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 Хавиер Гома Лансон
 Роберт Зееталер
 Мишел Сер
 Антония Апостолова
за Марийке Лукас Райнефелд
 Петя Хайнрих
за Саяка Мурата
 Митко Новков
за Диего Векио
 Калина Бахнева
за Циприан Камил Норвид
Интервю
с Димитър Стоянович
 Седем алжирски поети
Лице на броя
Амелия Личева

1918 г. – Сан
Франциско, грипната
епидемия. Човекът
без маска е спрян от
полицай

Циприан Камил Норвид

Из Прометидион

Броят се издава с подкрепата на НФК

И ще попитам вечния човек,
историята ще попитам да ми изповяда красотата,
вечния човек, защото няма ревност във душата,
защото чака, тихо и безстрастно:
Кажи ни за прекрасното? Що е прекрасно? –
Кажи ни някои неща...
Прекрасното? – то влиза в образа на любовта.
Това ми казват Индия, Персия, Египет и Елада
на сто езика, със всеки век на вековечната си младост,
с червения си мрамор, злато, слонова кост,
с човешките мъки и пот по земята,
това ми казва Прометей като предава занаята.
Да, прекрасното е в образа на любовта,
доколкото човек я вижда на света
в огромния бог ли в себе си – сам прах и глина,
и дълъг път от думи към него е изминал,
а всеки в себе си – от него има,
той – образ и подобие – има прашец
Прекрасно – от могъщия Творец
и ако чист опази небесния си прах
и на гранита каже: „Живей! – и аз живях! –
и ако на небесното не пречи –
гранитът сам ще се усети призован,
ще трепне, ще потърка очи с длан
като събуден странник отдалече –
човекът нещо от гранита ще издяла,
друг от дъгата ще загребе смело ще разнесе цвят по стената бяла,
друг от дървета ще направи скеле,
а друг – на гласа от скулптурите колосални
изтръгнал акорд за очаквани псалми –
ще разповие нещо мъртвовъзкресено,
жадно за вис –

и духът ще поеме след него, след него...
а платното ще се спуска постепенно
надолу
като есенен лист.
--Който обича – да мерне поне сянка от образа

на любовта мечтае,
поне знак, подсказващ пътя към дома є,
поне пътен надпис, разперил ръце на завоя,
поне кръст, поне на оплаквачки воя,
става каменна кула и след мълниите, по трасе от огън,
влиза в небето, за да зърне Бога.
--Любовта е смела – нищо не я спира,
макар че знае – ще умре, защото се умира,
полк кръстове след себе си ще повлече
тъй както в каскади реката тече,
ще стане кръв, в червена шир ще се разпени
и ще доплува в слънчевите задвселени.
--Понякога се смръзвам ужасено:
на тази наша вяра във сърцата,
която трябва да допеем мъртвовъзкресенно –
къде е носещата колонада
на любовта? – не виждам и се питам,
и тръпна, пея и сирак се скитам.
Превод от полски: АНТОАНЕТА ПОПОВА
още на стр. 14
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Народно читалище „Никола Йонков
Вапцаров-1922“ – София
обявява
Осемнадесети Национален конкурс за
поезия „Никола Вапцаров“
Тема на конкурса: „Вяра“
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.

Двестагодишнината
от рождението на
Георги Раковски е
водещата тема в
новия брой 04 на
сп. „Култура“. За
„неистовий Раковски“
във всичките му
превъплъщения –
революционер, писател и дипломат, деятел на църковната
независимост и борец срещу насилственото обезлюдяване
на България от страна на Русия – може да прочетете в
интервюто с проф. Надя Данова, а проф. Николай Аретов
прави прочит на поемата „Горски пътник“ като един от
възлите в националната митология. И още – в броя можете
да прочетете Дневника на Раковски за придвижването на
четата му (18 юни – 8 август 1854 г.), както и разговор
с колекционера Александър Алексиев за новоткрития
ръкопис на Раковски „Падения Болгарий“. В броя може да
прочетете разговори с Марио Варгас Льоса за „крехката
свобода“ и с Алайда Асман за „преоткриването на нацията“,
както е есето на полския мислител отец Юзеф Тишнер
„Умирането на Иисус“. И още: интервюта с Маргарете
фон Трота и Радослав Спасов, както и разговор с проф.
Благовест Златанов за рецепцията на „Сянката на
Балкана“. Освен това – „Шекспирови вариации“ от Анелия
Янева и разговор със Здрава Каменова, кореспонденция
на Жанина Драгостинова от Берлинале 2021, разговор
с кинорежисьорите Камен Калев и Димитър Радев.
Фотографиите в броя са на Константин Вълков, а разказът
в „под линия“ е на Михаил Вешим.
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„… моята вяра,
че утре ще бъде
живота по-хубав,
живота по-мъдър...“
Във връзка със 100-годишнината на читалището,
която ще се състои на 5 март 2022 г.,
Настоятелството учредява Специална награда на
тема: „Читалището – духовен звън“
Творбите ще се оценяват от жури в състав:
Георги Константинов
Анита Тарасевич–Дойнова
Кирилка Спасова

П Р Е П О Р Ъ Ч В А М Е

Регламент за участие:
– до 3 стихотворения
– име, презиме и фамилия
– навършени години
– адрес и телефон за контакти
– имейл адрес
Журито ще оценява в следните категории:
– деца
– младежи от 15 до 25 години
– възрастни без ограничения
Изпратените стихотворения не трябва да са
участвали в предишни издания на конкурса!
Задължително е посочването на пълни и коректни
данни!
Краен срок за изпращане на творбите: 31 май 2021 г.
Адрес: гр. София, п. к. 1618, бул. „Цар Борис III“ № 132
НЧ „Никола Йонков Вапцаров -1922“ – за конкурса
Е-mail: vaptzarov_n@abv.bg Тел. за информация: 02/855
20 48
Участието в конкурса предоставя правото на
организаторите да използват творбите с цел
популяризиране и презентиране на конкурса.
Обявяване на наградените – 1 октомври 2021 г.

премиера
Център за книгата, департамент „Когнитивна наука
и психология“ и Център Български институт за
отношения между хората на Нов български университет
представят „Филмова психоанализа. Несъзнаваното
в киното – киното в несъзнаваното“ от Андреас
Хамбургер на 1 април 2021 г. от 18.00 ч. в Zoom.
Преводът от немски на български език е на Христо
Тодоров и Виолета Вичева.
Модератор на събитието е гл. ас. д-р Светлозар
Василев, преподавател в НБУ, председател на Българско
психоаналитично общество (БПО). Дискутанти са гл.
ас. д-р Светослав Савов, преподавател в НБУ и член
на БПО, Марина Ангелова, председател на Българска
асоциация по психотерапия, член на БПО и инициативата
„Психоанализа и кино“.
Книгата на А. Хамбургер надхвърля досегашните
монографични приноси за конкретните аспекти на филма,
за да стигне до същността на филмовата анализа.
– Тимо Щорк, „Журнал на Американската
психоаналитична асоциация“, март 2020
Внушително изчерпателна книга, която трябва да се
превърне в незаменим стандартен труд за аналитични
филмови фанатици и учени в областта на филмовата
анализа.
– Вера Катерина, „Журнал на психотерапевта“, януари
2020
Събитието ще се проведе в Zoom, Meeting ID: 862 5630
0858, Passcode: 109399.
Ще откриете книгата в Електронния каталог на
изданията на НБУ.

конк у рс

Събират се материали за първия
брой на списание „И кратко“

В разгара на първата вълна на коронавируса, на
емблематичната дата 24 май, група ентусиазирани
ученици от Софийската математическа гимназия
„Паисий Хилендарски“ създават списанието за
литература и култура „Парадигма“. Издава се онлайн.
В началните броеве биват публикувани творбите
на ограничен кръг от хора, като в последствие
списанието разраства своята дейност и показва
литературни, художествени и всякакъв друг тип
произведения на ученици, учители и приятели на
СМГ и списанието. На 11 март и четвъртият брой
на списанието, като се превръща и в първия, който
излиза и като печатно издание. Може да разгледате
цялостната концепция ето тук: https://paradigma.
bitrix24.site/

„И кратко“ е
единственото
българско
онлайн списание,
специализиращо
в краткия разказ
– проза под 5000
думи. Ние обичаме
краткия разказ.
За нас той е
любим творчески
формат. Краткият разказ предоставя възможност
за изключителен размах във въображението, заряд на
чувствата и наслада от игра с изразителността на
българския език. Хубавите разкази показват майсторство,
внимание и усет, по нищо неотстъпващи на романа или
поезията. Ако и Вие обичате краткия разказ – пратете ни
своите творби!
Изисквания
Списанието приема разкази с дължина до 5000 думи. Това
включва и категория микро-разказ с дължина до 1000 думи.
Прозата трябва да е повествователна. Не приемаме
есеистика. Можете да намерите указания за това какво
търсим и какво плащаме на страницата ни https://ikratko.net/
пратете-ни-разказ/
Крайният срок за изпращане на творби за първи брой е 15
май 2021 г.
Произведения се приемат на e-mail адреса на редакцията
(hello@ikratko.net).
При въпроси, свържете се с с нас чрез e-mail адреса на
редакцията (hello@ikratko.net).

к у лт у ра
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пандеми я

Пандемичните дневници на френските писатели
Ковид-19 промени живота на всички. Човек би могъл
да очаква, че тъкмо писателите ще започнат усилено
да се занимават с тази тема. В немскоезичното
пространство обаче малцина автори обговарят вируса.
В същото време във Франция писателите все поактивно се занимават с него, посвещавайки му редица
текстове, казва парижкият литературовед Юрген
Рите. Тези текстове излизат в седмичните подлистници
на големите вестници, както и в неделните притурки
за култура и имат най-разнообразна форма: лични или
пък колективни дневници, графични новели, в които се
документира кризата, породена от пандемията, ден
след ден. „Това, което обичайно може да бъде прочетено
в интернет в множество блогове, сега излиза и на
хартия в печатните медии“, казва Рите. Според него
зад тези публикации стои желанието да се създаде поголяма близост на читателите както към авторите,
така и към самите медии. За разлика от големите
дебати, в които интелектуалците участват на
страниците на вестниците и говорят за големи теми,
тук авторите разглеждат пандемията от гледна точка

на всекидневието. „В крайна сметка самите писатели
искат по този начин да влязат в един вид диалог с
читателите си, защото четенията и публичните изяви
са забранени и контактът с публиката им липсва“.
Особено активен е романистът Марк Ламброн, който
от самото начало на коронакризата публикува всяка
неделя в „Journal du Dimanche“ своите наблюдения и
разглежда пандемията като напомняне за това, че се
наслаждаваме недостатъчно на живота. В същото време
писателката Тереза Кремизи наблюдава от Италия
всекидневието на хората и своето собствено, като
изпъстря дневника си с редица фотографии.
Печатните медии във Франция обаче дават поле и за
друг тип рефлексия по отношение на живота по време
на пандемия. Всекидневникът „Libération“ предоставя
възможност за двама художници да изобразяват сцени от
всекидневния живот по време на Ковид-19. А списанието
„Le Nouvel Observateur“ моли няколко писатели да
напишат текстове по темата „Корона“, имитирайки
стила на класически автори. Пиер Мишон например
избира да пише от гледната точка на Гюстав Флобер

и според Юрген Рите неговият пастиш е истинско
литературно забавление.
На въпроса защо във Франция авторите пишат повече и
с по-голямо постоянство за пандемията, и то в смисъла
на всекидневие, литературоведът Рите отговаря така:
„Френските писатели са по-склонни да направят Ковид-19
своя тема, отколкото германските им колеги, защото
в немскоезичния свят има някакъв страх от така
наречената „булевардна литература“,
от нещо, което няма нужната висота и
С подкрепата
дълбочина. Докато френските писатели
на Столична
община
невинаги посягат към писалката с
мисълта, че творят голямо изкуство“.
Превод от немски: ЕМАНУИЛ А.
ВИДИНСКИ
Източник: Deutschlandfunk

Релативизмът е красив

Хавиер Гома Лансон

Хавиер Гома Лансон (роден през 1965 г.) е испански
философ и есеист, изключително голяма фигура
в съвременната испанска хуманитаристика и
ръководител на може би най-важната за испанската
култура фондация „Хуан Марч“. Представените тук
есета са част от книгата „Философия за всекидневна
употреба“, която ще бъде публикувана през месец май
от Издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“.
Ако образът на Йоан Кръстител – vox clamantis
in deserto1 – е предизвиквал силно вълнение сред
набожните юдеи по негово време, то се е дължало на
това, че след дълги векове мълчание с него изглежда
се връща Божият дух в Израел. Пророчеството е
било много популярно преди, по време на и веднага
след изселването на юдеите във Вавилония (VI в. пр.
Хр.), но по-късно пламъкът на това озарение угасва и
бива заменен от казуистичен легализъм. Истинският
пророк не се отличава с това, че предсказва бъдещето,
както обикновено се смята, а с това, че разобличава
злоупотребите и продажността на властниците.
Властта винаги се стреми да получи подчинение
и тъй като има склонност да се разпростира и
да заема цялото възможно пространство, найголямото є желание е да се превърне в абсолютна
власт и да постигне също абсолютно послушание.
Най-изтънчената форма на властта, истинският
є шедьовър се осъществява, когато тя успее да
породи у поданиците си вече не покорство, а искрена
любов: поучителното зрелище на робите, влюбени
в оковите си и отправили възторжени погледи към
надзирателите си. За тази цел няма нищо по-добро от
изобретяването на легитимиращ мит, който да даде
право на властта да сведе гражданите до непълнолетни
„Глас на едного, който вика в пустинята“, Евангелие
на Йоан 1: 23; бел. пр.

лица и да упражнява опека върху живота им, като че ли
те самите са неспособни да се управляват.
Ролята на споменатите политически митове е да
превърне публичното пространство в свещено и да
направи така, че законите не само да регламентират
външната свобода на хората, а да въвличат и съвестта;
и обратно – нарушенията на законите, освен че
заслужават юридическо наказание, да бъдат мислени и
като оскверняване, светотатство или ерес. Разбира се,
властта изрично е използвала оправданието на религията
за политическо подчинение, но дори сега, в светско време,
когато разделението между гражданската и религиозната
сфера е ясно очертано, сакрализацията на публичното е
повсеместна. Аз, който се смятам за религиозен човек,
съм много далеч от онази предполагаема „носталгия
по абсолютното“, която критиците на релативизма
приписват на човешката природа; нещо повече, намирам,
че няма нищо по-пагубно за съжителството от онзи
абсолютизъм, който обожествява и поради това
прогонва от обсъждането определени истини, които
от този момент нататък стават недосегаеми. Както
пише Псевдо-Дионисий Ареопагит, един от великите
представители на така наречената „негативна“ или
„апофатична“ теология, ако си мислиш, че знаеш какво
е Бог, значи това не е Бог. Следователно нищо не би се
отразило по-добре от завръщането на някои пророчески
способности в рутинизирания Запад. Не говоря за пророк,
който да ни предвещава страшно бъдеще – такива имаме
в изобилие и повечето работят в медиите, – а за някой,
който да вика със силен глас срещу идолопоклонството,
което ни налагат властимащите, за да ни подчинят, и
да ни напомня, че не е Бог онова, на което се кланяме:
стоките, държавите, дори културата. В своя Novum
Organum2 (1620) Франсис Бейкън полага основите

на едно instauratio magna3, предпоставка за което е
унищожаването на всички идоли, които ни тиранизират;
първите от тях са idola tribus4, те са вродени на човека,
а онези, които желаят да им се подчиняват, ги използват
мъдро в своя изгода. Пророчески глас днес би бил онзи,
който десакрализира публичното пространство,
разобожествява изграждащите го принципи, подлага
истините си на рационално обмисляне, а във всичко,
отнасящо се до колективния живот, спомага за
здрав релативизъм. Защото релативизмът е красив –
осмелявам се да заявя, подражавайки на прочутия слоган
на един испански модист5.
Няма как да е случайно това, че триумфът на хуления
релативизъм в западната култура съвпада хронологично с
коронясването на мира като висше благо за обществото
и със съвременното укрепване на демокрацията. Под
интегризмите – привърженици на необходимите истини
от последна инстанция – винаги лежи някакъв вид
авторитарен елитизъм. Демокрациите, обратно, се
изграждат върху твърдата почва на предпоследните,
случайно-ситуативните истини и успехът им се състои
в това да балансират между безусловния характер на
достойнството на индивидите и множеството им
интереси, които, бидейки разнообразни, взаимно се
релативизират. Често се казва, че релативизмът води
до нихилизма на „всичко върви“, но това не е вярно. Това,
че всичко човешко е исторично и временно, не означава,
че нравствеността се размива в безкрайно множество на
възможности с еднакви стойности и приноси. Напротив,
историята показва, че в течение на хилядолетия
човекът е създал малък, управляем брой морални идеали,
и именно релативизмът позволява да се правят сравнения
a posteriori между сблъскващите се възможности и
предвид конфликта, да се постига съгласие между всички
за това какво е доброто, благородното и справедливото
за нас. Само ако придадем на идеите относителна
тежест, можем да ги разискваме, да ги преценяваме,
да ги преразглеждаме и ако трябва, да ги отхвърляме;
така че релативизмът е предусловието за критическо
съзнание, което е предпоставка, на свой ред, за желаната
гражданска еманципация.
Имаме нужда значи от пророк, който да ни напомня
непрекъснато нещо толкова просто като това,
че човешкото е човешко, а не божествено. Найпрепоръчителното средство срещу идолопоклонството
– и в този смисъл с поразителна, несравнима пророческа
ефикасност – според мен е чувството за хумор, което
отнема драматичността на всеки прекомерен човешки
стремеж (hybris); затова тоталитарните режими
от всякакъв вид го презират и не се колебаят да го
преследват. И така, понеже пророкът обикновено
оповестява разобличенията си прекалено арогантно и
грубо, нахалникът плаща за дързостта си със смърт. Така
се случило с горкия Йоан Кръстител, чиято глава била
отсечена от Ирод по молба на сладострастната Саломе.
Чувал съм, че някъде в Астуриас се почита малката глава
на Йоан Кръстител, момчето. Жалко, че не можем да се
сдобием с тази на възрастния пророк, с острата му коса
и суровата брада. 		
Превод от испански: ТЕОДОРА ЦАНКОВА
Велико възстановяване (лат.); бел. пр.
Идолите на рода (лат.); бел. пр.
5
Става дума за слогана „Бръчката е красива“
на дизайнера Адолфо Домингес, който чрез него
насочва вниманието към качествата на лена; бел. пр.
3
4

още на стр. 16

1

2

Нов органон (лат.); бел. пр.
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В итрина

Кирил Христов,
„Затрупана София“,
изд. „Кръг“, 2021,
248 с., 16,90 лв.
В тази книга Кирил Христов разказва
личната си история през спомените
за своите съвременници, но и
през пространството, което те
обитават – улиците и сградите на
столицата в първите десетилетия
след Освобождението и началото на
XX век. Герои на този мемоар са както
най-изтъкнатите лица на епохата, с
които поетът и писател другарува и се
конкурира за литературна слава, така
и техните домове – от балкончето на
Вазов до къщицата на Петко Каравелов,
все места, пропити от духа на своите
обитатели. Авторът ни среща и с найизтъкнатите личности от миналата
епоха, с които самият той е общувал
всекидневно.

