себе си. Наблюдателят „оказва
съпротива“ (използвайки думите на Тиханов) да вмести
и наблюдавания предмет, и себе си в настоящето
с неговото протичане. Тъкмо в това свойство на
теорията според мен е и ключът за разбирането на
нейния край. Самата теория поставя себе си като
„класически“ предмет, който подлежи на неподвижно,
тоест ретроспективно оглеждане.
С риск да бъда заподозрян в склонност към вулгарни
„сближавания“, не мога все пак да не отбележа, че
продължителността на живота на теорията на
литературата в смисъла, в който става дума тук, почти
съвпада с продължителността на живота на съветската
идея, ако не със самата съветска империя. Сходен е и
сюжетът на двете явления – с тяхното рязко възникнало
Фотографии Иван П. Петров
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начало и с постепенната загуба на релевантността
в края. Няма да се задълбочавам в сравнението на
този паралел, но искам само да посоча един техен
аспект, който е пряко свързан със съдържанието на
книгата. Като резултат от края на съветската епоха
е радикалното преосмисляне на нейното наследство
във всички негови аспекти. Въпросът дори не е в
огромното увеличаване на възможностите за изследване
и на източниците на информация, макар всичко това,
разбира се, да е имало значение. Главното е, че се е
отворила възможност да се погледне на съветската
епоха като на краен феномен, цялостен артефакт на
историческия процес, затворен в определена историческа
рамка. Придобитата по този начин позиция на външния
наблюдател радикално промени способността ни да
улавяме и интерпретираме фактите от съветската
история, съзнание и култура, в това число и добре
известните дотогава.
Тъкмо в този смисъл следва да разбираме твърдението
за смъртта на литературната теория. То съвсем
не означава, че теорията на езика и литературата,
започнала и завършила в миналия век, е изгубила за нас
интерес или актуалност. Напротив, осъзнаването
на историческата завършеност на тези явления
на теоретичната мисъл означава възможност за
ретроспективен поглед към тях. Ние вече отдавна
се занимаваме с тяхното критическо преосмисляне и
коментиране. Но възможността да си ги представим
като артефакт на историята на идеите, чиято
„класическа“ цялост се определя от неговата
принадлежност към миналото, възможността да
погледнем на него като на историческо явление със свои
граници, контекстуална рамка и вътрешна логика на
развитие едва започва. Книгата на Тиханов, в която
въпросът за историзацията на самото понятие „теория
на литературата“ е поставен с такава острота,
каквато той несъмнено заслужава, е призвана да стане – и
аз съм убеден, че ще стане – важен мотивиращ фактор в
този процес.
[Якобсон 1921] Якобсон, Р. „О художественном
реализме“, Работы по поэтике. Переводы М. Л. Гаспарова.
М.: Прогресс, 1987.
[Брик 1923] Брик, О. Т.н. «формальный метод» // ЛЕФ.
1923. No 1. С. 213-215.
[Tihanov 2019] Tihanov, G. The Birth and Death of Literary
Theory: Regimes of Relevance in Russia and Beyond. Stanford:
Stanford University Press, 2019.
Преведе от руски: АГЛАЯ МАВРОВА
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Кризата на понятийността
от стр. 9
произведението на изкуството да говори за най-важните
страни на човешкото битие, света, обществото, и никой не
оспорва правото му да учи хората как да живеят.
Процесът на еволюцията на западната култура се движи
от тоталната детерминираност отвън на случващото
се в света (религиозният светоглед) към постепенното
възникване на определяната от самите хора история,
ориентирана към бъдещето. Според Гоше изходът от
религията предполага наличието на промеждутъчен стадий,
който той нарича епоха да идеологиите6: „В съотвествие с
историческия момент […] тази промеждутъчна фаза между
външната детерминация (на основата на религиозната
легитимация) и вътрешна детерминация (на основата на
проекция в бъдещето) представлява епоха на идеологията“.
Една от първите ефективни идеологии става идеологията на
социалния прогрес, често свързвана с либерализма. Много побезобидни са били тоталитарните или националистическите
идеологии. В тази перспектива идеологията е доктрина,
мобилизираща хората към целенасочено постигане
на определено бъдеще, заради което да се жертваш.
Идеологията подменя религиозното съзнание – сакралното и
трансцендентното – с иманентно, човешко и историческо.
Тя напълно зависи от утопията на бъдещето, която сменя
религиозната есхатология. Идеологията е стадий на изход