Салман Рушди,
„Усмивката на
ягуара“, превод от
английски Катя
Перчинкова, изд.
„Вакон“, 2021, 224 с.,
19 лв.
През лятото на 1986 година Салман
Рушди заминава на триседмично пътуване
до Никарагуа. Изморен от работата си
по своя четвърти роман, „Сатанински
строфи“, той предприема пътешествие
до южноамериканската страна, за да
се потопи в един различен и неочакван
колорит. В „Усмивката на ягуара“ Рушди
описва вещо ситуацията в раздираната
от политически проблеми Никарагуа,
срещите с хората, историята и морала
на страна, в която древните сили на
сътворението и разрушението са в
апокалиптичен сблъсък. Написана с ирония
и тънък усет, тази книга на Рушди успява
да убеди читателя, че действителността
в тази страна граничи със сюрреализма.

Харуки Мураками,
„Преследване на
дива овца“, превод
от английски
Емилия Л.
Масларова, изд.
„Колибри“, 2021,
288 с., 18 лв.
Японско юпи нагазва в хаоса, след като
попада на снимка, изобразяваща уникална
кръстоска на овца. Повествованието
ловко лавира между криминалния
роман, баснята, реализма и модерния
абсурдизъм, за да въвлече читателя в
това озадачаващо преследване на донякъде
мистичната овца. Лаконичният стил
може би ще ни напомни за романите
на Реймънд Чандлър и Дашиъл Хамет с
примеси от абсурдността на един Джон
Ървинг, но във всички случаи читателят
е хипнотизиран от играта на котка
и мишка, в която Мураками размива
границите между реално и въображаемо
и рисува портрета на съвременна Япония,
разкъсвана между западната модерност и
силата на вековните японски традиции.
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Зъбец в зъбното колело на света
Ако роботите някой ден открият
интереса си към литературата, нека да
започнат с тази книга. Не че подценявам
интелекта им, но разчитам на културно
необременените им очи.
„Жената конбини“ (на японски: 2016;
на български: 2021, изд. „Колибри“) е
кратък, хладен роман от Саяка Мурата
– младата писателка чудо на найновата японска литература. Книгата
е продадена над 1,5 милиона пъти в
Япония, отличена е с престижната
литературна награда „Акутагава“,
следва стръмна световна слава,
превръща се в бестселър. Дори и да се
отнасяме с оправдана в някои случаи
резервираност към бестселърите, то
този малък странен роман заслужава
да остане в паметта на читателя и
по-дълго. Най-малкото защото шокира.
Но най-вече защото е написан умно,
отдадено и е роман-програма.
„Жената конбини“ е история за живота
и светогледа на 36-годишната Кейко
Фурукура, работеща вече половин
живот на почасова работа в денонощен
магазин. Самата Саяка Мурата работи
като магазинерка в същата верига, за
да се издържа и да има свободата
да пише през малкото
време между сън и
работа. Това е героиня
на едно от най-ниските
стъпала в социалната
йерархия – човек, който
не притежава сигурност,
печели малко, без
перспектива за кариера.
„Конбини“ е верига от
денонощни магазини за
храни и стоки за бита; в
Япония всеки ги знае тези
филиали, в които можеш
да си купиш бърза храна,
закуски, батерии, хигиенни
продукти или да си платиш
сметките.
Една литература за
магазинерки на пръв
поглед може да се стори
банална работа, евтин
роман. Литература за
социалната несправедливост
в съвременното общество
звучи може би по-обещаващо.
Литература за бунта на жената
в традиционно патриархално
общество зарежда историята
идеологически. Експериментален
роман за тоталното отричане
на обществените норми, в който
героинята из своя прозрачен
солипсистичен балон поставя под
въпрос всичко общоприето? Но
на Саяка Мурата всичко това не
є е достатъчно, тя е един радикален
разказвач и изтиква историите
си до предел, отвъд който рядко
някой минава; разказва с изумително
спокоен тон за всичко онова, на което
обикновено казваме „не може да
бъде“, в нейния свят няма прекалено.
Преди всичко няма нищо прекалено в
дълбината на отсъствието на емоция,
отсъствието на любов, емпатия,
физическо привличане, привързаност.
Кейко, героинята на романа, е странна,
непригодна, непасваща в обществото.
Научаваме, че още от ранна възраст
трудно се вписва в системата на
детското поведение. Веднъж, както
играе навън с децата, тя намира умряла
птица и докато другите пожелават
да погребат мъртвата животинка и
страдат за нея, Кейко настоява да я
занесе у дома, за да я изядат за вечеря.
Каква е разликата между това да се яде
пиле и да се яде умряла птичка, пита
Кейко. Погледнато без емоцията и без
целия човешкия пласт на традиция
и култура, погледнато с очите на
извънземно или през очите на машина,
би трябвало да се съгласим, че разлика
действително не съществува. Във
видеоинтервю за датския културен
канал „Louisiana channal“ Саяка Мурата

споделя, че винаги я е интересувал
външният поглед върху човека, през
очите на извънземно. Моментът с
мъртвата птица илюстрира точно
този тип хладно наблюдение и чисто
любопитство, лишено от човечност.
Началото на романа въвежда понятието
„звукът на конбини“, изписано в
българското издание в курсив –
визуален акцент, който преминава
през цялата книга, до последния ред.
Общата шумова завеса на магазина,
състояща се от звънтенето на касата,
гласовете от високоговорителите,
звуковите реклами, шумоленето на
продуктите, потропването на токчета
на клиентите, е омайващо полифонична.
И е въздействащо поетически
описана. Това е шум, който пронизва
битието на героинята – тя го чува
със затворени очи преди да заспи, той
є носи утеха, превръща се за нея във
вътрешноутробен глас: „Когато не
мога да заспя, си мисля за прозрачната
стъклена кутия, в която животът
продължава да кипи дори в тъмнината
на нощта. В пределите

на стерилния
аквариум и в този момент
магазинът функционира досущ като
автоматичен механизъм. Щом си
представя тази картина, звукът на
конбини оживява дълбоко в ушите ми,
успокоява ме и ме приспива“.
Кейко е отдадена на своята работа с
всяка клетка на тялото си. На другата
сутрин тя пак ще облече униформата
и ще стане „зъбец от зъбното колело
на света“. Една основна сила движи
живота на героинята – тя иска да бъде
просто само себе си, освободена от
натиска на обществото, традициите
и очакванията. Обществото очаква
от нея да преследва кариера, да бъде
интимна с мъж, да роди, да се облича
според възрастта си, да говори с
правилна интонация, да се смее на
вицове. Да влезе в предначертаната
нормалност, в която никак не пасва.
Парадоксалното е, че стремежът є към
пълна независимост я тласка от едно
към друго подчинение – подчинението
на системата конбини. За разлика от
заплетения и страховито комплексен
външен свят, правилата на конбини са
ясни, лесни и не подлежат на оспорване
– униформата уеднаквява, но премахва
половите и социалните различия;
тялото трябва да е здраво, за да служи
добре; нощем спиш, за да си бодър на
смяна. Роботизирано битие. Работата

и униформата носят утеха и смисъл,
обществото отвън стъкления аквариум
упражнява контрол и натиск. Човек
не принадлежи на себе си – утробата е
нещо като обществена собственост
и е дадена на жената, за да произвежда
хора. В опита си за социална мимикрия
Кейко решава да прибере в дома си
нещо като мъж – мизогенен несретник,
хикикомори, когото храни с дневни
дажби храна, както се храни животно,
той спи във ваната и изобщо идеята
за съвместен „семеен“ живот е
гротесково изкорубена. Навън обаче, за
пред хората, героинята живее с мъж,
според очакванията, всичко е точно по
счупен начин.
Саяка Мурата споделя в същото
гореспоменато интервю, че винаги
се е вълнувала от темата за човека
сам по себе си, без етикетите и
натоварването с очаквания отвън.
По вкуса є е онази литература, която
поставя под въпрос табутата.
Оформящо светогледа є се е оказало
пестеливото, но взривно творчество
на друга японска култова писателка
от по-старото поколение – Риеко
Мацуура, авторка на провокативните
романи, например история, станала хит
в Япония в началото на 90-те години
и носеща заглавие, което в превод на
български би звучало горе-долу така:
„Чиракуването на пенисовидния пръст
на крака“. Да, смешно е! „Жената
конбини“ всъщност е даже леко
четиво, истински noir до границата на
поносимото Саяка Мурата достига
в следващия си роман „Земляни“,
излязъл през 2018 в Япония. Макар и
напълно различна история, новият є
роман извежда до крайност идеите
от „Жената конбини“ – бягство от
обществото, социална мимикрия,
скъсване с табута.
„Жената конбини“ излиза в превод
от японски, дело на Маргарита
Укегава. Преводът звучи на български
убедително и приятно. Все пак е
наистина ценно, че имаме млад и
способен литературен преводач.
Един внимателен редакторски
прочит на преводния материал обаче
е щял да ни спести някои лесно
поправими стилови грапавини и
неточности. И докато може да е
спорно доколко изрази като „яхна
метлата“ или диалектизми като
„наковлади“ са уместни в текста,
безспорно грешна е употребата на
определението „нелицеприятни“
(в следния контекст: „казах аз на
ръсещия нелицеприятни коментари
по адрес на клиентите“). Вярно,
малцина днес знаят, че нелицеприятен
означава безпристрастен, противно на
масовата грешна употреба в смисъла
на неприятен, грозен. И въпреки всичко
бих се доверила отново и на други
литературни преводи на Маргарита
Укегава.
Как завършва романът „Жената
конбини“? Краят дава ли надежда, или
потвърждава невъзможността да се
съществува извън някаква система на
свързаност? „Моите ръце, моите крака
– те съществуваха само за конбини“,
споделя героинята. Кръгът се затваря
и над всичко тържествува, сякаш
е всеобемащо божество, звукът на
конбини. Разбира се, мъжът от ваната
става ненужен. И това в случая е добре,
би заключил всеки робот.
ПЕТЯ ХАЙНРИХ

Саяка Мурата, „Жената конбини“,
превод от японски Маргарита
Укегава, изд. „Колибри“, 2021.
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В итрина

Димитър Стоянович: Интересуват ме
талантът и ерудицията
Разговор с главния редактор на сп. „L’Europeo“ Димитър Стоянович
Преди повече от година сп.
„L’Europeo“ спря да излиза. Какво
стана тогава?
Мисля си, че тогавашният издател се
умори от бизнеса с печатни издания
и изгуби смисъл да продължава по
този път. Със сигурност за мен беше
някаква форма на шок, както и за
авторите, партньорите и читателите,
тъй като реалните проблеми останаха
неизказани, а в същото време L’Europeo
продължаваше да снася златни
яйца – и като смисъл, и като бизнес
логика. Беше... невъзпитано, така
да го кажа, че нямаше поне някакво
обяснение или извинение към екипа и
аудиторията, но минало – заминало.
Впрочем моята отговорност винаги
е била съдържанието, а в този смисъл
списанието беше – и отново е – на
световно ниво. Че и почти без паралели
вече, освен исторически. Наистина не
знам лично аз с какво повече бих могъл
да бъда полезен.
Защо решихте да положите усилия
за неговото възраждане и как стана
възможно това?
Казвам напълно откровено – заради
общността и семейния принцип.
Общността на L’Europeo е нещо като
утопичния свят на Фурие, само че
успешна. Смисълът, за който споменах
по-горе, е методично усилие, което
дава своите резултати най-вече във
времена на криза, когато хората,
съумели да прогледнат малко подалеч от носа си, взимат нещата в
свои ръце. Това е и нашият случай.
Любен Дилов, предишният главен
редактор на списанието, пое риска
да стане издател на списанието,
положи неимоверни усилия да сключи
договор с италианските носители
на лиценза, намери необходимите
финансови съмишленици, събра мен и
останалото ядро от екипа, давайки
ни пълна творческа свобода, а за нас
с авторите остана щастливата
отговорност да позакърпим олющения
ни аргонавтски кораб, за да продължим
пътешествието си към духовната
Колхида. (Малко претенциозно се
получи, за което се извинявам...)
Списанието започва да излиза
отново в един труден момент
за целия свят, но особено много
за печатните медии. Риск или
съзнателно планиране?
Че кое извънбитово усилие на
културна основа не е рисково, колкото
и съзнателно да е планирано?! Пак
казвам, аз съм по съдържателната
част, но това, което виждам като
издателска логика, енергия и ходове
напред, ме изпълва с Тимуровски
оптимизъм.

Има ли нещо по-различно в
цялостната концепция на изданието
сега, като редактори, автори, идеи?
Нашият своеобразен балкански съюз
в мое лице като главен редактор, Ана
Йованович като фоторедактор и
графичният дизайнер Сунай Джумалъ,
продължава да е непоклатим наспроти
историческата логика, авторското
ветрило е теоретически всеобхватно,
но практически доста сегментирано,
тъй като за L’Europeo се пише
изключително трудно, с много високи
изисквания хем от литературностилистична гледна точка, хем от ниво
на компетентност. Няма текст или
автор, чието място да е гарантирано
в конкретния брой, всичко зависи от
качеството, което изисква постоянни
усилия, всеки път от нулата. Иначе
Любо Дилов има страхотни идеи
за развитието на марката, на мен
лично страшно ми харесва, че ще
издаваме класически литературни
произведения в стилистиката на
L’Europeo, колекционерски издания с
най-добрите преводи, допълнителни
материали за автора и епохата,
уникални фотографии и т.н. Ето това
е смислено надграждане.
Как подбирате авторите и темите
на броевете си?
Авторите – по външен вид, темите
– според нивото на финансова облага!
Извън евтините шегички, за авторите
вече споменах, че е необходимо ужасно
високо ниво на обща и литературна
култура, едва след което започва
същинската работа по специфичните
изисквания на списанието. Не е
за всеки тая работа, изисква се
психическа издръжливост, известна
доза автосмирение и доверие в
редакторската оценка. Мнозина не
могат да повярват, че не са Труман
Капоти и се изисква още много работа,
други се обиждат като им кажеш, че не
стават, трети полагат много усилия
и понякога след месеци или дори години

на непубликувано писане стават част
от екипа. В този смисъл авторите
на списанието са писатели, поети,
журналисти, режисьори, адвокати,
фотографи, антрополози, политици,
че и семиотици дори, но това от моя
гледна точка няма никакво значение
– интересуват ме талантът и
ерудицията. Та заедно с тези прекрасни
хора обсъждаме на легендарните ни
срещи възможните теми, спорим,
дърпаме се за косите, злоупотребяваме
с вино, смеем се истерично и като цяло
декадентстваме с ясно дефинирана
крайна цел. Не мога да лъжа –
великолепно е.
Интересна подробност е, че
оригиналното списание е италианско,
но реално то не излиза в Италия вече
25 години. В същото време, освен че
е едно разпознаваемо и популярно
списание в България, прочетох, че
планирате да издавате L’Europeo и в
чужбина ...
Малка поправка – списанието не
излиза в Италия от 8 години, но
това не е толкова важно. Уникален е
фактът, че този най-висок бастион
на европейската журналистика и
публицистика е жив единствено в
България, което се приема с еднозначна
възхита от световния общественокултурен елит, без списанието да има
елитарни претенции извън базовото
ниво на правещите го. Има планове за
издаване в чужбина, но да не казваме
хоп преди да сме скочили...
Какво е според теб бъдещето
на печатните медии с оглед на
вече продължаваща цяла година
пандемия? Ще оцелеят ли, ще се
променят ли?
Не съм прогностик, въобще всички,
свързани със списанието даваме найдоброто от себе си, пък да става
каквото ще. Все пак е важно, че
L’Europeo не е точно списание и
няма отношение към ежедневното
дребнотемие, доколкото темите му
са обърнати към условната вечност.
Докато има хора, които се грижат
за сърцето и ума си, това списание
не само ще бъде живо, но и ще бъде
отличен белег на една по-красива част
от заобикалящата ни хуманоидна среда.
Аз искрено се гордея с читателите
на L`Europeo, дано
продължим да сме
С подкрепата
достойни за тях.
на Столична
община

Разговора води
ЕМАНУИЛ А.
ВИДИНСКИ

Марио Леви,
„Кварталът
на погрешните
избори“, превод
от турски Елен
Кирчева, изд.
„Ерго“, 2021, 368 с.,
19 лв.
В „Кварталът на погрешните избори“
Марио Леви ни представя историите
на хора, направили „погрешен“ избор по
своя житейски път и безропотно носещи
кръста на съдбата си. Всяка глава е
предшествана от въвеждащ в историята
имагинерен епиграф. Ако читателят търси
занимателно четиво, което да го откъсне
от забързаното ежедневие, едва ли ще го
намери в тази книга – това предупреждава
и авторът в самото начало. Романът
е калейдоскоп от житейски истории и
представлява дълбок психологически и
социален разрез на съвременното турско
общество, залутано между изгубените
морални ценности и опитите на съвременни
историци да ги припомнят и насаждат.
Отделните истории са свързани чрез
спомените на разказвача – 20-годишен
младеж, – а авторът се намесва само като
външен наблюдател, който не може да се
въздържи да не коментира или доукраси
отделните епизоди.

Фредерик Бегбеде,
„Човекът, който
плаче от смях“,
превод от френски
Георги Ангелов, изд.
„Колибри“, 2021,
272 с., 18 лв.
Героят Октав Паранго, алтер-егото
на автора, рекламист в първия роман,
ловец на модели във втория, в третия
се преобразява в хуморист, участник в
сутрешно радиопредаване. В тази поредна
сатира Бегбеде, самият той с неоспорима
склонност към хумористичното,
разобличава „диктатурата на смеха“,
описва едно общество, в което „смешното
е задължително“ и осмива това, което
нарича комикопопулизъм, практикуван
от много негови събратя, както и
от политици, например водещият
телевизионно риалити шоу Доналд Тръмп,
стигнал до Белия дом или известният
като „клоуна Бо-Джо“ Борис Джонсън,
станал министър-председател. Остроумно
и с немалко тъга Бегбеде ни превежда от
безобидния хумор през иронията и сарказма,
за да стигне до момента, когато смехът със
сълзи се превръща в смях през сълзи.