от религията, чиято кулминация е тоталитаризмът през
XX век. В рамките на идеологиите държавата се превръща
в главен обект на новия секуларен култ, който носи в себе
си отчетливите черти на отстъпващата религиозност.
Изкуството отначало се съотнася с иделогията под
формата на реализъм, а след това нацистките и съветските
„големи стилове“ създават връзката на художественото
производство с „големите идеи“: за класата, народа, расата,
„хилядолетния райх“ или комунизъм. Приобщавайки се към
идеологиите, изкуството продължава да паразитира върху
абстракциите и понятията.
Обслужвайки определен тип историческо съзнание,
идеологията оперира с напълно извънисторически понятия
и принципно е насочена към изкореняването на историзма.
Оруел в „1984“ описва Министерството на истината –
бюрократична институция, занимаваща се с промяната
на миналото, с постоянна фалшификация на архивите
и дори на вестниците: „Основно положение в ангсоц е
променливостта на миналото. Твърди се, че събитията
от миналото не съществуват обективно, а се съхраняват
само в документи и в човешката памет. Миналото е това,
което единодушно се твърди в документите и спомените.
[…] Във всеки един миг абсолютната истина принадлежи на
партията, а абсолютното, естествено, никога не би могло
да бъде различно от това, което е сега“7. Тоталитарната
идеология се изгражда върху неизменността на истините
и понятията, което неотвратимо изисква безкрайно
коригиране на миналото, защото именно несъгласуването с
миналото подрива истинността на концепциите и догмите.
Разминаването между историзма и идеологическите
абсолюти е една от причините за изчерпването на века на
идеологиите, но кризата на идеологическите концепти се
усеща много по-рано, още в средата на ХIХ век.
Първата влиятелна идеология е идеята за прогреса,
която присвоява и култивира ранния либерализъм. Тя
стои в основата на ранните утопии на капитализма.
Бързото развитие на идустрията, технологията
и науката, стремителният ръст на националното
богатство обещават общо подобрение на живота,
но релно не става така. Добре известно е до какво
катастрофично обедняване на трудещите се маси
води първият етап на капитализма. Карл Полани в своя
класически труд за зараждането на икономиката на
капитализма пише: „Масата от трудещите се оказва
прогонена в новата долина на скръбта – така наречените
„промишлени градове“ на Англия; селските жители,
губейки човешкия си облик, се превръщат в обитатели
на гетата, семейната институция е пред крах,
а обширни територии бързо се превръщат в пустиня
под купищата отпадъци, бълвани от „сатанинската
мелница“. Писатели с различни възгледи и от различни
партии, капиталисти и социалисти, неизменно
характеризират социалните последици от промишлената
революция като бездна на човешкото израждане. Все
още не съществува напълно убедително обяснение
на този процес. Съвременниците си въобразяват, че
са открили източника на проклятието в железните
закономерности, на които се подчиняват богатството
и бедността, които те наричат закон на заработената
заплата и закон на народонаселението; но техните
изводи биват опровергани. След това се появява ново
обяснение – експлоатацията, но то противоречи на
Gauchet, M. Le désenchantement du monde. Une histoire
politique de la religion. Paris: Gallimard, 1985, 262.
7
Оруел, Дж. 1984. Прев. Лидия
Божилова, С: Профиздат, 1989.
Виж съдържателният коментар
към Оруел: Kolakowski, L. „Le
totalitarisme et le mensonge“ // Le
Totalitarisme. Le XXe siècle en debat/
S. dir. E. Traverso. Paris: Seuil, 2001,
657–672.
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факта, че в промишлените градове заработената заплата
е по-висока, отколкото в другите райони на страната,
и като цяло продължава да расте през следващите сто
години. Често се изтъкват множество причини, които
се оказват неудовлетворителни“8. Карл Полани привежда
многобройни свидетелства за дълбокото разочарование
от либералната политика и идеология още в края на
XVIII век.
Краят на тази идеология настъпва в средата на ХIХ век.
И има дълбоки последици за културата, които рядко биват
отбелязвани. Такива понятия като „прогрес“, „равенство“,
„човешки права“, „достойнство“, „благополучие“ започват
да се възприемат като напълно безсъдържателни. Към края
на века Ницше стоварва „чука си“ върху цялата система от
религиозни и морални ценности. В Германия се появява общ