Калина Бахнева,
„Елада и Рим
в полската
литература през
XIX и XX век
(Избрани аспекти)“,
изд. „Парадигма“,
2019, 1040 с.
Книгата е първото сравнително
цялостно изследване върху ролята на
Средиземноморската античност в полската
литература през деветнайсети и двайсети
век. Философските и художествени функции
на гръцката и римската литература в
епохата на древността, Класическата
и християнизираната античност се
разглеждат не само с оглед
на развитието на полското
литературно съзнание, но и
на определени тенденции в
българската литература.
Литературен вестник 14-20.04.2021
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За „Неудобството на вечерта“,
в което се проявява истинската ни същност
Неудобството е полезно, в него се проявява истинската
ни същност.
Първото, което си помислих, докато четях
„Неудобството на вечерта“ на Марийке Лукас Райнефелд,
е, че вече съм чела тази книга. Ако романът е отличен
с международната награда „Ман Букър“ за 2020, то
това, струва ми се, е не толкова поради факта, че
категорично се откроява, а че по-скоро се вписва в една
съществуваща тенденция към екзистенциално мрачни,
безнадеждни и подчертано графични текстове, писани
предимно от млади (често европейски) писатели и често
от гледната точка на млади протагонисти или деца.
Само през последните година-две съм прочела няколко
подобни книги, които по един или друг начин се вписват в
нея най-вече с експлоатацията на темата за детската/
младежката сексуалност – „Кожата е еластична обвивка,
обгърнала цялото тяло“, „Малък живот“, „Жажда“,
„Глад“, но най-вече „Топи се“ на фламандското алтерего на Райнефелд – Лизе Спит, чийто сюжет, мизансцен
и теми изумително, почти до ефект „копи-пейст“, се
припокриват.
Една от целите – и смисълът – на този тип романи е да
„смущават“, въпреки че българската дума трудно може
да пресъздаде богатството от значения в английското
to disturb. Това неудобство и безпокойство са съчетани
със суров и безпощаден, но плътен, образен и поетичен
език, способен да предизвика въздействащи видения
и болезнени емоции. Като поет, чиято дебютна
стихосбирка до голяма степен съответства на темите в
романа є, Райнефелд определено разчита на една понякога
прекомерна, но със сигурност необичайна и импозантна
метафорика, внушваща идеите за смъртността,
тленността, уродливостта, сексуалността, инцеста
и всички останали телесни функции, които натрапчиво
владеят романа є. Също като в поема, определени
образи непрекъснато се повтарят, заплитайки нишка
от мотиви. Райнефелд например вижда в „залепналите
устни на майка ми – досущ два чифтосващи се плужека“,
като охлювите са един от повтарящите се образи
в текста.
Разбира се, колкото е невероятно, толкова
е и възможно разказвачът на тази история
– едно 10-12-годишно момиче, което тепърва
открива и експериментира със сексуалността
си – да види именно този образ. По отношение
на разказваческата достоверност обаче в романа
като че ли има дисбаланс в начина, по-който звучи
подрастващата героиня Яс. На моменти той е
твърде инфантилен и тя като че ли не разбира
елементарни неща, в много други пък е нетипично
проникновен и усложнен като език и философски
наблюдения за възрастта є. Това прозиране на
авторката обаче е простимо и не възпрепятства
общия начин, по който звучат още по-смущаващо
трудните за разказване неща, когато са предадени
през простата, нехитруваща, директна, емоционално
недоразвита гледна точка на едно дете.
Обикновено представят „Неудобството на вечерта“
като роман за последствията от загубата, роман за
понасянето – или по-скоро непонасянето – на скръбта,
причинена от смъртта на големия син в едно семейство,
което постепенно се оттегля от себе си, предава се на
емоционалната разруха на фона на суровото ежедневие
в селската си ферма и на строгата си калвинистка
религиозност. (Малко по-късно ще обясня защо не съм
изцяло съгласна с това.) Когато 10-годишната още Яс
отправя наивно, по детски, молитва към Бог да прибере
брат є Матийс вместо любимия є заек, който иначе
ще свърши като коледно ястие върху трапезата, тя не
предполага, че молбата є ще бъде изпълнена още същата
вечер. Яс е погълната от вина и с цялото си семейство
потъва в скръбта от загубата на Матийс, за която у
дома им е забранено да разговарят.
Онова, което следва, е история за самозатваряне, тиха
лудост, отчаяние, отключване на садомазохистична
жестокост. Аберацията се превръща в единствения
възможен език на болката и в начина, по който децата
в семейството се справят с травмата и своята
изоставеност. Майката се отдава на гладуване и мисли
за самоубийство, бащата – на наказания и грубост,
братът – на самонараняване и садизъм към животни, а
всичките три деца – на все по-смущаващи експерименти
със сексуалността си. Яс носи яке, с което не се разделя
и което се превръща в символ на стената, зад която
се крие от външния свят; тя забива габърче в пъпа си
и страда от хроничен запек, метафора
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едновременно на болката є и на опита є да опази
изгубеното („Можех да си стискам àкото. Зарекох се
отсега нататък да стискам всичко, което не желая да
изгубя“). Яс на практика имитира и трупа на брат си,
на който са сложили памуци в ануса, за да не се изпусне в
смъртта си.
Никой в селото не обичаше да разсъждава дълго, защото
разсъжденията бяха разтакаване, а разтакаването
съсипваше реколтата. Пък и познавахме само полето, не
и онова, което растеше вътре в нас.
Обсесията с телесните функции в романа – изхождане,
повръщане, кървене и други – всъщност отразява
естествен интерес от детството, макар и доведен до
крайност. Ако трябва да стигнем до Фройд, може би
можем да поразсъждаваме върху „аналните“ личностни
черти, особено онези, които предопределят интереса към
притежанието и задържането на обекти – така както
Яс събира и държи в джоба на якето си неща, които
имат значение за нея. В света на Яс във фермата, където
човекът и животното са толкова близо един до друг,
телесното функциониране като че ли изчерпва битието.
Както е при кравите, за които се говори многократно и с
които всичко се сравнява, битието е хранене, дефекиране,
копулиране и смърт. Вместо пасторални, картините от
фермата са апокалиптични, дистанциращи, заземяващи,
а торохранилището и торът са чест образ. Многото
прониквания в романа – във вагини, в ануси, в пъпове,
дори в ухото на Яс, в което влиза езикът на баща є –
също злокобно напомнят окончателното проникване на
тялото в пръстта, а началото и краят на житейския
кръговрат са изразени ясно в метафора като „анусът
на кравата се отваря и затваря като гладни бебешки
устенца“. Физическото е всичко, така както родителите
на Яс присъстват телом, но духом изобщо не са там, с
децата си. Тленността следователно е естествена
и
неизбежна и неин краен

Не съм обаче съгласна изцяло с това, че смъртта
в завръзката на романа поставя началото на една
низходяща промяна у героите. Тя е по-скоро случайно,
макар и отключващо събитие в една не последвала го,
а съществувала и преди него ситуация на емоционална
дистанция. Както разказва Яс, тя е започнала още с
раждането є:
Никой не познава моето сърце. Дълбоко скрито е под
якето, под кожата и ребрата. Девет месеца в корема
на майка ми сърцето ми е било важно за някого, но щом
е излязло оттам, са престанали да се интересуват дали
бие достатъчно често и никой вече не се стряска, когато
спре за миг или затупти като обезумяло, за да подскаже,
че нещо не е наред.
Ето защо за мен тази история е не толкова история
на последиците от травмата, а по-скоро за условията
на неглижиране и пренебрегване (съчетано със суров,
близо до природата, спартански начин на живот и
също толкова спартанска религиозност), в които
на героите им се налага да се справят и с травма.
История за неспособността, отсъствието, липсата на
докосване по принцип, засилени по спускаща се спирала
от случилото се. Неспокойството на ума у Яс винаги
е било част от нея, още отпреди смъртта на брат
є. Ето защо сюжетната завръзка е само формална,
още повече че няма никакъв контраст с предишно
състояние на нещата, което да е описано ясно и да ни
убеди в разликата, а оттам и в резкостта на драмата.
Всичко звучи като повече от логично, като част от
един продължаващ кошмар, от една обреченост, от
едно статукво, подсилено от смъртта, но недължащо
се на нея. Статукво, от което Яс си мечтае да избяга
„на другия бряг“. Отправен към този друг бряг, загива и
Матийс, потъвайки в леда, без да остави никаква надежда
за хепиенд, за избавление и утешение. Може би найстрашното осъзнаване в този роман е, че никой няма да
дойде за децата, никой няма да се спусне да ги защити и
спаси от самите тях и от света.
Чрез загубата откриваме себе си, ставаме такива,
каквито сме в действителност: раними същества,
голишарчета, които от време на време изпадат от
гнездото си, надявайки се, че все някой ще ги вдигне.
Експериментите с ужасното и противното са почти
всичко, което се случва в „Неудобството на вечерта“,
и са колкото недостоверни, толкова и свидетелстващи
за това колко жестоко може да бъде детското
любопитство. Зловещото е, че те се изживяват като
някакъв вид жертва от децата – жертва, с която да
откупят нормалността, да „върнат“ брат си и баланса
в семейството, доколкото го е имало („Винаги трябва
да заложиш нещо, за да бъдеш спасен“). Сексуалните
извращения се превръщат в заместител на липсващата
любов и възможност за буквално физическо и душевно
докосване („Ако не можеш да докоснеш човек или
животно с любов, по-добре се откажи и насочи
вниманието си към друго“).
Смъртта няма семейство, затова всеки път търси
ново тяло, в което да избяга от самотата. И когато
жертвата є легне под земята, продължава да търси
другаде.

контрапункт за това семейство
е религията, която е основен референт за мислите на Яс,
изпълнени с библейски цитати.
Впрочем „история“ не е точната дума за този роман,
тъй като в „Неудобството на вечерта“ става дума
по-скоро за безсюжетна проза, за редуване на все по и
по-смущаващи несвързани епизоди, които сгъстяват
емоционалното и психическото състояние в дома
на Мюлдерови. Сюжетът отстъпва пред силата на
атмосферата, като освен смъртта на брата и самият
край на романа, в него не се случва нищо повече – с
изключение на апокалиптичната епидемия от шап
и умъртвяването на всички животни във фермата,
нещо, което превръща мизансцена почти в библейски,
напомняйки за едно от Божиите наказания в Египет.

Подобно на героинята си, Марийке Лукас Райнефелд
расте в религиозно семейство във ферма в
нидерландската провинция и пак като нея губи
брат си в ранна възраст – инцидент, за който
тя проговаря едва в книгата си. Освен това
Райнефелд определя половата си идентичност
като „небинарна“, т.е. непринадлежаща еднозначно
нито към мъжки, нито към женски пол, като това
е доста сходно с андрогинността на героинята
є Яс. Възможността да четем романа като
автофикционален подсилва въздействието му.
Целенасочено невъзмутима и хладнокръвна е тази
книга. И все пак лично за мен тя остана емоционално
недостатъчно вглъбена, а повече разчитаща на
сензацията, на дразнението, на предизвикателството.
„Неудобството на вечерта“ показва не движение, а
затъване, не промяна, а насищане. И все пак ми се иска да
вярвам, че надеждата успява да си прокара път между
редовете є: „Докато имаме желания, сме защитени от
смъртта, надвиснала над фермата“.
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
Марийке Лукас Райнефелд, „Неудобството на
вечерта“, превод от нидерландски Мария Енчева, изд.
ICU, 2021.

П Р Е Д С Т О Я Щ О

Част последна
Роберт Зееталер

(откъс)
Със сведена глава, загърнал тялото си в топло вълнено
одеяло, Густав Малер седеше на заделената специално за
него част от слънчевата палуба на „Америка“ и чакаше
корабния юнга. Сивото море лениво се излежаваше на
утринната светлина. Не се виждаше нищо освен ивиците
водорасли, които плуваха на повърхността, както и
някакво извънредно странно сияние на хоризонта, което
обаче, беше го уверил капитанът, абсолютно нищо не
означаваше. Седеше на метален сандък, облягаше гръб
на стената на един от контейнерите на палубата и
долавяше глухото, равномерно потракване на корабните
мотори. Върху сандъка бе положено навито въже, от
което стърчеше желязна кука. Краят на куката беше
ръждясал, а самото въже – разнищено и почерняло от
смазка. Някой му бе говорил за мириса на морето, но
той нищо не подушваше. Тук миришеше единствено на
стомана и машинно масло, както и на вятъра, който
идваше откъм север и като че ли изобщо не сменяше
посоката си. Малер обичаше вятъра. Имаше чувството,
че издухва глупавите мисли от главата му.
Откъм задната палуба се зададе юнгата с чая. Крепеше
подноса на едната си ръка, а другата плъзгаше по релинга.
Малер го проследи как подрежда на сандъка каната и ча
шата, и двете от фин порцелан на сини и бели шарки,
а така също захарница и сребърна чинийка с бисквити.
Движенията на момчето бяха непохватни и пестеливи
като у стар човек, но лицето му бе детинско и гладко.
– Откога работиш по корабите? – попита Малер.
– Това е първата ми година, господин директоре –
отвърна младежът.
– Стига с това „директоре“, не съм такъв – каза
Малер. – И си вземи обратно бисквитите!
Момчето кимна.
– Ако нямате повече нужда от мен…
Малер поклати глава и юнгата си тръгна. В каната
плуваха тъмни листенца, макар да бе поръчал руски бял
чай. Някой му бе казал, че белият чай успокоява душата.
Това, естествено, беше безсмислица, но понякога е
полезно да вярваш в такива неща.
Чаят бе горещ и той го пиеше бавно. Този ден нямаше да
поръчва друго. Отдавна не изпитваше какъвто и да било
глад, може би утре отново щеше да хапне нещо.
Стоманената снага на кораба под него скърцаше, а
перилата на релинга вибрираха. Стори му се, че чува
чайка. Не, не е възможно, помисли си. Шест дни в
открито море без каквато и да било суша наблизо. Или
все пак? Реши да пита по-късно капитана или юнгата.
Един-единствен път бе видял чайка, малка и бяла, да
се люшка върху вълните. Беше в пристанището на
Ню Йорк, където седеше в ярко осветената барака
на митническите власти и докато служителите го
разпитваха за целта и времетраенето на престоя му,
не преставаше да гледа пристанището през прашното
стъкло на прозореца. Накрая го накараха да подпише цял
куп документи, а когато после отново погледна навън,
чайката вече я нямаше.
Спомни си лятото преди три години. Един следобед бе
скочил от пода, на който беше лежал безмълвно цели два
часа в съзерцание на пулсиращата, светеща във всички
възможни разцветки болка в главата си. В продължение
на няколко секунди се бе олюлявал из стаята, преди да
се добере до писалището си, да извади от чекмеджето
един от нотните листове, които сам бе разчертал
с петолиния, и трескаво да започне да пише по него.
Някаква птица се бе обадила от бора зад къщичката,
в която композираше. Вероятно едно от онези малки,
ръждивокафяви пернати, които почти не се забелязваха
и които местните наричаха „събирачи“, понеже уж
събирали душите на умрелите. Викът є се състоеше от
три отделни тона, в които, за разлика от външността
на птицата, нямаше нищо весело или приятно, а просто
звучаха както винаги. Присмехулно, дрезгаво и накъсано
– но затова пък съвсем точно. Тези тонове дълго му бяха
липсвали, без всъщност да ги търси. Сега вече бяха тук.
Оставаше му само да ги фиксира в ноти. Възходяща
кварта и малка терца. Присмехулно и понятно. После
пауза. И още веднъж. И още веднъж. По-нататък бе ясно:
спускане, изкачване и тъй нататък, все така. Трябваше
да си вземе повече от американското мастило, мина
му през ума. Тукашното за нищо не ставаше. Беше
твърде рядко и капеше от писеца още преди да е допрял
хартията. Но все едно, всички тези капки, петна, цялата
тази мацаница щеше да бъде преписана на чисто по-късно,
вечерта, през нощта, сега просто трябваше да не се
разсейва. От значение бе само гласът на птицата, нищо
друго.
Пишеше бързо, беше му хубаво и леко. Мили боже,
мислеше си, дано да продължи така. Докато приключа.
След три часа перодръжката падна от ръката му, тилът
му се схвана, а в раменете му се загнезди режеща болка,

която се проточваше като опъната струна на цигулка
чак до върха на пръстите. Толкова ми се искаше още да
поработя, помисли си. Кой знае кога пак ще мога, това
никой не може да каже. В момента обаче трябваше да
сложи точка.
Вдигна очи и с удивление забеляза колко светло беше.
Слънцето грееше през прозореца и вмъкваше в стаята
цели греди от светлина, изпълнени с неспокойно шаващи
прашинки. Очите му смъдяха, премигна. Пред него се бе
образувала цяла купчина изписани нотни листове. Щеше
да я просвири довечера на пианото или утре, може пък и
да му влезеше в работа. Но и това не беше сигурно.
Оттласна се с две ръце от облегалката на стола и се
отправи към масата, на която трябваше да има гарафа
с вода, само че такава нямаше. Както винаги, каза си.
Невнимателни, късопаметни, запуснати – и селяните, и
прислужницата, и Алма, и самият той. Да бях напълнил
гарафата още сутринта, помисли си. Или още снощи.
Сега водата щеше да е топла и застояла, но поне щеше да
я има.
Хвърли последен поглед към безпорядъка върху
писалището, поколеба се за миг, после излезе.
Навън бе горещо, небето сияеше в безоблачна синева,
но все пак беше валяло през нощта, та поляните
и горите лъщяха тучнозелени. Насекоми изпълваха
въздуха с жуженето си. Измуча крава. Трябва да е онази
бременната, с черната звезда на челото, предположи
той. Нищо чудно днес да є е денят. По пътя към Тоблах
търчаха деца. Краката им завихряха прахоляка, а смехът
и крясъците им се чуваха чак тук. На таблото за
ключове, което човек от селото му бе заковал на касата
на вратата и на което обикновено висеше ключът, а
понякога телеграма или известие от дома, сега бе кацнал
скакалец и трепкаше с криле.
И до ден днешен, три години по-късно, виждаше
животинката пред себе си: крачката є, възлести и
мъхести, и главата с лъскави, безизразни очи.
От мислите му го изтръгна гласът на боцмана. Всяка
сутрин той събираше моряците си на задната палуба
и им отдаваше заповеди. Насеченият му креслив глас
се задържаше известно време, после отново се чуваше
само равномерното боботене на моторите и шумът на
вълните пред корабния нос.
Малер отметна глава. Изпитваше жажда, устата му
бе суха и имаше чувството, че езикът му е от дърво, но
знаеше, че чаят няма да утоли жаждата му.
Сигурно е ужасно да умреш от жажда, помисли си той.
Но всяко умиране е ужасно. Ти как би го предпочел?
Спомни си чифлика високо на склона под боровите
дървета, невъзмутим и самотен, с просторен изглед
към долината. В началото на онова лято обаче този
изглед задълго бе изчезнал. Облаците висяха съвсем
ниско, непрекъснато валеше и той прекарваше по цели
дни в леглото си, заслушан във водата, която събаряше
плочите от покрива и давеше зеленчука в лехите. За
работа не можеше и да се мисли, пътят до къщичката
за композиране се превръщаше в буен поток и му се
струваше, че вътре е по-студено, отколкото навън.
Печката, която гореше на спирт, беше твърде малка,
през процепите на покрива капеше мъхестозелена вода,
а влагата пълзеше във всички части на тялото му и
разстройваше пианото. Така че оставаше в леглото.
Обичаше леглото си. Дървото скърцаше приятно
при всяко негово движение, юрганите бяха по-дебели,
отколкото в града, а матраците – по-меки, и понякога
преди заспиване го спохождаше блаженото чувство, че
тялото му изчезва в облак от мека глъбина. Сънят му
обаче и тук не беше нито здрав, нито продължителен.
Откакто се помнеше, по цели нощи се въртеше в
постелята си. Сънуваше много и макар че на следващата
сутрин почти не си спомняше сънищата, те странно
го объркваха и това чувство дълго не го оставяше.
Често лежеше буден. Чуваше шумове в стените, пукане
или пращене. После ставаше, обикаляше из стаята и
търсеше причините. Разсъждаваше и се тревожеше.
Мислеше за музиката. В тъмното можеше да почувства
присъствието є, сякаш тя бе живо същество,
което дишаше и чието безтегловно тяло все повече
увеличаваше обема си, докато накрая не изпълнеше
цялата стая.
Густав Малер е припламваща свещичка в бурята на
собственото си отчаяние. Така бе писал за него някакъв
виенски драскач, като „свещичката“ се отнасяше,
естествено, до фините му черти и ръста му, който
не превишаваше метър и шейсет. След като се беше
изсмял гръмогласно, бе разкъсал вестника на парчета.
Вътрешно обаче беше наясно, че драскачът има право.
Не бе навършил и петдесет години, но вече го смятаха за
легенда: най-големият диригент на времето си и може би
на всички времена, които предстояха. Тази слава обаче бе
заплатил с разрухата на своето саморазяждащо се тяло.
Никога не се беше чувствал здрав. Семейна традиция:
шест от дванайсетте му братя и сестри бяха починали
още като деца, така че детето Густав можеше да се
смята за оцеляло. Още през ученическите си години
страдаше от мигрена, болезнени хемороиди, раздразнен

стомах, неспокойно сърце. Хапеше вътрешните страни
на бузите си, докато пуснат кръв, сечеше въздуха
с ръце, докато дирижираше, а понякога и тропаше
неконтролируемо с крак по пода, застанал на едно
място или вървейки. Случваше се да лежи в кревата със
затворени очи, а преуморените му крайници да не му
дават мира, така че ставаше нощем и крачеше напредназад из стаята.
– Трябва да си починете – беше му казал преди години
един приятел лекар. – Най-добре за цял живот.
– Благодаря – бе отвърнал той и след като беше платил
хонорара на лекаря, си бе тръгнал. Внушаваше си, че
щом едно тяло може да носи в себе си толкова недъзи
и болести, то няма как да не бъде силно. И може би
наистина беше така. Във всеки случай престана да ходи
при този лекар, приятелството им приключи.
Краят на студените дни дойде заедно с фьона. В
началото на юли вятърът откъм Доломитите донесе
светлина и топлина в долината. Малер седеше с боси
крака в росната трева пред къщата и дъвчеше пресен
къшей хляб с прегоряла коричка. Без нищо – не харесваше
маслото от чифлика, нямаше доверие на неговия матов,
жълтеникав на утринното слънце блясък, а на всичко
отгоре му се струваше, че има вкус на оборски тор.
Вместо да си го маже на филията, го използваше за
смазване на туристическите си обуща. После отиде
в селото, поръча на един ковач да му изработи четири
мрежи за мухи с двойна рамка за спалнята и купи в
стопанството на стария Карнербауерн гърне прясно
масло, гладко заравнено и ухаещо на сено и билки.
Топлината се отразяваше добре на крайниците му,
отново започна да изпитва удоволствие от движението.
Прекосяваше долината и стигаше до Ауфкирхен и
Радсберг, а тръгнеше ли в южна посока – до Тоблахското
езеро, над чиято черна повърхност се стрелкаха водни
кончета в цветовете на дъгата, както и по-нататък,
през все по-оредяващите гори, чак до Лунгкофел. Късаше
главите на глухарчетата, извисили стъбла край пътя,
а докато вървеше през поляните, наподобяваше с уста
птичите гласове. Обичаше птиците и знаеше имената
на много от тях. А ако не ги знаеше, си ги измисляше.
Наричаше ги еднопевки, черношапки или лудетини.
Отново започна да работи. Къщичката му за композиране
междувременно бе изсъхнала, навсякъде по пода, на
писалището, върху табуретката и пианото бяха
разпилени нотни листове с полуготови партитури
за Нюйоркската филхармония, а до края на лятото
смяташе да е приключил с „Песента на Земята“ и да е
довел Деветата симфония до задоволително състояние.
Превод от немски: ЛЮБОМИР ИЛИЕВ
Под печат в изд. „Лист“
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„Панаир на суетата”
по едноименния роман на Уилям Такъри
адаптация Кейт Хамил; превод Маргарита Мачева
сценичен вариант и режисура Маргарита Мачева;
сценография и костюми Марина Райчинова; музика Петър
Дундаков; хореография и пластика Мариана Йотова
Участват: Мариана Бонева, Гергана Цакова, Нено
Койнарски, Божидар Йорданов, Иван Николов, Аладин
Алиибрахим, Теодор Куков, Недиляна Павлик, Васил Кацарски
и Радослав Балев
Драматичен театър „Никола Вапцаров”, Благоевград
Спектакълът гостува в София на сцената на Театър
АЗАРЯН на 6 април 2021
„Панаир на суетата” – постановка на Драматачен театър
„Никола Вапцаров” -Благоевград е смел опит за изграждане
на колективния персонаж на едно разпадащо се общество.
Трябва да се признае умението на режисьорката Маргарита
Мачева да развива драматургични адаптации съобразени с
мащабите на голямата сцена. Особено в последните години,
когато форматите на сценичните продукции сякаш се
стесняват, обират от детайли и мащаб и придобиват
компактен вид, удобен за пътуване и адаптация. Въпреки

Сцена от „Панаир на суетата” по едноименния роман на Уилям
Такъри, сценичен вариант и режисура Маргарита Мачева,
сценография и костюми Марина Райчинова, Драматичен театър
„Никола Вапцаров”, Благоевград, 2020, фотограф Иван Дончев

времето, или точно поради времето, Мачева избира богати
на персонажи, на нрави и порядки текстове, на историчност
и характерни периоди. Характерността на времето
в „Панаир на суетата” на Уилям Такъри е съобразена,
но актуализирана в едно пищно, но и празно на смисъл
безвремие. Нашето време може би. Въпросът дали романът
без герой е за самите нас остава обърнат към публиката.
Едно от безспорните достойнства на интерпретацията
на Маргарита Мачева е именно в големия, мащабен въпрос
в какво сме превърнали живота си – не само личния си,
а и колективния. Без да се вдига завеса, сме попаднали в
един свят, чиито преддверия са гримьорни – места за
преобличане, вместо да гледаме един помпозен, шарен
сценичен свят, ние публиката сме застанали от страната
на неговата вътрешност (сценограф Марина Райчинова).
Това ни е позволено, защото заедно с преобличащите се
актьори ще проследим, подобно на читателите на романа,
същината на панаира. „От кухнята” на нещата, буквално
и преносно се появава основният персонаж – младата
Беки Шарп, девойка с големи амбиции, очарователна и
пресметлива. В ролята на Беки е органичната актриса
от театъра Мариана Бонева, преминаваща през различни
нюанси на ролята с лекотата, с която се сменят роклите
на сцената. От другата страна на Беки Шарп е Амелия
Седли (Гергана Цакова) – момиче с благороднически
произход и благороден нрав, която остава единственият
верен на ценностите си персонаж и за съжаление, напълно
неспособен на емоционално израстване. Мачева не се
фокусира върху разминаването между романтическия човек
и човека на новото време – Беки Шарп, а по скоро върху
разрушителната роля на хаоса в обществото върху живота
на двете момичета.
Режисьорската интерпретация улавя сложната
романова структура и се опитва да я проследи в нейната
полифоничност от значения. В нея Уилям Такъри не
произнася присъди върху героите си, а създава нравствена
рефлексия. Въпрос на избор от страна
на читателя на романа е как ще
продължи да живее, след като
е достигнал до заключенията
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Нравите на днешния ХIХ век
Сцена от „Панаир на
суетата” по едноименния
роман на Уилям Такъри,
сценичен вариант и
режисура Маргарита
Мачева, сценография
и костюми Марина
Райчинова, Драматичен
театър „Никола
Вапцаров”, Благоевград,
2020, фотограф Иван
Дончев

на автора. В този смисъл и постановката поставя не само
въпроси, но и възможи избори – искаме ли да участваме
в повтарящия се кръг от порочни взаимоотношения,
приемаме ли решенията на Беки Шарп, ще станем ли
съучастници в една прогнила от лицемерие среда. Какво
ще изберем от този панаир и най-вече ще примем ли
истинатата, или ще се обърнем на другата страна?
Вярна на посланията на романа, което е и още един от
сериозните плюсове на постановката, интерпретацията
мисли върху предисловието му, написано от Такъри през
1847 г.: „Уверен съм, че човекът, склонен към размисъл не би
се чувствувал потиснат от собственото си веселие или от
веселието на другите, когато минава край подобно зрелище.
Тук и там някоя смешна случка или благородна проява ще
го трогне и зарадва: хубавко дете, загледало се в сергията
със сладкишите; хубава девойка, застанала поруменяла до
любимия си, докато той избира да є купи нещо; клетият
Том Клоуна, ей там зад фургона, заглозгал кокала заедно
с почтеното си семейство, което се препитава от
палячовщината му. Но общото впечатление е по-скоро
печално, отколкото весело. Когато се приберете вкъщи,
обхванати от размисъл, вглъбеност и снизхождение, вие се
залавяте с книгите си или с друга работа.

Освен тази поука няма друга, която да вложа в настоящата
повест за „Панаира на суетата“. Някои хора считат
панаирите за много неморални и ги избягват заедно със
семействата и слугите си; твърде е възможно да са прави.
Но ония, които мислят иначе и са благоразположени,
доброжелателни или критични, може би ще пожелаят
да влязат за около половин час и да видят какво става
там. Спектаклите са най-разнообразни: безжалостни
единоборства, елегантна и изискана езда, картинки от
живота на хайлайфа и други – по-посредствени; любовни
сцени за сантименталните, както и леки комични номера.
И всичко това – в съответния декор, ярко осветено от
свещите на самия автор”.
Обвъзран с размислите на Такъри „Панаир на суетата” на
Драматичен театър „Никола Вапцаров” е сериозен прочит
и на настоящето, но за щастие на публиката без буквални,
обяснителни и осъдителни послания. Именно заради
публиката и нейната реакция е създаден този спектакъл,
който запълва със съдържаие не само голямата сцена на своя
театър, но и големите въпроси на своите зрители.
ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА

П Р Е М И Е РА
На 12.04.2021 г. в Дома на киното
формация МЕТЕОР представи новия си спектакъл
„Хиджиката, самураят от Севера“
режисьор: Ани Васева
теория: Боян Манчев
консултанти: Футоши Хошино и Ясуо Кобаяши
дигитални апарати и програми: Стефан Дончев
музика: Кристоф Печанац/Klimperei
с участието на: Леонид Йовчев

„Хиджиката, самураят от Севера“ е следващата фаза
от развитието на спектакъла „Хиджиката и неговият
двойник“, представен в рамките на програмата на
Пловдив 2019: спектакъл, посветен на Тацуми Хиджиката,
легендарния създател на буто – авангардната японска
танцова форма, преобърнала историята на съвременните
сценични изкуства. Тази нова версия на представлението
се фокусира върху паралелите между биографията и
фантастичните сюжети в творчеството на Хиджиката,
както и върху странните връзки между фигурите на
хореографа Хиджиката Тацуми, самурая Хиджиката Тошизо
от XIX век, писателя Юкио Мишима, римския император
Хелиогабал и не на последно място – самурая от българския
Север Леонид Йовчев.

„Хиджиката, самураят от Севера“ не е представление с
постоянна, повтаряща се форма, а е процес на работа: всяка
среща с публиката представя и развива материала в нова,
уникална форма, част от продължителен изследователски
процес. Всяко изиграване на представлението е различно
от предишните. Структурата остава постоянна, но
текстът и микросъбитията в него се променят всеки
път. Екипът на спектакъла достигна до този метод на
работа, следвайки любопитството и желанието си –
започва се с основен изследователски и драматургичен,
исторически и теоретичен материал, с обща посока, след
което се изгражда конструкция в реално време, в която
актьорът има свободата да работи с езика. Това означава,
че създадената структура е динамична – има детайлно
изработени опорни точки, но при всяка репетиция и
при всяко представление речевият поток е различен, до
отделните събития се достига всеки път по нов начин.
Това прави действието живо, неочаквано и занимателно.
Тацуми Хиджиката (1928-1986) е една от най-радикалните
фигури в полето на сценичните изкуства през втората
половина на миналия век, основоположник на нова сценична
форма, известна като буто: по-точно, анкоку буто:
тъмното буто, или буквално, тъмният танц. Хиджиката
се опита да отвори потенциала на човешкото тяло като
изразен инструмент, като надхвърли нормалните техники
за изпълнение и дори отвъд общите модели на движение
на тялото изобщо. Въпреки че по време на изтеклия от
първия буто-спектакъл повече от половин век, буто
е естетизирано под формата на донякъде макабрена,
донякъде дидактична красота, а Хиджиката прогресивно се
превръща в култова фигура на сцената на перформативните
изкуства, почти нищо не се знае за ранните му програмни
произведения, от които са запазени само фрагментарни
кадри и документация.
Прeдставлението е осъществено в рамките на Пловдив –
Европейска столица на културата, със съдействието на EU
Japan Fest и Министерството на културата.
През 2021 представлението се играе с помощта на
Министерството на културата.

на

фок у с

Кунсткамера
Google, световната търсачка, която освен необятна
енциклопедия е и един вид квалификатор и класификатор
изрови следното определение за романа на Диего Векио
„Изчезването на видовете“: inextinguible. След което
услужливо ми го преведе: неугасим. Нямайки вяра на
драгоманските таланти на изкуствения интелект (в
наскоро преведената от Дария Карапеткова книга на
Умберто Еко „Да кажеш почти същото“ италианският
семиотик с безпощадно хладнокръвие прави всякакви
хирургии на машинните преводи), се обърнах към
един от най-добрите познавачи на испанския език и на
латиноамериканската литература у нас доц. Лиляна
Табакова. Тя донякъде ми възвърна вярата в дигиталните
транслационни можения: „Иначе – означава „неизчерпаем“.
Нещо, което не свършва. Може славата да е безкрайна,
огънят да е вечен, „непогасяем“. Непогасяем, неугасим,
безкраен, неизчерпаем – добри епитети за книга, в чието
заглавие стои членуваното отглаголно съществително
„изчезването“. Романът за „Изчезването на видовете“ е
неизчерпаем, тоест това изчезване никога не стига (до)
края.
Обнадеждаващо е – видовете няма да изчезнат, значи и ние,
хората, няма…
„Изчезването на видовете“ (La extinción de las especies,
2017) е петата книга на Диего Векио – аржентински
писател, живеещ във Франция от 1992 г., където преподава
латиноамериканска литература в
Университета Париж 8 (Винсен-Сен
Дени). Книгата е забелязана въпреки
опасенията на Димитър Стоянович:
„Една книга, която бихте могли да
не я забележите, а пък тя в крайна
сметка си заслужава“. Вярно, забелязват
я в испаноезичния свят, но за Диего
Векио, сигурен съм, той е важният:
„На 6 ноември 2017 г. жури, съставено
от Гонсало Понтон Хихон, Марта
Санс, Хесус Труеба, Хуан Пабло
Вилялобос и издателката Силвия
Сесе, връчи 35-ата награда „Ералде“
за роман на „Сияйната република“
(República luminosa) на Андрес Барба.
„Изчезването на видовете“ на Диего
Векио бе един от петте романа
финалисти измежду представените 625
творби“. „Изчезването на видовете“
роман?! Читател с никнейм Barbarroja
не е съгласен: „Трудно е да се напише
книга като тази на Диего Векио. Но
роман? Границите на жанра отново са
разстроени от работата на журито
за наградата Herralde“. Разбирам
негодуващия Barbarroja, макар че
да се сърдиш през XXI век заради
„разстроените“ граници на романа
си е – откъдето и да го погледнеш –
закъсняла реакция, след дъжд качулка.
Тия граници са разбити още с „Бдение
над Финеган“ (1939) на Джеймс Джойс – книга, за която
биографката му Една О’Брайън разказва: „Книга на нощта,
той я описва като планина, в която прокопава тунели
откъм всички посоки, без да е наясно на какво може да
попадне. Пак става въпрос за още и нови географски карти,
още енциклопедии, още улични указатели, но този път
мястото на действие е целият свят, въпреки че „старият
дъбъл Дъблин“ щял да си остане централно място. Митове,
транссубстанции, великани и човеци се превъплъщават едни
в други и в крайна сметка биват преобразявани в дървета
или облаци, или реки“. Затова не срещу журитата трябва да
роптаем (ако изобщо е нужно да роптаем), а срещу Джойс и
Бекет, срещу „новия роман“ и Реймон Кьоно, срещу Жорж
Перек и Итало Калвино, срещу Хулио Кортасар и може
би Борхес, срещу Милорад Павич и Петер Естерхази… Че
даже и срещу Умберто Еко, който наистина се опитва да
върне на романа стария му жанров дрескод, но го накичва
с такива екстравагантни дрехи и украшения, че е сложно
да го разпознаем. Олга Токарчук, която се чувства напълно
комфортно сред руините, останали след взривените
граници на романа, получи Нобелова награда за литература
(2018); тоест дори известното с консерватизма си
Стокхолмско жури призна, че романът вече няма граници.
Доказват го писатели от Ванкувър до Владивосток
(да цитирам тук един прашасал български политик) и
от Анкъридж до Кейптаун (тук никого не цитирам);
достатъчно е да споменем Джон Барт, Алесандро Барико,
Даниел Келман, Джон Ланчестър, Афонсу Круш, Виктор
Пелевин, Грегъри Норминтън, Светислав Басара, нашия
Георги Господинов…
Историите нямат граници, романите също – те да не са
хора, че да са ограничени?!…
Та нека е ясно – „Изчезването на видовете“ е роман. Роман
за музеите или – по-скоро – за един конкретен музей,
небезизвестния „Смитсониън“, който: „Официално се
смята за държавна институция, но се финансира както
от американското правителство, така и от търговска
дейност (предимно печатни издания, образователни игри и
сувенири) и многобройни частни дарители“. Създаден е, след