тренд, известен като Kulturpessimismus, чийто тон се задава
от стремително набиращия популярност Шопенхауер. През
1869 г. Хартман публикува „Философия на несъзнаваното“,
в която загубата на вярата в прогреса получава разгърната
обосновка. В културата започва движение по посока
на декаданса, вкоренен в непримиримата критика на
идеологията на прогреса9.
Литературата и изкуството в най-голяма степен
са зависими от постцърковния идеологически
инструментариум, от тази смесица на идеология и
секуларизирана религия те черпят своите жизнени сили.
И съответно върху тях не може да не окаже влияние
крушението на света на общоприетите ценности. Крахът
на понятийния инструментариум на културата има няколко
критически важни последствия. Първо – радикалният
отказ от идеологическата призма, детерминираща възгледа
за света. Тук се крият източниците на модернисткия
авангард, последващият уклон към чистия формализъм
и съпровождащата го критика на езика. Вторият тип
реакция – появяването на реализма като нова идеологическа
критика на реалността и буржоазния либерализъм. Третият
тип – обръщането към миналото и традиционализма като
идеология на антипрогреса.
Сред огромния масив от книги, свързани с края на
идеологиите, Марсел Гоше отделя две, които според него
са симптоматични10. Това е публикуваното през 1878 г.
„Съчинение за Германия“ (Deutsche Schriften) на теолога
Пол де Лагард, превърнало се в един вид манифест на
консервативния традиционализъм, и „Прогрес и бедност“
(1879) на американския публицист с работнически произход
Хенри Джордж, който в своята изключително популярна
книга атакува либерализма от позицията на радикален
социалист. Тези две книги демонстрират бързото
налагане на новите идеологии, които ще принасат своите
зловещи плодове през XX век. Стремителната замяна на
ранната либерална идеология с нови радикални идеологии
свидетелства, че идеологическата фаза на изхода от
религията все още не е завършена.
В този контекст трябва да кажем няколко думи за
реализма. Един от неговите идеолози е Прудон, който
през 1865 г. предлага своя интерпретация на явленията.
Съгласно Прудон академичната живопс подражава на
работите на старите майстори, които принадлежат на
своето време, а именно на епохата на религиозния възглед
за света. Оттук изобилието в картините им на антични
богове и християнски мотиви, но времената се променят
и съвременното изкуство преживява революция, подобна на
изхода от Средновековието. Подражателният архаизъм на
академичното съзнание е виновен за всеобщото усещане за
упадък на културата и според Прудон религиозните идеали
трябва да отстъпят място на въпросите на днешния ден:
„Сега нашият идеал е човечеството в неговата цялост,
с неговите трудове, успехи и нещастия; този идеал не
съдържа нищо свръхестествено, той не може да повече да се
налага в някаква ортодоксална форма, която да претендира
за всеобщност; той се явява в безкрайното разнообразие,
неможещо да произведе мощна колективна сила. Всеки
художник по силата на своите възможности, вдъхновявайки
се от работите на своите събратя и от изучаването на
моделите, е оставен сам на себе си и работи по волята на
собственото си вдъхновение. Трябва ли заради нарастващите
трудности и смяната на темите, поставящи на мястото
на мечтанието за боговете безкрайното съзерцание на
нас самите, да твърдим, че нашите художници са полоши и изкуството е в упадък?“11. Прудон описва прехода
от религиозното към историческото, от фантазията за
бога или боговете към изображението на човечеството
като главен деятел на историята. При това той явно
осъзнава, че този деятел е множествен, разпилян и не
образува единство. В тази перспектива реализмът изглежда
изкуство на историческата идеология (а всяка идеология
посвоему е историческа), който все още не е придобил
абсолютно единство и пропагандната ефективност на
тоталитарното изкуство. Тези разсъждения на Прудон
са интересни с това, че призовават съвременниците му
да се примирят с идейното отслабване на изкуството, с
неговата дисперсност и постепенна загуба на връзката
Поланьи, К. Великая трансформация: политические
и экономические истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002, 51.
9
Winock , M. Décadence fin de siècle. Paris: Gallimard, 2017.
10
Gauchet, M. L’avènement de la démocratie II. La crise du libéralisme
(1880–1914). Paris: Gallimard, 2007.
11
Proudhon, P. J. Du principe de l’art et de sa destination sociale. Paris:
Garnier, 1865, 172.