като англичанинът Джеймс Смитсон, естествоизпитател
и минералог, завещава огромното си богатство (104 960
златни монети, 8 шилинга и 7 пенса) на американската
нация. Музеят е открит на 10 август 1846 г., когато:
„президентът Джеймс Полк подписва акт за учредяване на
Смитсоновия институт, в който да бъдат включени музей,
библиотека, колекция от предмети, свидетелстващи за
историята, науката и изкуствата, както и центрове за
научни изследвания“. Така постепенно се изгражда найголямото в света хранилище на културни ценности и
музейни експонати. Днес „Смитсониън“ се състои от
19 музея, зоологическа градина, 9 научноизследователски
центъра, 159 музея-филиали и общо над 140 млн. експоната.
На практика посетителите могат да открият всичко – от
праистория до съвременно въздухоплаване, от класически
шедьоври на изобразителното изкуство до модерни аудиовизуални инсталации“ (afish.bg). Всъщност описанието
без да знае представя „Смитсониън“ като гигантска
съвременна кунсткамера – онези колекционерски сбирки
на императори, херцози, принцове и графове от XVI в.,
съдържащи различни чудатости и забележителности
– от спиртосани уроди (а и живи) и други екзотични
същества – птици и животни, до оръжейни експонати,
минерали, ръчни занаятчийски изделия от старите и
от новите земи, географски карти, глобуси, картини…
Начало на кунсткамерите дават специални шкафове,
наречени кабинети, където
помествали всичките тия
капризи на майката природа и
на човешкия гений. Постепенно
натрупаните шантавелости
и сръчнотии стават толкова
много, че шкафовете-кабинети
се нарояват в геометрична
прогресия и затова биват
разположени в специални
стаи, наречени кунсткамера,
Kunstkammer. На немски є казват
още Wunderkammer, стая с
чудеса, на английски – Cabinet
of curiosities, стая за куриози. С
времето и стаята отеснява,
налага се да се обособят няколко.
Ето как се слага началото
на днешните музеи, чието
призвание е да събират разни
обекти: стартира музеят от
аристократична прищявка,
която едновременно иска да
събере уникалностите на света,
иска събраното и да се запомни,
а иска и чрез събраното да бъде
запомнен(а). Случва се нещо
като в приказката на Ханс
Кристиян Андерсен „Принцесата
и граховото зърно“, в която
граховото зърно – станало
причина (или по-скоро тест) за
брака между принца и принцесата, бива изложено в музея.
В музей обаче е изложено в превода на Светослав Минков:
„И царският син се ожени за нея. Сега той знаеше, че
взема истинска царкиня. А граховото зърно изпратиха в
музея, където то може да се види и днес, ако само някой
не го е взел“ (Светослав Минков и принцесата прави
царкиня, на български заглавието гласи: „Царкинята върху
граховото зърно“); в оригиналния датски текст грахчето е
поместено в кунсткамера: „Prinsen tog hende da til kone, for
nu vidste han, at han havde en rigtig prinsesse, og ærten kom på
Kunstkammeret, hvor den endnu er at se, dersom ingen har taget
den“. Сложено е там да напомня и ехти за щастливото
събитие. Една от най-прочутите „кунсткамерни“
сбирки е тази на император Рудолф II в Прага, сред
която блестели и екстравагантните произведения на
Арчимболдо – известните портрети, сътворени „от“
плодове, зеленчуци и други натуралии (за съжаление, по време
на Тридесетгодишната война колекцията е разграбена и
разпръсната из цяла Европа). Картините на италианския
художник в известна степен могат да се приемат
като емблема на/за кунсткамерата: естественото и
изкуственото са съединени, за да се образува и да се покаже
странното, особеното, чудатото, възхитителното, но и
страшното, изкилиферченото, изродното. Петър I, който
през 1714 г. нарежда създаването на първия музей в Русия,
назован именно „Кунсткамера“ (по-скоро „Куншткамера“),
още през 1704 г. подписва указ за „Доставяне на различни
уроди, а също и за намерени необикновени неща… (О приносе
родившихся уродов, так же найденных необыкновенных
вещей…), с който по недвусмислен начин целеполага
същността на музея: да събира необикновености от
всякакъв характер – и природни, и изработени, за да учудва,
но и да впаметява. А после и да изследва – петербургската
кунсткамера е работно място на знаменития Ломоносов.
В този смисъл институтът „Смитсониън“ е образцова
кунсткамера, кунсткамера на куб и на квадрат.
Кунсткамерата събира: дивно събира питомно с диво, за да
удиви…
Диего Векио пропуска този първи етап на музея –

еклектичен, хаотичен, карашък (подозирам, че го прави
нарочно, за да скрие прицела на своя роман). Неговият
разказ е доста по-подреден, в известна степен даже
логичен. Както отбеляза Николай Колев в предаването
„Култура.bg“: „Книгата като структура проследява
еволюцията“. Съвестно я проследява: почва с минералите –
Смитсон, донорът, е влюбен в тях; продължава с костите
и човешките фосили – те пък са страст на Закариас
Спиърс, първия уредник на „Смитсониън“, преминава през
картините, и то не здравите, а болните – грижа на Анабет
Мърфи Атууд, директорка на Музея за изящни изкуства;
за да се спре при Бенджамин Блум, полковник от запаса,
потънал в доклади на етнолози, изпратени от него из
пространствата на целия северноамерикански континент.
Но не този разказ – последователен и завършен, макар
и на места странен, а често и забавно-ироничен (като
идеята на Закариас за произхода на човека от катерица),
а нещо съвсем друго е есенциално за романа „Изчезването
на видовете“ и за него трябва да отворим (и затворим)
дума. Защото ако си дадем труда и обърнем внимание на
съдържанието на книгата (убеден съм, че Диего Векио
изрично е изисквал от чуждестранните си издатели то да
присъства точно по този начин и по никой друг в книжното
тяло), няма как да не ни направи впечатление, че се е
разпростряло на цели шест страници (178-183), скрупульозно
излагайки хода на повествованието. Толкова скрупульозно,
както скрупульозно е представен ходът на еволюцията.
Казано иначе, четем съдържанието и се чувстваме все
едно се разхождаме из залите на Смитсъновия институт.
В този смисъл може да кажем, че „Изчезването на
видовете“ е един своеобразен литературен „Смитсониън“,
където има всичко отвсякъде, където читателят
може да открие всичко отвсякъде: „от праистория до
съвременно въздухоплаване, от класически шедьоври на
изобразителното изкуство до модерни аудио-визуални
инсталации“. И най-важното: може да открие разнообразни
литературни почерци, на които обикновено слагаме стилов
гриф „постмодернизъм“, сякаш с това сме си свършили
работата и можем да изтупаме прахта от ръцете си и
да качим папката в архива. Но не сме. Романът на Диего
Векио ни показва тази наша прибързаност, оформяйки една
текстуална кунсткамера на постмодерното писане, на
неговите предтечи и на неговите следовници, според което
писане романът няма граници и няма как да има; невъзможно
е да има. Намираме тук и Хорхе Луис Борхес с неговите
мистификационни недоизказаности, и Федерико Андахази с
иронично-алтернативните му летописни разкази, и Жоржи
Амаду с неистовите чешити и чешитки от щата Баия, че
даже и Роберто Боланьо с неговите въображаеми истински
истории. И не само тях: чуваме звуци от „Измерването
на света“ на Даниел Келман, от „Островът от предишния
ден“ на Умберто Еко, от „Океанморе“ на Алесандро Барико,
от „Естествен роман“ на Георги Господинов, от „Бегуни“
на Олга Токарчук, от „Куклата на Кокошка“ на Афонсу
Круш... „Изчезването на видовете“ е роман за това как
безграничният постмодерен роман – кой каквото ще да
си приказва и ръце да потрива, не е изчезнал и няма как да
изчезне.
Или, както се казва на испански, inextinguible. А на
български – неизчерпаем...
МИТКО НОВКОВ
Диего Векио, „Изчезването на
видовете“, прев. от испански
Лилия Добрева, изд. „Рива“, 2020.
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Норвид: „доизпълването“
Калина Бахнева

(Избрани аспекти)
„Трябва тишината и спокойствието на друга епоха, за да
се оцени той“1.
(Боян Пенев)
Една от основните естетически/етически категории,
характерни за философската и поетическата
мисъл на полския поет Циприан Камил Норвид
(1821–1883) – мълчанието – се обобщава във връзка с
древногръцката култура, развитието на римската
реторика и архитектура и християнския светоглед.
Премълчаното за Норвид не е само аспект от
поетическия стил, смислопораждащ елемент от
„формалната“ страна на литературния текст.
Неизказаното е същност на съществуващото, на
to on, както казва Платон. Всяка епоха, казва поетът,
съдържа неизявени смисли, които предстои да бъдат
открити от следващите поколения2.
Мълчанието аргументира и често срещания в
творчеството на Норвид образ на Сфинкса, за който
поетът пише, че пази тайната на „езика на вековете“3
и загадката на инициацията4. В схващането си за
познанието на истината като „вътрешен“ акт, който
развива духовно личността и изисква преодоляване
на „тревогата“ от съприкосновението с мъдростта,
поетът се приближава до Платон. В „Държавата“
философът показва, че излизането от пещерата,
света на сенките и заблудите, е съпроводено с
трудното отърсване от навиците и задръжките.
Срещата и общуването със светлината, казва Платон,
предизвиква болка и затруднение5. Пътят към изхода
минава през „заставяне“ и принуда6, както коментира
Вацлав Стружевски известната част от съчинението
на древногръцкия мислител, в което се разисква
възможността затворниците в пещерата да се
освободят от оковите на незнанието и да се излекуват
от неразумността7.
В трактата „Мълчание“ (Milczenie, написан през 1882,
изд. 1902) Норвид припомня за завещаната от персийците
лаконичност („колкото може по-малко думи, изразяващи
съдържанието“8), връща се към изискването на Питагор
в името на задълбочения размисъл учениците му да пазят
„две, три, пет и седем години мълчание“9, споменава за
ролята на параболата – израз на неизреченото – и отбелязва
значението на извънвербалните жестове – своеобразни
„монолози-мълчания“. Изискването на античните философи
за сбит и изразителен език може да бъде различено в
римското ораторско изкуство, казва Норвид, както и в
монументалната архитектура на Рома, която е лишена от
разточителност на декоративните форми.
Норвид обича да разглежда разискваното понятие в
„движение“ с оглед на последователното му развитие
през историческите и културните епохи. Подобен подход
отговаря на схващането за премълчаното и договореното
в хода на човешката цивилизация. След бегло очертаните
форми на мълчанието в Древния изток, Антична Гърция
и Рим идва ред на християнството, към което поетът е
особено пристрастен.
Поезията на Норвид осветлява мълчанието от гледна
точка на християнската представа за небесния свят,
който може да бъде познат в страдалаческото безмълвие.
Героинята от поемата Assunta (1870), която Норвид пише
в края на живота си, е няма. Фрагментът, представящ
болезнено издигнатия нагоре поглед на безсловесната жена, е
Пенев, Боян. Циприан Норвид. [Биографична бележка]. – В:
Полски поети. София: Придворна печатница, 1921. Цит. по:
Неделчев, Михаил. Посмъртното митологизиране на последния
от поетите на Великата полска емиграция. – В: Неделчев,
Михаил. Стъпки, ходове и стратегии за възкресяването на
Циприан Камил Норвид. София: Просвета, 2011, 274–286.
2
Norwid, Cyprian. Milczenie III. – W: Norwid, Cyprian. Pisma
wszystkie. T. VI. Proza. Cz. 1, s. 244; Norwid, Cyprian. Milczenie I. –
W: Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie. T. I– XI. Warszawa: PIW, 1971.
T. VI. Proza. Cz. 1, s. 227.
3
Norwid, Cyprian. О Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych
posiedzeniach. – W: Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie. T. VI. Proza.
Cz. 1, s. 413.
4
Norwid, Cyprian. Sfinks. – W: Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie. T.
VI. Proza. Cz. 1, 530–531.
Очертаните две значения на Сфинкса не изчерпват смисъла на
митичната фигура в творчеството на Норвид. Например в
стихотворението Сфинкс (Sfinks) на вечно жадното за истина
скално образувание е противопоставена истината на човека,
определен като незрял „несъзнателен жрец“.
5
Платон. Държавата. Прев. Ал. Милев. София: Наука и
изкуство, 1975, VII, 515c–d, с. 318.
6
Stróżewski, Wacław. Wykłady o Platonie. Kraków: Wyd.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992, s. 106.
7
Платон. Държавата, VII, 515c–d, с. 318.
8
Norwid, Cyprian. Milczenie II. – W:
Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie.
T. VI. Proza. Cz. 1, s. 238.
Прев. Р. Петрова.
9
Ibidem, s. 234.
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последван от мисълта: безмълвното страдание е мястото
на небесните гласове – премълчавания.
Теорията за премълчаното, което трябва да бъде открито
и договорено, е свързвана с Норвидовата концепция за
оригиналността. Пред Сфинкса не можеш да бъдеш Нарцис.
Стихотворението Нарцис, вгледан в себе си приятно…
(Narcyz, patrząc w siebie przyjemnie…) на Норвид пародира
нарцистичното удовлетворение от себеотражението
и взирането в своя свят. Езерото, в което се оглежда
Нарцис, извира от гръцката земя, но отразява светлината
на „облаците небеса“10 – гласи посланието на пoетическия
текст.
Понятието „оригиналност“ за Норвид означава
„съвестност пред изворите“ („sumienność wobеc źródeł“)11.
Който пие от извора, казва теоретикът на мълчанието,
трябва да коленичи и да сведе чело. Не съществува
абсолютна оригиналност, не е имало, няма и да има.
Преди да бъде развита от древните гърци, идеята за
безсмъртието на душата е била известна на египетските
жреци. Следват и примери, които потвърждават
постъпателното развитие на истината. Записките на
Цезар съпровождат Наполеон в пътя му на военачалник.
Бележките на френския император по полетата на
ръкописа на предшественика, дописват мисълта на
римския пълководец. Данте не прави нито крачка в ада без
Вергилий. Идеята за спасението, пропиваща думите на
Христа, продължава Норвид, е известна под друга форма
на мъдрите гърци не само от философията на Сократ,
но и от народните умотворения. Самият Спасител
провъзгласява, че не той е творецът на учението, което
проповядва и че е дошъл не за да учи, а да допълва. Затова,
нека да имаме съзнание, заключава Норвид, че единствено
доусъвършенстваме/„доизвайваме“ реминисценцията.
Ако обобщеното от Норвид за оригиналността не бе
издържано в стила на драматичното нравоучение, а в духа
на ироничната констатация, би могло да се каже, че говори
представител на постмодерната епоха. Съзнанието за
мнимото откривателство и за безвъзвратно изгубената
невинност е присъщо на днешния творец, който превръща
принципа „нищо ново“ (nihil novi) в занимателна игра и
конструктивно начало на художествената творба.
Характерната за полския поет дидактичност,
често съпътстваща провъзгласяваните нравствени
и естетически възгледи, дава основание за обобщение
(Юлиан Кшижановски) на творческата нагласа на
романтика като класицистична. Нравоучителният тон
в текстовете на автора на „Мълчание“ се дължи поскоро на мястото, което поетът заема в историята
на Полския романтизъм. Творчеството на Норвид
се свързва с късната фаза на романтическата епоха.
Залязващият Романтизъм, който чертае прехода
към рационалистичния позитивизъм, намира израз
и в спецификата на Норвидовия месианизъм. Макар
и разграничен от месианистичната насоченост на
предходното поколение романтици, Норвид обаче също
строи своя концепция за избавлението на полския народ
и човечеството. Различията между романтическите
схващания за решаването на националния въпрос – част
от идеята и за спасението на човека – дават основание
на Анджей Валицки да говори за отделни „месианизми“
на полските романтици12. Норвид се противопоставя
на миленаристично-месианистичното конципиране на
християнската идея, националния въпрос, човешката
история. Крайната религиозност на поета аргументира
поставянето на Църквата над историята, определя
несъгласието с „приземявaното“ спасение на човека и
със заличавания дуализъм между Civitas Dei и Civitas
terrena („Божия град“ и „Земния град“)13. Приемайки
равнодушно философския месианизъм на поета
Зигмунт Крашински и философа Аугуст Чешковски,
Циприан Норвид се обявява срещу култа към силния
национален дух при Юлиуш Словацки, но преди всичко
воюва с революционния месианизъм на Адам Мицкевич,
пресътворен на дело в епохата на европейските народни
въстания и в „константинополския“ епизод от живота
на романтика. Критикувайки несъстоятелното
романтическо мъченичество, Норвид търси изход от
трагичната ситуация на поляка и човека в духовното и
религиозното самоусъвършенстване, интелектуалното
усилие и в представата за личността – част от
наднародното човечество. Обвиняван в консерватизъм
и ретроградност, Норвид всъщност е изключително
съвременен. Полякът ще извоюва свободата си с
интелект и култура, а не с мистична екзалтация и
кървава борба, казва творецът. Европа е конституирана
благодарение на идеята, а не заради пролятата кръв14.
Или както пише лирическият човек във Величие (Wielkość):
10
Norwid, Cyprian. Narcyz. – W: Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie.
T. II. Wiersze. Cz. 2, s. 34.
11
Norwid, Cyprian. O Juliuszu Słowackim. Lekcja III. – W: Norwid,
Cyprian. Pisma wszystkie. T. VI. Proza. Cz. 1, s. 423.
12
Walicki, Andrzej. Cyprian Norwid: trzy wątki myśli. – W: Walicki,
Andrzej. Filozofia polskiego romantyzmu. – W: Walicki, Andrzej.
Kultura i myśl polska. T. 2. Kraków: Universitas, 2009, 447–491.
13
Ibidem, s. 351.
14
„[…] Europa przede wszystkim nie krwią, lecz Ideą prawomocnie
się urzeczywistniła“ (Norwid, Cyprian. [Filozofia dziejów historii
polskiej]. – W: Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie. T. VII. Proza. Cz.
2, s. 65).

Циприан Камил Норвид

Велик е този, който успее
с разум велик,
без да размахва сабя и щик,
победен флаг да развее!15
Норвидовият месианизъм почива на нова, непозната
за поетите пророци понятийна система. Тя включва
същностното за капиталистическата епоха понятие
„труд“/„работа“, обобщава практическото измерение
на идеала, акцентира върху политическата ситуация
на отделните националности и малцинствени групи.
Подобно „договаряне“ на неизказаното от „класиците“ на
Полския романтизъм (Мицкевич, Словацки, Крашински)
свързва социалната/поетическата мисъл на Норвид с
поколението на позитивистите и обществената мисъл на
представителите на Млада Полша.
Норвид е труден писател. Желанието му да открие
тайната на недоизказаното и същевременно да остави
неизречени смисли, които ще разчитат следващите
поколения, често превръща текстовете му в гордиев
възел от непроходими значения, възпрепятстващи
контакта с нетрадиционната мисъл на късния
романтик. Творчеството на Норвид е изпълнено с
характерните за писателя неологизми, които насочват
към полисемията на думата и същевременно акцентират
върху търсения надреден смисъл. Това е творчески
процес, който затруднява преди всичко самия създател.
Стихотворението Празнодумия (Ogólniki) представя
авторефлексивното дирене на думата, която съответства
на същността: „Оdpowiednie dać rzeczy słowo!“16. Опитът
за постигане на съвършеното единство между име и смисъл
в редица случаи възпрепятства контакта на читателя с
поетическия текст. В лекциите си по полска литература,
четени в Калифорнийския университет в Бъркли, Чеслав
Милош заключава, че някои от стихотворенията на поета
са „безнадеждно неразбираеми“17.
Българската наука има дълг към полския творец.
Обикновено акцентът в лекционното и научното слово
на представителите на нашата академична полонистика
пада върху „великите“ поети пророци, представители на
предходното поколение романтици. Подобна академична
нагласа има своите основания. Спецификата на Норвидовия
език прави поета почти непреводим. В известна степен
отдалечените от представата за поетично съвършенство
преводи на Андреана Радева в тома „Звезден диамант“18
са доказателство за горната констатация. Статията
„Посмъртното митологизиране на последния от поетите
на Великата полска емиграция. Стъпки, ходове и стратегии
за възкресяването на Циприан Камил Норвид“ на Михаил
Неделчев в книгата „Литературно-критическата
реконструкция“19, а преди това предговорът му Поет на
мисълта към българския том, нарушават българското
мълчание за късния романтик. Критическите текстове,
посветени на Норвид, са щастливо изключение от
установеното „правило“ – от „безмълвието“, което „вика“
за обезпокояване, – ако с цитат от стихотворението
Опити (Próby) предам необходимостта от български
прочит на този поет.
Неделчев търси причините за отрицателната рецепция
на Норвид у нас в естетическите възгледи на Боян Пенев,
15
Норвид, Циприан Камил. Из „Величие“. – В: Норвид, Циприан
Камил. Звезден диамант.
Избрани стихотворения и поеми. Прев. А. Радева, София:
Народна култура, 1981, с. 69.
16
Norwid, Cyprian. Ogólniki. – W: Norwid, Cyprian. Pisma wszystkie.
T. II. Wiersze. Cz. 2, s. 13.
17
Мiłosz, Czesław. Historia literatury polskiej do roku 1939. Przeł.
M. Tarnowska. Kraków: Znak, 1993, s. 319.
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Норвид, Циприан Камил. Звезден диамант. Прев. А. Радева.
19
Неделчев, Михаил. Посмъртното митологизиране..., 274–286.