с монотеистичния принцип на понятийно единство и
суверенност. Лекарство против тази болест на понятийноидеалната дисперсия се превръща идеята за типовете, за
социалните типажи, до които се редуцира безкрайното
съзерцание на незчерпаемото множество на „нас самите“12.
Несъстоятелността на принципа на единството – на
понятията на суверенната власт, на метафизичното единно
– е очевидна още в момента на първата криза на идеологията,
около 1860–1870 г. Тя в пълна мяра се разкрива в периода на
декадентството и авангарда, тоест във времето на появата
и разпространението на модернизма, и е пряко свързана
с прехода от „първата“ идеология – на либерализма, към
„втората“ идеология, появяваща се след Първата световна
война. Именно Първата световна война окончателно явява
кризата на идеологиите и традиционното съзнание. След
нея започва страшният период на втората идеологическа
мобилизация – тоталитарната, която в зоните на нейните
реализации временно завършва с модернизма и възстановява
връзката на изкуството с идейните ценности. Масово
първата криза на модернизма започва в края на 20-те и
началото на 30-те години на XX век.
През 1970–1980-те години напълно се изчерпва
мобилизационният потенциал на тоталитарните идеологии.
Именно този финал на идеологиите ознаменува окончателния
и неотменим изход от религиите (и от политическата
теология, продължаваща в тоталитаризма). След 80-те
години западното общество окончателно навлиза в областта
на историята и историзма. Но това е история от особен
вид. Днес почти никой не се съмнява, че историята е
човешко дело. В ранната идеология на прогреса човекът е
създавал историята в перспективата на някаква утопия
на благополучието, на разрешаването на социалните
антагонизми. Тоталитаризмът усилва тази идеология с
елементите на политическия култ и я радикализира. Но
самата възможност да се мисли историята като движение
към утопичния телос свидетелства за силния религиозен
елемент на „първата“ и „втората“ идеология.
Съвременният и окончателен изход от религиите е
ознаменуван от неотменимото изчезване на утопията
за бъдещето. Съвременният период се характеризира с
изчезването на групите, работещи над реставрирането
на миналото, но и с постепенното изчезване на групите,
вярващи във възможността за съзнателно конструиране
на светлото бъдеще. Марсел Гоше говори за неяснотата
на бъдещето, което е отворено и пределно неопределено:
„Неяснотата на бъдещето, което е безлико и безименно,
пред което няма задължения, към което не ни тласка никакъв
окултен детерминизъм, това е чистото бъдеще, напълно
освободено от теологическия пашкул, който отчасти го
скрива от нас в продължение на последните два века“13.
Бъдещето престава да бъде носител на смисъл, но изчезва и
ясната представа за бъдещето. Този момент теоретиците
свързват с периода на постмодернизма, провъзгласяващ
тоталния еклектизъм на епохите и на стиловете, с
усвояването на бароковата игра на ума. Историята, която
окончателно е утвърдила своите права, губи обичайните
си черти на линейност на движението от ясното минало в
конструируемото бъдеще и се проявява като собственото
си отрицание.
Окончателното утвърждаване на историзма води до криза,
напомняща тази, която бележи края на идеологиите на
прогреса. Изчезва вярата в думите, в общите понятия.
Справедлива изглежда констатацията на Фери, че сега в
Европа не съществуват хора, които са готови да умрат
за родината и революцията. Утвърждава се състоянието
на дисперсия на смислите и на метафизичния принцип
на единното. Изкуството окончателно губи връзката
си със сферата на „големите идеи“. Никой не очаква от
него откровение за смисъла на живота. Протича почти
окончателно поглъщане на изкуството от пазара и отчасти
от политическата бюрокрация. Възникващият пазар оказва
мощно деидеологизиращо въздействие върху изкуството през
втората половина на ХIХ век.
При цялото външно сходство с моменти от кризата
на „първата“ идеология, межу тези периоди съществува
дълбоко различие. Метафизико-теологическата част
на културата от втората половина на ХIХ в. все още
не е изчерпана. Дисперсията на понятийността още не
означава пълния крах на думите. Революционният патос
може да се изрази и извън понятийността на „големите
идеи и думи“. Трудно е да се избавим от удивлението
пред революционния патос, съпровождащ търсенето на
новите форми в изкуството. Каква може да е връзката
между геометричната безпредметност на Малевич и
социалистическата революция? След 1917 г. тази връзка
изглежда самоочевидна. Формализмът по парадоксален начин
открива своята революционност. Днес такава възможност
вече не съществува.