който в известните си изследвания върху полската
литература и Полския романтизъм не споменава за
известния поет на Полша. „Естествено, пише авторът
на Посмъртното митологизиране…, Б. Пенев знае
за митологизацията на полския поет, но все пак в
известната антология „Полски поети“ от 1921 г. „говори
за възкресения поет Норвид, а не за големия поет, за
богоравния“20.
Истината е, че рационалната философска и естетическа
нагласа на Норвид е чужда на духовния свят на Боян
Пенев, на предпочитаните от критика ирационални
форми на познание и преживяване на действителността,
на култа към „същинските“ полски романтици и
редуцирането на класицистичните начини на обобщение
на реалността. Тази критическа отчужденост от
художествената мисъл на късния романтик проличава в
антологичната бележка, с която професорът представя
Норвид в „Полски поети“:
Той не е имал онова пламенно вдъхновение на съвременните
големи поети, нито буйното им въображение. Може би по тая
причина не е имал успех. Трябва тишината и спокойствието
на друга епоха, за да се оцени той. Неговото творчество е
вървяло спокойно и последователно по синора на неизразимото и
възможността за израз чрез словото21.

Боян Пенев долавя най-характерното в поезията
на Норвид. Творчеството на полския поет може да
бъде разглеждано като дискурс на премълчаното от
най-древните епохи до съвременността на поета.
Древногръцката, Елинистическата и Римската
античност са единствено части от цялото – човешката

Циприан Камил Норвид: Събрани съчинения. Ред. Юлиуш В.
Гомулицки. Т. 1-11. Warszawa: PIW, 1971–1976.

цивилизация, чието развитие Норвид изследва чрез
„синтетиката“ (както кратко нарича един от своите
трактати)22 от методи на различни науки: езикознание
(психолингвистика, етимология), история на изкуството
и архитектурата, семиотика, генеaлогия, история…
Трактатът „Изкуството в светлината на историята
като синтетика“ (Sztuka w obliczu dziejów jako syntetyki,
1850) е посветен на духовното наследство на древността,
включваща миналото на народите, населявали „земята,
наречена Индия“23, епохата на Древна Елада, Античния Рим,
времената на полските митични владетели Пяст и Попел.
Норвид има езиковата подготовка да осъществи подобен
синтез. От всички представители на Полския романтизъм
той е поетът, който владее най-много „мъртви“ езици. В
писмо до Констанция Гурска пише, че отговаря на френски
и че може да чете на дванадесет класически и нови езика,
макар да не знае много добре нито един от тях24.

„Идеалът срещна уличния камък“25

Следващата епоха, която след индийската древност
занимава изкуствоведа Норвид, е времето на орфическите
мистерии. За разлика от западноевропейското
художествено въображение, което се интересува от
орфизма (Новалис, Райнер Мария Рилке, Жан Кокто, Ференц
Лист и др.) и назовава по този начин стил в живописта
от XX в., полската култура е сякаш по-индиферентна към
учението на Орфей. Литературното съзнание на полския
творец предпочита да общува с драматичните събития от
историята на Древна Елада и големите епически/митични
сюжети на Гръцката античност, развити в творчеството
на Омир.
Най-известният пример за поетическо присъствие на
митичния певец в поезията на Норвид е поемата Роялът
на Шопен (Fortepian Szopena), в която поетът съживява
спомена за последните дни на полския композитор.
Митът е необходим във времето на отсъстващия смисъл.
Настоящето е показано като епоха на повсеместна
липса на ценност, която да изпълни пространството на
земното кълбо. Подобно на мита, казва лирическият човек,
предсмъртните дни на гения са богати със значения, които
ще открие наследникът, „късният внук“. В последните
си мигове Шопен все повече прилича на захвърлената
Орфеева лира, чиито струни („две по две“) си говорят за
предопределеното от смъртта и предназначеното от
таланта, за майсторството на Учителя, което буди
възражение и сякаш отблъсква. Последната констатация
Пак там, с. 275.
Цит. по: Неделчев, Михаил. Посмъртното
митологизиране…, с. 275.
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води към фактическото, първоначално трудно възприемане
на изкуството на Шопен. Музиката на полския гений, която
е неразделна от родната музикална традиция (мазурката),
„взривява“ утвърдения естетически вкус, дълго време
остава неразбрана.
Това не е единствената препратка на поетическия
текст към извънлитературната действителност.
Стихотворението обобщава „наказателната акция“ на
руските власти, които след покушението на въстаниците
(1863) срещу генерал Фьодор Берг, извършват погром
върху палата на граф Анджей Замойски във Варшава.
Опустошавайки старинната сграда, руснаците изхвърлят
през прозореца рояла на Шопен, съхраняван от сестрата на
композитора.
Изглежда няма по-добро поетично внушение на
разразилата се разрушителна човешка страст от
митическия разказ за бесните вакханки, които
разкъсват тялото на легендарния певец. Образите
на персонифицираните долни страсти, които със
зъби раздират Орфей и същевременно се отричат от
стореното („Не съм аз“), изграждат представата за
разбитата цялост, единството на Дух и Тяло („Буква“),
което превъплъщава изкуството на Шопен.
Основанията за художествените обобщения на
създаденото от гениалния поляк са философски, но и
автобиографични. Документалната циклична проза на
Норвид Черни цветя (Czarne kwiaty, 1856–1857), изградена
върху спомени, своебразни епитафии за видни личности,
сърдечни приятели на поета (романтическите писатели
Стефан Витвицки, Юлиуш Словацки, Адам Мицкевич,
художника Йожен Делакроа), съдържа фрагменти за
последните срещи с Шопен. Норвид описва посещението
си при композитора в жилището му на улица Шайо26,
от което се открива гледка към градините на двореца
Трокадеро, Пантеона и целия Париж. Авторът на
некрологовата проза припомня за съзрения в салона изискан
роял на Шопен, описва почти непосилните усилия, с които
болният композитор преодолява стъпалата, за да се
отправи на разходка в Булонския лес, после внасянето на
страдащия творец в дома му.
Норвид тактично избягва следващи визити при вече
отиващия си от света творец, но следи състоянието
на автора на „Полонезата А-Дур“. Болестта на Шопен
напредва, от Полша идва сестра му. Когато все пак
поетът се решава да навести приятеля си, разбира, че
вече посещенията са невъзможни. Узнал от френската
прислужница за идването на Норвид, Шопен обаче моли
гостът да влезе. Релацията от последната среща между
двамата е съсредоточена върху красивата фигура на
композитора. Въпреки различимия оток върху обутите
в елегантни обувки крака на един от „великите болнєци“
(Ницше), тялото му е красиво. В сянката на закритото
с драперии легло, подпрян върху възглавници и увит с шал,
Шопен, както винаги – констатира Норвид, е красив
– дори в най-всекидневните си движения творецът
притежава нещо завършено, монументално очертано,
нещо, което атинската аристокрация в най-красивата
епоха на гръцката цивилизация би могла да припознае за
своя религия или което намира израз в творчеството на
някой гениален актьор, пресъздаващ класическа френска
трагедия, като например изкуството на актрисата Елиза
Рашел27. „Естествена апотеозна съвършеност“ – открива
авторът на Черни цветя в жестовете на Шопен, незвисимо
от времето на посещенията си при полския музикант и
състоянието му.
Прекъсвайки речта си заради давещата го кашлица,
Шопен говори – с упрек за дългото отсъствие на Норвид,
с доброжелателна ирония – за Норвидовите увлечения по
мистицизма, за необходимостта да „се изнесе“. Схванал
думите на домакина като преселване в отвъдното,
гостът убедително опровергава Шопен, но композиторът
уточнява: става дума за пренасянето му на площад
„Вандом“. Това е последното място, което великият
поляк обитава в земния си живот и за което споменава във
финалната си среща с Норвид28.
Некрологът, който поетът публикува на 25 октомври
1849 г., ден след смъртта на Шопен, продължава пиетета
на Норвид към сънародника му. Роден във Варшава, по сърце
поляк, благодарение на таланта си Шопен се превръща в
гражданин на света – пише авторът на траурния текст.
С неведомо умение композиторът съумява да разреши найнепосилни творчески задачи – съумява да събере росните
полски цветя без да разпилее цветния пух, преобразявайки
ги в звезди, метеори, дори комети, осветяващи Европа
с идеала на изкуството. С разпръснатите по полята
сълзи на полския народ успява да украси диадемата на
общочовешката красота и особената хармония. Проживял
почти целия си живот извън родината, но живял за
родината си, Шопен постига завършеност на най-великата
идея.
Въпросът за възможното постигане на съвършенството,
или казано с езика на Роялът на Шопен, за „доизпълването“
на недостига, на творческото „ненасищане“, според
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До 1860 г. това е главната улица в парижкия квартал Шайо,
разположен на десния бряг на Сена. Тук се намира и дворецът
Шайо.
27
Елиза Рашел (1821–1858), с артистичния псевдоним
Рашел, легендарна актриса в „Комеди Франсез“, възродила
класицистичната трагедия.
28
Norwid, Cyprian. Czarne kwiaty. – W: Bibljoteka poetów polskich
pod red. T. Piniego. T. V. Dzieła Cyprjana Nowida. Warszawa:
Nakładem Spółki Wydawniczej „Parnas Polsk“, 1934, 492–493.
26

термина на Виткаци, оригиналния творец на полското
двадесетилетие, отвежда към характерното за Норвид
пристрастие към идеята/периода на християнизираната
Античност, но и към

Норвидовия диалог

Една от най-известните творби на късния романтик е
изградена върху диалога. Истината в диалогичните творби
се търси в движение, „на път“29, в напрежението, създавано
от разнородните значения на отделните думи. „Това са
напрежения, пояснява Стефан Савицки, основани върху
полисемията – актуалната, потенциалната и създаваната
от поета въз основа на синонимията, противопоставянето
и асоциацията.“30
В Promethidion. Два диалога с епилог (Promethidion. Rzecz
w dwóch dialogach z epilogiem, 1851) Норвид създава своя
концепция за диалогично изложение, което систематизира,
но и не договаря поставените въпроси. Недовършеността
не се дължи на елитарно премълчаване на някои части
от Норвидовото „учение“ в името на устното им
оповестяване сред затворен кръг слушатели. Времето
на големите импровизации на полските поети пророци
(Мицкевич, Словацки, Крашински) е минало, Норвид
не е поклонник на романтическото „вещателство“.
Партикуларността на изложеното по-скоро се свързва
с факта, че макар и предпочитан като жанр, диалогът
е само една от многото жанрови форми, в които твори
полският поет. Диалогичното начало – разбрано като
възможност за дискутиране със становището на другия и
автополемизиране – е свойствено за почти всички жанрове,
в които Норвид развива своите идеи.
Писан през 1848–1849 г. и издаден през 1851 г., Promethidion
заема средищно място в творческото развитие на поета.
Тази хронологическа „междинност“ хвърля допълнителна
светлина върху отношението изказано – не(до)изказано.
Най-известният диалог на романтика синтезира порано формулираните възгледи за изкуството, любовта и
труда и добавя нови дефиниции за проблематизираните
понятия. Диалогът тук е удачната форма дотолкова,
доколкото създава „естествено“ дискусионно поле, в
което попадат същностно полемичните Норвидови
категории. Методът на тяхното дискутиране
съответства на начина, по който са формулирани.
Принципите на естетическия и практическия живот, в
много случаи оформени като думи/фрази неологизми, са
включени в разговор, който възпроизвежда поетиката
на колажа. Тя „свободно“ и новаторски свързва „части“
от мита, библейско-евангелската идея, съвременното на
поета изкуство и обществена мисъл. Може би най-ярко
обобщението на тази естетика, която е символна за
епохата, намираме в стихотворението, издадено малко
повече от десетилетие след публикацията на Promethidion.
Поетическият текст За смъртта на светла му памет
Юзеф З., офицер от Великата армия, ранен край Париж, един
от ръководителите на въстанието в Полша (Na zgon ś. p.
Józefa Z., oficera Wielkiej Armii, rannego pod Paryżem, jednego z
naczelników powstania w Polsce) от 1864 г. е написан в почит
на паметта на майор Юзеф Залески, кръвно свързан с Юзеф
Бохдан Залески (1802–1886), един от предводителите на
Ноемврийското въстание (1831 г.):
Представената в творбата епоха на „разрив“ вместо
„завършеност“, времето, в което „разломът“ надделява
над „целостта“, а „смъртта“ властва над „гибелта“,
диктува не по-малко, отколкото индивидуалният стил на
Норвид, специфичната диалогична поетика на Promethidion.
„Деструктивният“ дух на настоящето определя
подхода към миналото. Макар и значима, „класиката“ /
Класическата древност присъства по-скоро като следа,
която води към формулирането на запаметяващи се
съждения, насочени към съвременната ситуация на човека и
творческото съзнание.

Полският пример

Прометидион, детето на Прометей, което говори чрез
гласовете на дискутиращите лица, олицетворява заника
на прометеизма, но и резултата от първородния грях.
Още първите редове на диалога, в които авторът се
обръща към читателя, задават критично отношение
към сина наследник и продължител на сложна традиция,
на „двойно“ бащинство. То съчетава древногръцкия с
библейския мит. Митическият баща тук е ПрометейАдам. Двойната идентичност на бащата превръща
сина в „проблематичен“ наследник на титаничното
и необузданото дело на предтечата и носител на
грехопадението на родителя. Нееднозначното –
раздвоеното и сдвоеното – бащинство определя начина
на проблематизиране на водещите теми.
Доминиращите етични и естетически начала на епохата
аргументират вътрешно „нестройното“ изложение на
Feliksiak, Elżbieta. Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. Lublin: Tow.
Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. Цит. по: Buś,
Marek. Cyprian Kamil Norwid. – W: Bachórz, Józef; Bałuś, Wojciech;
Budrewicz, Tadeusz i in. Historia literatury polskiej w dziesięciu
tomach. T. V. Romantyzm. Cz. 2. Bochnia–Kraków–Warszawa: SMS,
MMVI, 61–62.
30
Sawicki, Stefan. Norwida walka z formą.
Warszawa: PIW, 1986, s. 39. Цит. по:
Buś. Marek. Cyprian Kamil Norwid…, s. 63.
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Норвид: „доизпълването“
от стр. 11
ключовите теми, което е в разрез с тяхната „симетрична“
подредба в диалозите на Платон31. Творчеството на
Норвид доказва, че традиционната за полското поетическо
съзнание критична нагласа към Платон, несправедливо
схващан като философ на абстракцията, абстрахирана
от проблемите на земното, отстъпва пред философските
прозрения на античния гений. Макар и присъстващи поскоро „скрито“, съчленени с християнските схващания за
човека и света, изкуството, творческия акт, основните
идеи от Платоновото учение са различими в наследството
на полския романтик. Пример за подобно „съжителство“
между Платоновото и християнското познаване на
истината са монолозите на Веслав в Прометидион,
които обвързват античното и библейското разбиране на
висшето креативно начало. Поетизирането му припомня
за философското обобщение на Ероса като първична
творческа сила от диалога „Федър“, но се асоциира и със
Светия дух в същността му на динамично и неуловимо
дихание, повей, вятър – според превода на хебрайското
понятие ruah.
Героят на Promethidion различава неистовия „жад
по идеал“ (Пенчо Славейков) при древните персийци,
египтяни, гърци, етруски и римляните, които заради
приноса си към човешката цивилизация са наречени
„господари на света“. Непрестанно дирещите
съвършенството народи са представени като обладани
от даймониона Ерос, символа на вечно живото
и неспокойно съзидателно начало. Страданието,
болката от ненаситения кративен дух е заложена
в името на първичния бог. „Еrasthai“ (гр.) означава
да желаеш това, което липсва. Ерос персонифицира
болката по отсъстващата цялост32, но и нейната
осъщественост. Богът е „син не само на Пения,
Бедността, Ущърбността (а значи и на постоянния
копнеж), но и на Порос, прохода-към-битийнатапълнота“33 – пояснява Цочо Бояджиев. Нейната
непостижимост в диалогичната творба на Норвид се
асоциира с недостатъчното човешко съпричастие към
Христовия подвиг, с изоставената необходимост от
„допълването“ му в деянията на човека. Или както казва
св. ап. Павел: „Сега се радвам в страданията си за вас и
подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът
за тялото Христово, което е църквата“ (Кол. 1:24).
Липсващият елемент, който завършва цялото, е проблем
на творческото съзнание. В стихотворението Роялът на
Шопен близкото до съвършенство изкуство на полския
гений и на старогръцките творци (делото на Перикъл,
скулптурите на Фидий, творчеството на Есхил) носи
болката на непостигнатия идеал. Музиката на поляка
открива перспектива за „доизпълване“ на създаденото
от земния автор (творение на „вечния Пигмалион“)
със сътвореното от Христос. Към подобно развитие
на античния образ насочва понятието „Тавор“, което
в текста функционира и като символ на възродените
ценности и добродетели на елинския дух. Мястото, в
което се извършва „въздигането“ на античното към
християнското начало, е дървеният полки дом, който
изниква във въображението на слушащия музиката на
Шопен. Родната реалия е символна за Норвидовото
обобщение на полското като средоточие на Античност
и християнство, както и за обединението им в
универсалното. В Promethidion творчеството на полския
композитор, който придава на мазурката значението
на наднационален музикален жанр, е показателно за
търсения от Норвид общочовешки и идеален смисъл
на артистичния акт. Роялът на Шопен доразработва
тази тенденция – в композициите на Шопен Полша
приема образа на издигаща се в зенита родина на
„всесъвършените“ начала, възхитителна дъга, променяща
кръговрата на отечествената история.
Отъждествяването на отечеството с понятия,
смислово сродни на кръга – знака на цялото и
съвършенството, – не изненадва. Кръгът е една от
образните доминанти в творчеството на Норвид,
централен образ в Promethidion.
Преди да се превърне в художествен израз на
Норвидовата истина, кръгът е същностна фигура във
философското учение на Платон. За мислителя кръгът,
начертан на пясъка, е несъвършената фигура на идеалния
кръг, на фигурата „сама по себе си“, онтологична реалия
на вечните идеи34.
Пример за симетрията на „нелинейно кръгово разположение
на части и мотиви“ в диалозите на Платон е Федър,
неоснователно определян за „зле композиран диалог“ (Богданов,
Богдан. Платоновият Федър. – В: Платон. Федър. Прев. Б.
Богданов. София: Планета 3, 2007, 9–10).
32
Kubiak, Zygmunt. Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa: Świat
Książki, 2003, s. 329.
33
Бояджиев, Цочо. Античната философия като феномен на
културата. София: Любомъдрие, 1994, с. 132.
34
Платон. – В: Новейший
философский словарь. Ред. А. А.
Грицанов. – file: ///c:/users/user/
Downloads/Новейший%20
философский%20словарь [достъп:
07.09.2014].
31
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Автопортрет от
1845 г. от корицата
на „Произведения“
на Циприан Камил
Норвид (Варшава,
1934 г.)

и „център“ св. Методий, който подкрепя княз Борис
в намерението му да покръсти българите, определя
централното положение на народа ни сред просветените
общества35. „Център“ не е геометрична характеристика,
нито властова позиция, а творчески извоювано място.
Привилегията да бъде културното средоточие има
единствено откриващият пътя към истината.

Кръстителят
България – бедна без Правдата свята.
Народът – без вяра – в тресавище диво.
Прилича на Лазар: да легне в земята –
или да възкръсне за Словото живо.
И князът-езичник – скръбта да потули,
все селища зида и друмища вити –
и вика Монаха във своите кули.
с най-дивни цветя да изпише стените,
потон и колони с лъчи да насити.
Монахът Методус (по чудо изпратен
зограф и умел при това в занаята) –
започнал по свода обширен да шари –
потоци и багри с любов да разлива,
рисувал и с ум, и с ръка търпелива,
рисувал самотен по залез и нощем
и никой не виждал картината още.

Аналог на идеята е геометрическото изображение
– неслучайно на вратите на Платоновата академия
е изписано: „Да не влиза незнаещият геометрия!“.
Кръглата форма има огромно значение за философията на
Платон – кръговото движение на душата при анамнезиса,
концентричните кръгове, които чертаят смисъла/
темата в Сократовите диалози, Платоновото познание
на нещата, „кръжащо“ между сетивното и идеалното,
като оформя кръга на възможно най-цялостната истина.
Доминантната геометрическа фигура при античния
мислител е смислопородена и от пространственото
разбиране на света и символното му означаване в
древногръцката култура. Питагорейците смятат
земята за кръгла, кръговият ход е конститутивен
принцип в поемата „Одисея“, към която Норвид чрез
превода си на част от поемата е особено привързан.
В Норвидовата история на човешките цивилизационни
идеи кръгът обединява историята на Троя, християнската
представа за света, началото на полското историческо
битие, техническото развитие на съвременния свят.
Трактатът „Изкуството в светлината на историята…“
търси връзката между излятото от дървен масив колело
на троянския впряг, колелото с дървени спици на каруците
от времето на легендарния владетел Пяст и колелото на
днешната парна машина. В Promethidion кръгът е изпълнен/
запълнен с християнските добродетели, които подобно
на лъчи разпръскват светлината на Вярата, Надеждата
и Любовта. Лъчението на ценностите, тяхното лъчево,
центробежно движение оформя скритата асоциация между
„лъч“ (на полски „promień“) и името на Прометей /
Прометидион (Prometeusz / Promethidion). Затова в
диалога героят Веслав първо чертае с тебешир върху
масата кръг, след това извежда от центъра/„средата“ на
окръжността един лъч и най-сетне казва, че „среда“ (на
полски „środek“) означава и „способ“ / „начин“. Този, който
е постигнал същността на нещата, е познал и начина на
живеене в най-висшата истина. Полският човек, подобно
на античния Демиург от Тимей и старозаветения Бог,
установява света. Творението на Веслав, тебеширеният
кръг, възстановява древногръцката представа за
кръговата, обла конструкция на земята, но фигурата на
чертаещия окръжността наподобява на средновековния Бог
Геометър, който проектира с пергел земната и небесната
действителност. Внушението, че полякът е намерил
начина, метода за хармоничното съществуване на нещата,
за тяхното пребъдване в ред и пропорция, намира израз в
описанието на креаторския жест и слово на главния герой.
В творческия си порив той изтегля лъч от центъра на
очертания кръг, а омонимията на полската дума „środek“,
означаваща „център“ и „начин“, както и омонимното
„promień“, със значение „лъч“ и „пламък“, а също асоцииращо
се с Прометей, позволяват внушението за откритата
от поляка възможност за намиране и разпространение /
възпламеняване на „централната“, същностната истина.

Къде сме ние?

Норвид отрежда на българите специално място в
историята на цивилизацията. Според стихотворението
Кръстителят (1855), издадено пет години след
Promethidion, благодарение на делото на св. Методий
България влиза в кръга на страните, обгърнати от
истината. Предпочитанието на полския поет към повъзрастния творец на славянската азбука се дължи
на съдържащото се в името на св. Методий понятие
„метод“ (от Methodos, гр. – „път“), „начин“. В
светлината на Норвидовото обединение между „начин“

И вика го Князът Борис и го пита
кога ще е тази картина открита.
– О, княже – отвръща Светецът
			
Методус, –
аз СЪД съм изписал – това ми допада:
доброто – и злото; небето – и ада.
Щом свърша – вода нека носи народа!
След два дни Картината беше открита
пред княза и цялата княжеска свита.
Съзря я и мигом застина тълпата
Пред Бога на Правдата тежка и свята.
С ридание слушаха всички монаха
и цял свят изпълнен със сенки видяха,
обгърна ги Истина – страшно прозрение
за тайнството свято в Богоявление.
Методус захвърли рибарската мрежа,
заръси ги с четка – с водицата свежа.
Изчезнаха сенки и грейна Месия.
Методус България кръсти!
СПАСИ Я!36

С любезната подкрепа на

Според повествованието на бл. Теофилакт Български (ок.
1050–ок. 1107/1126) по Божие усмотрение, Борис е имал
възможност да се срещне и с великия славянски просветител
св. Методия, брата на св. Кирила, и беседвайки с него,
да се утвърди в окончателното си решение да приеме
християнството. Св. Методий, по думите на бл. Теофилакт, го
направил свое духовно чедо, създал у него любов към прекрасния
славянски език и го обсипвал непрестанно с благодеянията на
своите поуки.
Първата среща между двамата велики мъже е могла да стане
в 863 г., когато двамата братя светци Кирил и Методий,
славянските просветители, с преведени вече на славянски език
свещени и богослужебни книги, са се запътили към Моравия и
трябвало да минат през България. Втората среща е могла да
стане подир 40 месеца, когато, както се знае, след завършване
мисията си в Моравия, двамата братя е трябвало да се
завърнат за известно време в Цариград, преди да се запътят
за Рим. Но св. Методий е могъл не само чрез лични срещи и
разговори, но и с писма да утвърждава българския самодържец в
християнската вяра.
А гръцкият летописец Симеон Логотет, както и други някои
историци разказват следното събитие, което и бележитият
гръцки проповедник и светител Илия Минята споменава в една
своя проповед:
Някой си гръцки монах на име Методий, иконописец, помолен от
цар Борис, нарисувал в двореца му една картина, изобразяваща
Божия Син седнал на висок престол като Съдия на вселената,
какъвто Той ще се яви при Своето Второ пришествие, а
също и ада със страшните му мъки, с неугасимия му огън
и с бесовете, изтезаващи грешниците. Като гледал тази
мълчалива и същевременно силно говореща на съвестта
картина, царят се поучавал от нея не по-малко, отколкото от
мъдрите слова на своите наставници.
Всичко това спомагало да се изгражда все повече и повече в
душата му християнският мироглед и да се затвърдява волята
му в решимостта сам да тръгне, а и народа си да поведе по
новия спасителен път (Св. Равноапостолен цар Борис-Михаил.
Покръстител на българския народ. – http://www.pravoslavieto.
com/life/05.02_sv_tsar_Boris.htm [достъп: 20.03.2015]).
36
Норвид, Камил Циприан. Кръстителят. – В: Норвид, Камил
Циприан. Звезден диамант…, 91–92.
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Палечка
Мишел Сер
Френският философ, антрополог и историк на науката
Мишел Сер (1930 – 2019) e познат на българския
читател с книгите си „Атлас“ и „Петте сетива“.
Есеистичната му творба „Палечка“ е публикувана във
Франция през 2012 г. и бързо се превръща в бестселър.
В нея авторът се обръща към антропологичната
промяна в епохата на новите технологии, свързана с поразличната употреба на познавателните способности
и организацията на познанието, и твърди, че децата
от времето на интернет и мобилните телефони имат
по-широк достъп до знания и личности в сравнение
с предходните поколения. Предлагаме ви няколко
параграфа от Първа глава, в чиято основа лежи речта,
произнесена от Сер пред Френската академия през
март 2011 г.

Глава първа
Палечка
Преди да преподаваш каквото и да било на когото и да било,
трябва най-малкото да го познаваш. Кой дефилира днес в
училищата, колежите, лицеите, университетите?

I. Новости
Този нов първолак, тази малка ученичка никога не са
виждали теле, крава, прасе или люпило. През 1900 година
преобладаващата част от хората на нашата планета са се
трудили на къра и по пасищата; през 2011 година селяните
във Франция, както и във всички сродни на нея страни,
не надвишават един процент от населението. Очевидно
трябва да гледаме на това като на един от най-мощните
разломи в историята след ерата на неолита. Неразривно
свързани със земеделските практики в миналото, нашите
култури рязко се промениха. Остана едно – на планетата
нас все още ни храни само земята.
Тази или този, с които ви запознавам, вече не прекарват
дните си сред животните, вече не живеят на същата земя,
вече не са свързани по същия начин със света. Тя или той
се любуват само на една аркадска природа – природата на
развлечението или на туризма.
Той живее в града. Над половината от преките му предци
са кръстосвали полята. Но развил чувствителност към
околната среда, внимателен и почтителен към нея, той ще
замърсява по-малко от нас, родителите, неосъзнатите и
нарцистични възрастни.
Той вече не води същия природен живот, нито обитава
същия по численост свят, понеже само в рамките на един
човешки живот демографията е скочила внезапно от два на
седем милиарда население; светът се е напълнил догоре.
Сега очакваната продължителност на живота му
наближава осемдесетте. В деня на сватбата си неговите
прародители са се вричали във вярност за има-няма едно
десетилетие. Ако той и тя предвиждат да живеят заедно,
ще се врекат ли в същото за предстоящите шестдесет
и пет години? Техните родители са ставали наследици на
около трийсет, а те ще чакат старостта, за да получат
своя дял. Те вече не познават същите възрасти, нито
същите бракове, нито същото предаване на имуществото.
Тръгвайки на война, родителите им с леко сърце са отдавали
за родината един прогнозно кратък живот; щяха ли да се
хвърлят със същата лекота при изгледите за предстоящи
шест десетилетия?
От цели шестдесет години – уникална пауза в историята
на Запада – нито той, нито тя са помирисвали война,
същото се отнася непосредствено и за техните управници
и учители.
Възползвайки се от една доста напреднала медицина и от
обезболяващите и успокоителни средства на фармацията,
те, статистически погледнато, са страдали по-малко
от своите предшественици. Гладували ли са? Моралът
пък, религиозен или светски, се е свеждал до практики,
предназначени да понесеш неизбежното всекидневно
страдание – болестта, глада, жестокостта на света.
Те вече нямат същото тяло, нито същото поведение;
и никой възрастeн не е успял да им вдъхне съответна
нравственост.
Родителите им са били зачевани на сляпо, а те се раждат
програмирано. Тъй като средната възраст на майките
за първо раждане е скочила с десет-петнадесет години,
родителите на учениците са от друго поколение. При над
половината деца родителите са разведени. Изоставили ли са
децата си?
Нито той, нито тя имат вече същата генеалогия.
Докато тези преди тях са учили в културно хомогенни
класове и студентски аудитории, те получават образование
в колективи, в които съжителстват най-разнообразни
религии, езици, произходи и нрави. За тях и за техните
преподаватели мултикултурализмът е правило. Колко още

Мишел Сер

време ще е възможно във Франция да се припява за
неблагородната „нечиста кръв“ на този или онзи
чужденец?
Пред тях вече не е същото мироздание, пред тях
вече не е същият човешки свят. Заобиколени са от
синове и дъщери на имигранти, придошли от бедни
страни и натрупали противоположен на техния
житейски опит.
Междинна равносметка. Коя литература, коя
история ще разберат те, щастливците, без да
са преживели селото, добитъка, лятната жътва,
десетки конфликти, гробищата, ранените, глада,
родината, окървавените знамена, мемориалите
за загиналите…, без да са изстрадали насъщната
необходимост от морал?

II. За тялото; за знанието
Предците им са осланяли културата си на времеви
хоризонт от няколко хилядолетия с орнаменти от
Гръко-римската античност, Еврейската Библия,
няколко плочици клиновидно писмо, кратка праистория.
Техният времеви хоризонт вече покрива милиарди
години, преодолява бариерата на Планк, преминава през
акрецията на планетата, еволюцията на видовете, цялата
палеоантропология от милиони години.
Понеже не обитават вече същото време, те живеят една
съвсем различна история.
Те са форматирани от медиите, дело на възрастните, с
които методично бе разрушена тяхната способност да
задържат вниманието си, свеждайки времетраенето на
образите до седем секунди, а интервала за отговори на
въпроси – до петнадесет (по официални статистики);
медиите, където най-повтаряната дума е „смърт“, а найчесто излъчваната картина е на трупове. Тези възрастни
ги принуждават още от дванадесетгодишни да изгледат
повече от двадесет хиляди убийства.
Те са форматирани от рекламата: как да ги научиш, че
думата relais1 на френски се пише с “-ais“, след като върху
табелите на всички гари тя е изографисана по английскому с
“-ay“? Как да ги научиш на метричната система, след като
Националното железопътно дружество на Франция найтъпанарски им пробутва разстоянията в мили?
Ние, възрастните, сме превърнали нашето общество на
спектакъла в педагогическо общество, чиято смазваща
конкуренция арогантно и невежествено засенчва училището
и университета. В епохата на слушането и гледането, на
лова за внимание и влияние медиите отдавна си присвоиха
функцията да образоват.
Критикувани, презирани и посрамвани, защото са бедни и
ненатрапчиви, макар да са донесли на Франция световни
рекорди на глава от населението по Нобелови награди и
Филдсови медали, нашите учители се чуват все по-слабо
в кънтежа на новите властни, гръмогласни и богати
образователи.
Тези деца живеят във виртуалното. Когнитивните науки
доказват, че ползването на интернет, четенето и писането
на съобщения с мълниеносно докосване на палчетата,
допитването до Уикипедия или Фейсбук не стимулират
същите неврони, нито същите кортикални зони, както
работата с книгата, черната дъска или тетрадката.
Децата могат да боравят едновременно с множество
информации. Но не вникват, не усвояват и не синтезират
като нас, техните предшественици.
Те вече нямат същата глава.
С клетъчните телефони те достигат до всеки човек; с
джипиесите – до всяко място; през Мрежата – до всяко
знание: следователно те обитават едно пространство на
топологично съседство, докато ние живеем в метрично
пространство, определяно от разстояния.
Те вече не обитават същото пространство.
Без да забележим, за краткия период, който ни отделя от
70-те години на миналия век, се е родил нов човешки вид.
Той или тя нямат вече същото тяло, нямат същото
очакване за продължителност на своя живот, не общуват
по същия начин, не виждат същия свят, не живеят сред
същата природа, не обитават същото пространство.
Раждани с упойка и програмирано, обгрижвани с облекчаващи
лекарства, те вече не се страхуват от същата смърт.
И тъй като нямат вече главата на своите родители, той
или тя разбират другояче.
Той или тя пишат различно. Наблюдавам възхитен как с
двете палчета изпращат есемеси по-скоростно, отколкото,
ясно ми е, аз изобщо бих могъл да постигна някога с моите
сковани пръсти, и с най-дълбоката нежност, която може
да дари един дядо, ги кръщавам Палечка и Палечко. Ето
името им, далеч по-хубаво от старото, псевдонаучно
„машинописка и машинописец“!
1

Спирка за транспортна връзка. – Б. пр.

Те вече не говорят същия език. От времето на Ришельо,
приблизително на всеки двайсетина години Френската
академия публикува осъвременен Речник на нашия език. В
предишните столетия между две издания се появяват
различия при около четири-пет хиляди думи, почти
постоянен брой; между последното и следващото издание
различията ще са около тридесет и пет хиляди.
При този ритъм можем да предположим, че съвсем скоро,
утре, наследниците ни ще се окажат толкова отдалечени
от нашия език, колкото сме ние днес от старофренския на
Кретиен дьо Троа или на Жоанвил. Този показател ни рисува
една почти фотографска картина на промените, които
описвам.
Колосалната разлика, наблюдавана днес в повечето езици,
се дължи донякъде и на разрива между професиите от
последните години и тези от настоящия ден. Палечка и
нейният приятел няма вече да работят същите неща.
Езикът се е променил, трудът е мутирал.

III. Индивидът
Нещо повече, ето че тя и той са станали индивиди.
Измислен от свети апостол Павел в началото на новата
ера, индивидът се е родил едва тези дни. Открай време,
та доскоро ние живеехме, обвързани в принадлежности:
французи, католици, евреи, протестанти, мюсюлмани,
атеисти, гасконци или пикардийци, жени или мъже,
бедняци или заможни…, принадлежахме на области, на
религии, на култури, било селски, било градски, на групи, на
общности, на полове, на диалекти, на партии, на Родината.
С пътуванията, с образите, с Мрежата и с ужасните
войни тези общности, почти без изключение, изгърмяха във
въздуха.
А оцелелите се разронват.
Индивидът не умее вече да живее в двойка – той се
развежда; не може вече да пази поведение в клас – той
шава и бърбори; не се моли вече в енорийската църква.
Миналото лято нашите футболисти не съумяха да
заиграят в екип; знаят ли все още нашите политици как се
гради състоятелна партия или как се формира стабилно
правителство? Навсякъде се тръби: идеологиите са
мъртви; а всъщност умряха нашите принадлежности,
които те вербуваха.
Колкото до новородения индивид – ето една по-скоро
добра новина. Сравнявайки притесненията от онова,
което старите мърморковци наричат „егоизъм“, с
престъпленията, извършени от и в името на едно
принадлежностно либидо – взело стотици милиони жертви,
– аз давам от душа и сърце моята обич на тези млади хора.
След като си признах, остава да открием новите
свързаности. Съдейки по потребителите във Фейсбук, те
изглежда са почти колкото населението на земята.
Като атом без валентност, Палечка е напълно гола. Ние,
възрастните, не сме намерили никаква нова социална
спойка. Всеобщото настъпление на подозрителността,
критикарството и злобата по-скоро разби всички спойки.
Рядко случващи се в историята, тези трансформации,
които наричам хоминесценти2, отварят в сърцето на
нашата епоха и на нашите общности толкова огромна и
очевадна пукнатина, че малко погледи успяват да съзрат
размера є, сравним с видимите разседи през неолита, в
началото на християнската ера, в края на Средновековието
и през Ренесанса.
И ето ги младите на главоломния ръб на този разлом: ние
ги заливаме с претенцията, че им даваме образование,
но сме заседнали в рамката на време, което те вече не
познават – сгради, спортни зали, класни стаи, аудитории,
университетски кампуси, библиотеки, лаборатории,
фундаментални знания… – рамки, повтарям, от минала
епоха и пригодни за време, в което хората и светът бяха
това, което вече не са.
Превод от френски: РАДА ШАРЛАНДЖИЕВА
Книгата е под печат в издателство
„Сонм“.
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Термин, въведен от Мишел Сер, който
означава „постоянно възобновяващ се процес
на очовечаване“. – Б. пр.
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Преводът е на Антоанета Попова.
Стихотворенията са преведени по
инициатива на Полския институт в София
по случай 200-годишнината от рождението на
Циприан Камил Норвид.