Преведе от руски: МАРИЯ ЛИПИСКОВА
Очаквайте продължение в бр. 16 на ЛВ от 21.04.2021 г. >>>
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При Курбе идеята за социалния тип се съединява с
традиционната идея за алегорията, превръщайки се в „реална
алегория“. Виж: Rubin, J. H. Realism and social vision in Courbet and
Proudhon. Princeton: Princeton University Press, 1980, 58–63.
13
Gauchet, M. Le désenchantement du monde. Une histoire politique de
la religion, 267.

н о ва
Мария Липискова

българска

Фотография
Иван П. Петров

Двамата съпрузи, хванати за ръце, взеха своя празен
куфар и изморени от пътя, поеха към гостната. Минаха
покрай празните чаши за кафе и непокътнатите
бонбониери. Съвсем необезпокоени от неизпълненото
предназначение на предметите, затвориха вратата и
изчезнаха зад нея. Отеса не чуваше скърцане на пода от
стаята с балдахина, беше като празна, с лекота можеше
да си представи, че наистина няма никой вътре, а Фани и
Тео съществуваха само когато ги погледне. През другото
време се носеха из въздуха, дематериализирани.
В тишината дъждът падаше като композиран за
клавесин и Отеса заспа изтощена от силуети.

Огледало
което посвещавам на Тарковски
простряна като лятна кърпа на земята
е тази къща
прозореца през който винаги се вижда как дъжда вали
и след четиресет години
как светят с цвета на плодовете чашите на рафта
по ъглите как се събират старите є обитатели

как си говорят
до сутринта и как белеят старите им ризи
как една жена намята шала си и бавно приближава

до леглото си
издига се във въздуха и ляга
как огледалото като прозрачно езеро разлива се

по пода и стените
на бреговете му една жена разресва дълго косите си
разговорите как някой се приготвя да си тръгне
но преди това засява там където е имало
само едно поляна
простряна като лятна кърпа на земята
е тази къща
огледало

*

Ангелите
тя беше жена ангел
беше наследила ангелските езици от майка си
и баба си
денем говореше човешки
английски немски френски беше го научила за
няколко месеца и до края на живота си
щеше да го забрави
вечер лягаше в гардероба си
който стоеше като катедрала в стаята є
и обръщаше гръб на света а ангелските езици
се издигаха над нея
докато тя заспиваше свита в мълчаливо кълбо
тогава катедралата гардероб угасваше
и в съня си тя говореше

този сън е толкова малък
дори не можеш да се обърнеш в него
нито едно
познато място
от детството и от старостта
няма място където да сложиш една дума
настрани
тялото ти едвам се побира
няма място за сексуални символи
истории, премествания, сгъстявания
този сън е прекалено малък
няма място дори за ръката ти
която иска да напипа смисъл
просто в единия край
тялото ти

Този път времето ще закъснее с едно
денонощие
Тя пак ще премести погледа си в тихото

пристанище на часовника
Пак ще подреди сивите вълни на косите си
Ще ги простре до бреговете до раменете си
Пак ще премести полека ръцете си от посивелите снимки
Чиито лица гледат в светлината на деня ще ги погали
Пак ще им прочете от думите с които ги помни
Ще си припомня имената им ще гледа как изчезват

като големи сиви облаци
Ще преброи големите дупки появили се в думите є

празнините
В които потъват цели кораби и години
Ще прибере пластмасовото птиче ще го сложи

на прозореца ще полее цветята
Все пак този ден времето ще закъснее с едно денонощие
Може би заради мъглите
Които бавно се стелят в погледа є
И точно в зеницата на окото є
тази забодена пеперуда.

Куфар
Ива Стефанова
Сутрин Отеса се събуждаше от вика на петлите,
които изтръскваха нощта от деня като покривка, и
с внимание бършеше всички повърхности в дома си,
докато хиляда Отеси не се взрат в нея от затворите
си – от лъснатото дърво на бюфета и от рамките
на картините, от кристалните чаши и сребърните
лъжици. Подът скърцаше след нея като пълен с дихания,
освободени, когато стъпи.
В дома на Отеса имаше излишна спалня с огледало, легло
с балдахин и персийски килим, в нея влизаше само за да
почисти. Няколко пъти в месеца настаняваше там
туристи, които идваха да се разходят из града, да се
полюбуват на отражениято си в каналите и да опитат
шоколадовите зайци. Отеса винаги ги предупреждаваше,
че зайците са кухи отвътре, за да не стане случайно
свидетел на разочароването им.
Обикновено, преди да ги види, за гостите не є бе известно
нищо повече от имената им. Но знаеше местата, на
които ще отидат, когато пристигнат. Площада, музея,
базиликата, емпориума с фонтаните от шоколад, музея,
ясно можеше да си ги представи. Внимателно ги строеше
в ума си и празните силуети, за които є липсваха думи,
наричаше с имената на гостите си.
Фани и Тео пристигнаха, предшествани от своя празен
куфар, който Отеса сложи зад завесата в хола докато
дойдат собствениците му. Когато самите те се появиха
на вратата, на Отеса є се стори, че винаги са стояли
там като картина в рамка. Фани беше положила длан
в ръката на Тео, сякаш за да не излети. Влязоха при
празния си куфар в сянката на плътното перде. Скришом
оглеждаха дома на Отеса, а като усетиха тихата
подкана на домакинята си, прокараха ръце по тъмното
дърво на стените, наведоха се, за да приравнят поглед
с кристалните сервизи, завъртяха се около масата
с висящи градини от дантелени покривки. Отеса ги
следваше. Сега тя беше невидимото, заради което скърца
подът, наново се запознаваше с дома си, защото той вече
беше променен с Фани и Тео в него.
Фани носеше огромен кожух, по който бяха накачени
като бижута капки дъжд, изсмукваха образа на стаята
и го отразяваха в изпъкналата си повърхност. Отеса
протегна ръка и избърса капките, за да не открадне
непознатата отражението на дома є. Фани не усети,
но малките очи на Тео се завъртяха и тъничка усмивка
премина по каменното му лице. А Фани сега стоеше
пред пианото, за което Отеса обикновено разказваше.
Не свиря, но е подходящо за декорация. Тези малките
фигурки отгоре аз съм ги правила. С времето се научих
да оформям такива дребни получовешки късове глина.
Другата половина, виждате, е на риба, или на кон, или
на змия. Така и не разбрах как се правят криле. Но пък
и не вярвам, че от човек може да излезе нещо крилато,
перата ще са голяма беля. А това в рамката е Ван Ейк,
Арнолфини, изрязах го от една брошура за Брюж. Щеше
ми се да е Благовещението, но това имаше в брошурата.
Впрочем вие до Брюж ще се отбиете, нали? Хич не е далеч
от тук. Обаче се боеше да проговори пред Фани и Тео,
нещо я смущаваше в тях, в това как домът є се огъна
около присъствието им, и в лицата също, лицата им,
които сякаш не бяха предназначени да издават емоция,
бяха само повърхност за игра на светлосенки.

Сутринта петлите забравиха да пеят, нощта остана
втъкана в деня и светлината бе матова. Отеса се събуди
необичайно късно, гостите вече бяха някъде из града.
Вратата на стаята им се поклащаше леко, всеки момент
можеха да се появят зад нея, сякаш винаги са били там.
Отеса рядко излизаше. Да напусне дома си є се струваше
като да прекрачи извън тялото си. Здравият разум
подсказваше да седи сред познатите вещи, да забърсва
праха им, да ги нагажда така, че да є напомнят на някоя
картина на Вермеер. Всяка от вещите можеше добре да
опише Отеса. Веднъж є хрумна, че ако изведнъж се озове
на място без предмети, ще стане прозрачна и ще потече
като вода.
Прекара цял ден в тревога, че Фани и Тео могат да
изникнат където пожелаят във всеки един момент.
Не помнеше лицата им, бяха се слели със съпрузите
Арнолфини. Щяха да се появят като фантоми с празния
си куфар, който разнасяха със себе си като бездна,
която ще изсмуче светлината и всички неща, които я
отразяваха в дома є, докато не го оставят кух като
шоколадов заек.
Вечерта, преди да се приберат, угасна токът и Отеса
зарови из чекмеджетата да събере свещите, които все
трополяха вътре. Усети Фани и Тео да минават някъде
зад гърба є и да мърморят любезности. Затвориха се в
стаята и не след дълго от процепа под вратата започна
да струи светлина, като че бяха хванали звезда. Носеха
я в куфара и я пускаха да лети из стаята, да им свети
докато спят под балдахина, размишляваше Отеса.
Дълго не можа да си легне, влачеше крака по пода, за да
напълни пространството с шума му. Не є даваше мира
това, което си представяше, че се случва вътре, искаше
є се да е достатъчно смела, за да влезе и да затвори
зеещата бездна-куфар, но ако отвореше вратата, щеше
да види отражението си в огледалото. Безпокойството
є прерасна в ужас. С треперещи ръце обърна Портрета
на Арнолфини, да не я гледат през очите на съпрузите,
но бутна една от глинените фигурки върху пианото.
Вместо да я постави на мястото є, пъхна я в уста и
преглътна, за да има нещо солидно, което да я държи на
земята, ако опитат да я завлекат в нищото. Прегърна
корема си с ръце, усети тежестта на глината вътре, и
чак тогава успя да заспи.
*
На третия ден Фани и Тео си тръгнаха. Отеса ги видя
да слагат в празния куфар шоколади с пейзажи от града
върху опаковките, маслени бисквити и бонбони в златист
станиол като раковини и фосили, с които запълниха
кухата земя и бездната изчезна. Светлината, олекотена,
започна да влиза през прозорците. Прашинките отново се
понесоха из въздуха. Всичко отново затрептя, тюркоазен
прашец и живи организми.
Няколко седмици по-късно Отеса роди дете. Изтръска го
от глината, която беше полепнала по крехккото му тяло
и откри, че прилича на нея. Приготви стаята с балдахина
и го остави да спи на леглото. По-късно, когато превърна
още предмети в деца, беше благодарна на здравия разум,
който не є бе позволил да прави крилати фигурки. Голяма
беля щяха да бъдат перата.