Циприан Камил Норвид

Роялът на Шопен
I
Аз бях при теб в последните ти дни на ручейчето на живота изтъняло,
зрели като мит и сън,
бледи като кълн,
когато краят се превръща във начало
и шепне: „Не те гася – ще те облея в светлини!“
II
Аз бях при теб в последните ти дни,
от миг на миг – все повече се взирам ти заприличваш на Орфеевата лира и там от удара мелодия извира и четирите струни,
две по две...
люлеят се, докосват и прекъсват
и си шептят: „Намèри тона, ето на! –
доби самичката сърцевина!
Такъв ли майстор е, че свири и когато ни отблъсква?“
III
Аз бях при теб тогава, Фредерик
ръката – алабастър, шик,
изящност,
и белотата є, движение – погалване от вятър,
се сливаше в играта свише
с бледия крем на нервните клавиши.
И беше като фигура, която
от мраморното лоно рони
чукът и длетото и те звънко
изваждат образа навънка –
израждат образа, Пигмалионе!
IV
В което свиреше – каква молитва шепне тонът? –

и какво, ако
ехото посвоему се вдъхнови,
не точно както ти благослови
с ръката си всеки акорд.
А при това – такава простота
в това което свиреха ръцете,
съвършена – като периклово дело,
сякаш антична Добродетел
влиза в къщица на село
и си казва „Ето,
преродих се във небето –
арфа ми стана портата стара,
хитон – вълните на полето,
в житата мяркам хляба за Божието тяло,
причастието който е дарил.
На Табор вече се качи Емануил!“
V
И в това беше Полша – от зенита
на всесъвършенството на началата
издигната в дъга-възхита,
– Полша – на новите майстори на колелата самата тя – пчелата злата,
тя – самата!
(Дори на самичкия ръб на живота – душата облита!)
VI
Ето – ти свърши песента и вече не те гледам,

само слушам –
клавишите се бутат и се гушат
в недоизпетия си порив,
сякаш малки деца спорят
кой е наред по осем – по пет,
нетърпеливи за развръзка
и шепнат: „Той започна ли да свири? Свири ли?

Или ни отблъсква?“
VII
О, Ти! Което си в контурите на всякоя Любов,
което се зовеш Онова Още,
наричано в изкуството Стил нов –
че ваеш камъни и песни нощем,
Ти, историята те нарича Ера наготово,
където от зенит няма и вест,
твоето име е: И Дух И Слово –
и consummatum est...
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О, ти!... идеално Доизпълване с още – кой да провиди
къде и как се крие Твоят знак? –
В Давид ли? Във Шопен? Във Фидий?
В Есхиловите Данаиди?
На тебе винаги ще ти мъсти... Недостигът – твой
смъртен враг.
Недостигът – на света дамгата,
него Онова Още го боли,
той предпочита да започва без „дали?“
и винаги работи със предплата.
– А житния клас? Житото зряло,
като златна комета,
едва-що полъх го обгърне –
и ръсва дъжд от златно зърно:
самото Съвършенство е повяло...!
VIII
Фредерик, гледай – ето я Варшава –
гнездото ти, близка, своя такава,
бляскава, пъстра, като звезда ярка,
– виж катедралата, звук на орган долита –
там старите градски фасади се мяркат –
родно, познато –
„жеч-посполита“,
глухите, сиви улични павета,
площада
и мечът на Зигмунт – промушил небето.
IX
Гледай! – от улички, ъгли – навред
кавказките конни стрелци
като пред буря ято врабци
се бутат напред
по сто – по сто –
– стените пламнаха, помръкнаха, и пак – огнени езици...
виждам долу чела на вдовици –
бутат ги с приклади –
и сред тая клада
пак виждам, макар от дима ослепял –
носят – сандък ли? ковчег ли? – зад стълбищната

колонада
вдигат, изхвърлят... преобърна се, литна,
строполи се, рухна
твоят роял!
X
Тоя същият!... който пя от зенита
на всесъвършените начала,
който въздигна в химн от възхита
Полша – на новите майстори на колела
Той, същият – рухна
върху гранита.
– и ето, както всяко достойно дело на човека човешкият гняв го тъпче без нужда,
както от веки-века
всичко, което пробужда!
И като всеки път –
хиляди страсти
разкъсват на части
Орфеева плът
и от вината се крият,
и „Не съм аз! Не съм аз!“ крещят
и зъби оголват, и вият.
А Ти? Аз? Тази песен нека да предскаже:
Внуко, ще си спомниш... а нас ще ни няма посред глухотата отекна паважа –
Идеалът срещна уличния камък.
Някои думи сам авторът разграничава графично – удебелени
са при него, някои от тях – и в превода също, негово е също и
използването на главни букви. – Б. пр.

От палубата на „Маргерита“,
която днес отплава за Ню Йорк

Във Верона
Домът на Капулети и Монтеки.
С гърма треперило, с порои текло,
око на кроткото синьо
гледа опустошените дворове,
разрухата – и изпраща отгоре
звезда над тези руини;
кипариса каза: за Жулиета
и за Ромео, сълза на планета
падна, на гроба им плака.
Но е доказано, вика площада –
то било камъни, което пада –
кой да ги мисли и чака.

Нерви
Вчера бях на място, пълно с бедни, гладни,
вътре тясно, душно, погребално,
кракът ми се подви и щях да падна
на неравно стъпало.
И чудо ли беше – си задавам въпрос –
хванах се за греда – гнила – отвътре съща пепел,
(но в нея – гвозд
като на кръста) – инак да съм се претрепал.
Отървах се, но с душа разбита,
нещо добро все пак? – не, ад!
отминах тълпи като търг на добитък,
противен свят!...
*
Днес ще отида при баронесата –
у тях приемът е изискан,
от атлаз канапето, завесата –
да є спомена ли...
...огледалата ще се кискат,
канделабрите изпадат в гърч от реализъм
и нарисуваните папагали
по тавана ще се разпалят,
един през друг ще кряскат: „Социализъм!“
Затова ще седна с шапка – учтиво –
в ръка; после ще си я туря –
и ще си тръгна фарисейски мълчаливо
след жура.
Из

Люлка на песните

Върни на думите вика на първата омая,
в това е тайната, така ще ги усетят.
Римата?... тя звучи отвътре, не на края,
както звездите не са там, където светят.
Нашите песни не са наши песни,
те са проникнати с нещо небесно,
аз спя, но моя сън не е мой сън със половин човечество съобщно спим и ме крепи

да съм, което съм.
И е дълбоко, и тържествено, и страшно,
и горе онова
– всеобозрящо.
Фрагмент от

В албума

Госпожо Фантазия, Пенелопо скъпа,
познавам леката ти стъпка
в пепелта на влюбените в тебе,
познавам веера ти сменящ цвят и вид
на маниери, жестове и сладки тембри,
мощта ти и истинността ти –
и съм сит.

Лондон, декември 1852, 10 ч. сутринта
Крехко слънце тук-там мачтите погали,
в платната попърха, вълните напръска,
мъглите се вдигат като женски воали облачни грамади небето задръстват.
И защо „воали“, и защо „попърха“? –
ще пита критикът, готов за оценка,
музата упреква – нещо се обърка
в словния си унес тая слаба женска.
Не знам... просто виждам – скицира ръката,
като жерав в ято горе ще премина –
ще прокарам бърза сянка по платната –
не мисля дали ще излезе картина.
Не зная, не знам края, не знам какво може...
но...
(кормчията точно тук ме прекъсна)
... каквото и да е –
помóзи Боже!

Из

До брат ми Людвик

Може, все още може – и това е добре на тази земя, с всички миязми по нея разлети,
да се намерят големи неща – например море,
или век, с други думи – столетие,
а също – роза, и гроб, но преди него тия
всекидневни работи – тоест дреболии,
също и тези с гордо име – сиреч всичко,
земята е нехайна ексцентричка.
За тази ексцентричност є се вричах,
морето пак с наслада наблюдавам,
също и розата – макар самичък,
в пияната съвременност се давя,
но „век” няма да чуете от мене –
какво огромно време – за хабене!

Седем алжирски поети
При неотдавнашното си посещение в парижката
книжарница „Lettres“, намираща се в сърцето
на Латинския квартал, с изненада направих две
открития: публикувания в издателство „Аден“
роман „Земните градини на Богородица“ от Емилия
Дворянова и листчетата със стихотворения, част
от проекта на същия издател (който е и собственик
на книжарницата) „Поезия на грам“: въпросните
листчета, на които е отпечатано по едно
стихотворение, действително се теглят символично
на кантарче с тежести. Има стихотворения на
френски, испански, италиански, английски, японски.
Седемте стихотворения, които следват, са писани на
френски от алжирски поети „класици“ от различни
поколения. Алжир е уникален с това, че творците му
пишат на три езика според предпочитанията си:
френски, арабски и берберски.
Красимир Кавалджиев

Катеб Ясин (1929–1989)

Има удоволствие по-сладко от поема
и това е да живея в коленете ти.
Сред изблика
на младия ти смях
подсвирва птицата
от саваните
с крилатия шепот на зефира
и жалната песен на народите на любовта...
Ти, красавице, с очи по-черни
от моята душа,
стори ми място в уютната постеля,
да ти попея огнени песни!...
Във розата човек умира от ухания,
потръпват устните ми от повея на целувките...
Остави да потекат устните ти,
по-червени от кръв!

Абрелкадер, емир на Алжир
(1808–1883)

Южен бриз

Циприан Камил Норвид

Със себе си тук виждам сходно свойство,
от мен какво ще стане – плът изтляла,
зад себе си без радост, без геройство,
без надпис върху камъка: Успял е!
без розов цвят, очите ми заситил –
и само знак на людския Спасител.
Людвик, братко, пред теб все изповядвам
летописта с лета въобразени,
ти сам видя крилата ми – а падам!
но рано е за края – съмва, ден е!
облаче, много бяло, да отсъди –
виждам го, братко! –значи ще ме бъде.

Дай ми синята коприна, с която
косите си украсила!
Не! – дай ми сянката на нежната си шия!
– От теб не искам нищо, моя мила не искам сянката! – пази я!
Към мен ръката ти потрепва –
и сянката се измени – а тя не лъже –
отсреща и другата сянка се сепва –
отдръпвам длан бърже.
Мен Бог ме е дарил отгоре
с радост по-проста и близка –
на стъклото на моя прозорец
листенце в дъжда се притиска.

О, южен бриз, занеси поздрава ми и бъди благосклонен,
занеси поздрава ми на милите ми деца и разпилей над тях
карамфиловия си дъх.
Спри под шатрите на благородните ми синове
и им кажи,
че прекарвам нощите си в болка и бълнуване.
О, мили воини, отделени от мен, клепките ми
свикнаха с безсъниците и сладкият сън ме напусна.
Колко безсънни нощи, изпълнени с въздишки!
Като болник,
потопен от страдащите си очи
в нервност и тъга.
Без радост, без почивка – колко дълга е нощта!
Кога ли ще ви видя, за да свърши тя?

В музея дама с чадърче мина,
спря пред антика: „Аха“ и „охо“!
В Сицилия стъпва, макар полякиня,
все едно върху кого и какво.
Има народи – пропадат в забрава,
не искат нищо, не ни тревожат –
както слугата, който подава
чинията с обеда: – Моля, госпожо!
Превод от полски: АНТОАНЕТА ПОПОВА

Пожълтели писма
Здравейте пожълтели писма на моята тъга
Здравей мой жасмин моя узаконена светлина
многоцветна непреклонна
по-дълбока от моите наченки на свенливост,
от несъстоятелна обида.
Здравей гореща вода на моя бунт
натрошено събуждане на моя сърцеразбивач
И слава на вас бездънни нежности
плътски пламъци на разума
хляб на невинността и съжалението
тамян на здрача.
И все пак аз още тръпна
по химери
както часът унило напредва
заради неясните тревоги.

Мохамед Диб (1920–2003)

Сянка хранителка
Не питайте
дали вятърът, който фучи
по върховете,
разпалва някой огън,
бил той празничен,
бил той сиромашки
или сигнал на съгледвач.
В нощта все още потопени,
о, приказни жени,
заключили вратите си, сънувайте.
Вървя, вървя:
думите, които нося
на езика си, са
странно съобщение.

На г-жа М. която отива да си купи чиния
Има поколения, градове, народи
с угаснало слънце,
те не оставят прозрения, оди,
а шепа грънци.

Джамал Амрани (1935–2005)

Малек Хаддад (1927–1978)

Дългият поход
Аз съм краят на роман, който започва.
Не за да забравим, не като нулева степен.
В очите си пазя непокътнатите си романси
и после, без нищо да отричам, тръгвам отначало.
Аз съм краят на роман, който започва –
за какво ми е да различавам небето от хоризонта:
не може да се отдели музиката от танца
и навсякъде халатът ми е продължение на моя дом.
Аз съм краят на роман, който започва,
и двете си Сахари ще превърна в песни.
В очите си пазя непокътнатия си романс,
всъщност аз и ученик съм, и урок.

Мурад Бурбун (1938–)

*

И мисля за теб о мое ехо моя фикс идея
скроена по моя мярка по шевовете на душата
мое лице мое опако моя ножница мой кинжал
мои вериги моя педя моя извоювана свобода
мое пространство и мое време и моя пепел и мой пламък
мой остатък, моя годеница, моя изненада, моя жена.

Юсеф Себти (1943–1993)

Плодородни хоризонти
За да окастря небе избълвано от облаци
за да окастря поглед низвергнат от нежност
за да окастря илюзия цъфтяща сред жълтуги
за да окастря звезда осакатена от крила на демони
ще литна към светлината ти
О да пиеш пиеш
от корито което образът подмята от хоризонт

на хоризонт
О да премълчаваш премълчаваш
вълна която тинята надига от гной на гной
О да вярваш вярваш
в епос който слюнките предават от век на век
О да крещиш крещиш
легенда която годините втвърдяват от студ на студ
Ти преломи общия хляб
ти изсуши неутолените листа
ти постави хоризонта върху скалист бряг
калта изпива твоя образ
Превод от френски: КРАСИМИР КАВАЛДЖИЕВ
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Амелия Личева: Чета ЛВ...
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оя

р
б
а

н
е
ц

Ли

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.

Изненадана красота
Хавиер Гома Лансон
В писмото си от 16 юни 1771 г. Вертер – героят от
романа на Гьоте – разказва на кореспондента си как се е
запознал с Лоте, „едно от най-милите същества“1. Взел
кола, за да откара две дами на бал на полето и пътьом
минали да вземат една тяхна приятелка. Стигнали до
дома є по здрач. Вертер слязъл пъргаво, прекосил двора
и след като изкачил стълбата и застанал на вратата,
„пред очите ми се изпречи най-пленителната картина,
която съм виждал някога. В трема гъмжаха шест
деца, от единадесет до двегодишни, около едно момиче
с хубава снага, среден ръст, в проста бяла дрешка с
бледочервени ленти на ръцете и гърдите. Тя държеше
един чер хляб и режеше на своите малки наоколо: на
всяко порязаница според възрастта и охотата му“. От
момента, в който вижда Лоте, заета с тази обикновена
домашна работа, младият човек се влюбва фатално в нея.
Няма нищо по-секси от несъзнаващата сама себе си
красота, изненадана в прелестта си, докато се занимава
с нещо практическо. В това се състои еротиката на
униформите – естествената красота става още понеустоима, когато се облече в професионален тоалет,
който я обезличава. Вертер е улучен от стрелата на
любовта, защото Лоте дава на братята и сестрите си
да ядат, и именно тази слугинска поза, на самозабрава,
привлича пламенното му внимание. В телесната красота
има нещо инструментално. И най-съблазнителното
тяло е съставено от части, които винаги изпълняват
органична функция: коси, очи, уста, бюст, полови органи,
крака – за да спомена само фронталната перспектива,
– всички те служат на биологична нужда, функционират
сляпо, като че ли не съзнават вълнението, което
предизвикват. И обратното: обърнете внимание, че
човешкото тяло – за разлика от тoва на пауна – не
притежава орган, предназначен само да поражда желание;
ако се харесва, ако възбужда, ако възпламенява гледащия,
По: Й. В. Гьоте, „Страданията на младия Вертер“,
превод Асен Разцветников, София, Народна култура,
1956; бел. пр.
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то го прави разсеяно, сякаш учудено от властта си,
докато в същото време се занимава със спешните си
основни житейски задачи. Ето тук се крие рискът от
някои видове инвазивна естетическа хирургия, които,
вместо дискретно да подчертават естественото
у нас, го заменят с нови, синтетични органи, скъпи,
без изразена жизнена функция, явно предназначени да
се харесват, и тогава еросът, потиснат от толкова
умисъл, бива възпрепятстван в изпълнението на целта си.
Когато Платон е определил любовта като „раждането
в красота“2, е трябвало да добави, че винаги става дума
за разсеяна красота, изненадана в заниманията си. Тя
прилича на онези гребци на Киркегор, които напредват по
пътя си само когато загърбят целта. Така е: само онази
хубост, която загърбва властта си, е наистина желана.
Спомням си, че съм чел у един закален в хиляди
проучвания археолог, че старогръцките находища
винаги се отличават от останалите по красотата,
характерна за предмета, намерен в пясъка или на
дъното на морето, колкото и обикновен да е той – онзи
възхитителен народ не е можел да изобрети сечиво, без
да придаде на полезното чара на прелестната форма. За
мен квинтесенцията на красивото е гръцката керамика
от архаичния и класическия период, амфори и делви,
гравирани с идилични черни и червени фигури и скромно
предназначени да съхраняват смесеното с вода вино на
пиршествата. Ако там нищо полезно не е и красиво,
не срещаме и нищо красиво, което да не е и полезно,
няма излишни украшения в стил рококо – поезията,
музиката, архитектурата, театърът, реториката
и философията са колективни дейности и трябва да
допринасят за доброто, приятно общуване. Тук не важи
романтическото aut-aut (или-или), което те принуждава
да избираш между красивото и полезното. Обратното,
гръцкият идеал за kalos kagathos обединява красивото с
доброто, справедливото, полезното и святото. „Край
по-горчив (от този на Белерофонт) / чака онова, що е
приятно, но не е справедливо“ („Истмийски песни“, VII),

предупреждава Пиндар, превъзходен поет.
Грозният, пошъл утилитаризъм е голяма досада. Ала
почти по-лоша ми се струва онази прекомерна красота,
твърде добре съзнаваща себе си, която, заменяйки
ползата за обществото с тесногръдия интерес, се
опитва да извлече собствена изгода от желанието или
удоволствието, които поражда у другите. В § 42 на
своята „Критика на способността за съждение“ Кант
разказва известния анекдот за забавния гостилничар.
За да достави удоволствие на отседналите при него
гости, гостилничарят скрива в гората едно „дяволито
момче“, което с помощта на стрък тръстика
имитира красивата песен на славея. Гостите, които
се наслаждават на омайните трели, се разочароват,
когато измамата се разкрива. Защо, при положение че
музиката е една и съща? Защото отначало си мислят,
че са привилегировани свидетели на радостта на
природата, изненадата насред утринното си щастие,
а после удоволствието се изпарява, щом разбират, че
привидното щастие е симулация, а предполагаемата
изненада – не друго, а добре пресметнат интерес.
Цялото това увъртане беше, за да обясня и за да си
обясня защо така и не намирам удоволствие в това
да пътувам до места, които са били великолепни в
миналото, а сега покваряват наследената си автентична
хубост, като превръщат туризма в основния си
източник на приходи. Дворци, храмове, обществени
сгради, пазари, площади и пристанища, построени
от талантливи покойници – те вече не служат на
действителните, всекидневни нужди на живото
население; зали, картини, килими, скулптури, съдове,
лампи, бижута и мебели, каталогизирани в музеи, без
притежатели, които да ги използват. Град, твърде
добре съзнаващ прелестите си, който няма как да бъде
изненадан; лига от дяволити момчета по всички негови
кътчета; прекрасната Лоте, която дава на братята и
сестрите си да ядат, преобразена в кукла от синтетична
пластмаса.

По: „Пирът“, в: Платон, „Диалози“, т. 2, С., 1982, Наука и
изкуство, превод Георги Михайлов; бел. пр.
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