Фотография Иван П. Петров
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Ани Бурова: Чета ЛВ...
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Фотография: Франческа Земярска

На 11.02.2020
отпразнувахме
29-ия рожден ден
на „Литературен
вестник“. До
навършването на
неговата кръгла
годишнина ще излиза
рубриката „Лице на
броя“. Тук ще срещнем
автори, читатели,
приятели на вестника,
които ще довършат
по своеобразен начин
изречението „Чета
ЛВ…“. Защото ЛВ е
вестникът с хиляди
лица.

Миглена Дикова-Миланова

Свобода
В кафето на ъгъла,
близо до тезгяха,
където приказливо момиче,
приготвя органичен сандвич
със сьомга и авокадо
виси самотен слънчев лъч.
Прашинките танцуват в него
сложен танц.
На стената, снимки
на пчелари,
пчели и тежки пити с мед.
В тишината на застиналия град
усещам присъствието на
непобедената сложност
на предметите,
на насекомите,
на сградите,
на улиците,
на китовете,
на океаните,
на вирусите,
на нечовеците.
Огромна празнина
в центъра на ежедневието.
За любопитните
и смелите по дух,
отворена възможност
за преодоляване на гравитацията
на навиците и
обществената принадлежност.
Социалната дистанция
на епидемията
е шанс за експедиции
в непонятната динамика
на стихиите без хора,

без шум от трафик,
без забързани стъпки,
без работен график,
офиси, администратори,
без кацания и излитания,
в свят на ръба.
Свободно падане през
слоеве от тишина,
наслагани от години,
никога досега незабелязани,
неоткрити, неколонизирани.
Пропадане в микрокосмоса
на бавното движение
на светлината и праха.
Движение в противоположна
на цивилизационната посока.
Свобода след
главозамайващото откъсване
от предпазните въжета.
Опасна територия.
Антисоциалност.
Опиянение от възможностите
някъде там, в непознатото.
Сандвичът ми е готов.
Плащане само с карта.
Вирусът се предава
и чрез повърхности.

Материалност
Шофьорите на таксита
са преоблечени ангели,
които отварят вежливо
вратата и питат
за деня ни,
за децата и работата.

Не говорят за времето.
Не губят думите си
в празнословия и
слушат Моцарт
на някаква небесна
радиостанция.
Оставят ни
на аерогарата
и безшумно изчезват
с черните лимузини,
отразяващи
в прозорците си
небето при залез.
Материалността на
ангелите е
силно осезаема
в метрото.
По ескалаторите
минава полъх
от крила,
вратите се отварят
и безбилетните бездомници
се озовават на перона,
където пият бира,
ругаят и пушат фасове.
По линии 2 и 6
ангелите се явяват
на уморените
строителни работници
от Гданск и Пловдив.
Видимостта на ангелите
е състояние
на хаотично прегрупиране
на атомите на неверието.
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