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Броят се издава с подкрепата на НФК

Панайот Карагьозов

Карантина

Склероза

Чувствам се като в чакалнята на гара,
през която не минават влакове.

Не помня къде съм заключил ключа,
с който отключвам спомена.

Ваканция

Ключалка

Боже, писна ми от ваканции,
които прекарвам на балкона.

Престани да надничаш в живота ми
през ключалката.
Ако искаш да видиш всичко –
почукай и ще ти отворя.

Безвремие
В разгара на световното безвремие
всички закъсняваме за някъде.

Страх
Снощи се стреснах от сянката си.
Днес ме е страх да се погледна.

Вълни
Оцеляхме след първата вълна.
Дочакахме и втората,
без някой да ни научи
как се плува в мъртво вълнение.

Мутанти
Малцина,
нахапали ябълката на Ню Йорк,
разбират, че са голи.

Отлагане

Маркоман

Отлагам живота за петък,
отлагам живота за сряда,
отлагам живота за утре...
Отложих живота за вчера.

На Марко Марков
всичко му е марково.
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Отворена покана за позиция Програмен директор
на Софийски международен литературен фестивал

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.

Софийският международен литературен фестивал е
най-голямото и престижно събитие за литература в
България. Форумът събира на едно място български
и световни автори, създава пространство за среща
на литературите, на големите и малките езици, на
културите на различни държави.

книга“ и екипа на СМЛФ преди и по време на събитието,
както и съдействие след него при изготвянето на
необходимите отчети;
– Принос чрез цялостната дейност към популяризиране
на организатора и на СМЛФ като ключово културно
събитие.

Всяка година Фестивалът има за фокус литература от
различен географски регион или език. Представяли сме
автори от Балканите, Скандинавския север, Иберийския
полуостров, Вишеградската четворка, Немскоезичния
свят, Френскоезичните държави. В историята си
Фестивалът има и две тематични издания, неподчинени
на географията. През 2016 г. това е темата „Миграция,
идентичност, граници, принадлежност“, а през 2020 г.,
преминала под тегобата на световна пандемия – „Всичко
започва на нов ред“.

Програмният директор на СМЛФ следва да:
– Има висше образование с хуманитарен профил;
– Владее отлично английски език – писмено и говоримо;
– Има участие в организиране и програмиране на
културни събития;
– Има опит в културния сектор;
– Има отношение към литературата и е в крак с
тенденциите и актуалните теми;
– Има дългосрочна визия и концепция, стратегическо
мислене и внимание към детайла;
– Има отлични комуникационни умения и опит в
ръководенето на екип;
– Отнася се уважително към крайните срокове;
– Не е обвързан с издателство към момента на
кандидатстването.

Фестивалът се организира от Асцоциация „Българска
книга“ и традиционно се провежда през месец декември.
Софийският международен литературен фестивал
(СМЛФ) търси своя нов Програмен директор.
Основни отговорности:
– Разработване и представяне на програмна концепция
за провеждане на СМЛФ, която съдържа разнообразие
от участници – български и международни, издавани в
България от различни издателства;
– Работа с фокус върху създаването на запомнящи се
събития в рамките на СМЛФ;
– Създаване на дългосрочна стратегия за развитието на
СМЛФ;
– Работа в посока привличане на спонсори и партньори за
провеждането на СМЛФ, заедно с фестивалния екип;
– Комуникация с участниците в СМЛФ преди, по време и
след участието им в него;
– Изграждане на устойчиви контакти с институции и
културни центрове в България и в чужбина, осигуряване
на партньорски отношения и навременна комуникация с
тях;
– Ръководене на бюджет на СМЛФ и стриктно следене за
неговото изпълнение и отчитане;
– Сформиране и менажиране на фестивален екип;
– Съдействие на организатора Асоциация „Българска

За да кандидатствате за позицията:
Изпратете на имейл адрес office@abk.bg:
– Своя актуална автобиография;
– Копие на диплома(и) за висше образование;
– Мотивационно писмо, в което да включите кратка
Ваша концеция за провеждане на СМЛФ 2021, както
и визия за посоката на развитие на Фестивала за
следващите 5 години;
– Препоръки и/или други документи, доказващи опита в
професионална ангажираност в културния сектор.
Ние предлагаме:
– Дългосрочна ангажираност;
– Мотивиращо възнаграждение;
– Съдействие и споделяне на опит и контакти;
– Гъвкавост при договарянето.
Краен срок за кандидатстване: 03.05.2021 г.,
23:59:59 ч.
Ще се свържем само с одобрените по документи
кандидати, за да ги поканим на събеседване.
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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 и 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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Бригадата на св. Августин
Избрани кадри от вчерашния политически ден.
– БСП кудкудякат и хвърлят къчове, когато ги
подканват да се извинят за атентата в църквата
„Света Неделя“ през 1925 г. Не били те, нямало такава
работа, щом е комунистическо, все е харно.
– Сценарист на Слави излиза на трибуната и нарича
премиера в оставка „страхлив заек“, после във
Фейсбука си се възмущава какви простаци били
депутатите на ГЕРБ.
– Татяна Дончева, като една позастаряла „Мадам“, учи
на ушенце младата Ива Митева на чалъми – как да не
даде процедурна възможност на депутатите от ГЕРБ
да отговарят на лични нападки. Микрофоните им са
включени и Йордан Цонев, с бащинска загриженост, ги
съветва да са по-тихи.
– И най-важното. Станислав Трифонов, когото всички
чакат да направи правителство, обявява (във Фейсбук,
къде другаде), че въвеждането на мажоритарни
избори се отлага за времето, когато ще има „сигурен,
спокоен и уверен Парламент“, а това ще стане, когато
„токсичната“ партия ГЕРБ „изчезне от полето на
българския политически живот“.
Казаното от шоумена политик е абсолютно скандално
и в нормална държава журналисти и „анализатори“
трябваше да вопият по телевизионните студиа от
сутрин до здрач. Не защото Слави излъга избирателите
си, отказвайки се да въвежда прословутата
мажоритарност. Лъжата си е норма за българския
политик, стар или нов, свикнали сме. Скандалното е,
че Слави Трифонов поставя правилата и технологията
на изборния процес, които по презумпция трябва да
са неутрални и еднакви за всички, в зависимост от
собствения си партиен интерес. Открито и нахално ни

се казва, че Изборният кодекс ще бъде ремонтиран по
целесъобразност – когато и каквото е добре за Слави и
аверите му, това ще стане.
Ако журналистите и „анализаторите“ не се усещат,
би трябвало един опитен вече демократ като Христо
Иванов да скочи. Но той не скача, а напротив, хвали
Слави Трифонов колко мъдро бил постъпил. Хвала на
такива принципни и честни лидери на „дясното“.
Но какво да се чудим. Ето го и любимия ни проф.
Дайнов – „новоизбраната власт е длъжна в найкратки срокове да премине към решително
контранастъпление“. И за да не звучи съвсем по
сталински, добавя и малко от Августин Блажени:
„Една държава, в която няма справедливост, по нищо
не се различава от шайка въоръжени разбойници“. Та,
всичко било позволено в борбата срещу „въоръжените
разбойници“.
Ами, това е. Дончева и Мая Манолова, Тошко и Славчо
– силовата бригада на св. Августин. Може би като
един папа на протестърската църква Евгений Дайнов
им е дал и предварително опрощение на греховете.
Каквото и да направят, щом е срещу Бойко Борисов,
все е добро. Псувайте наред, изчегъртвайте без жал,
Бог ще познае своите.
Всякакви прилики с Отечествения фронт и
тактиката на болшевиките са случайни. Или не
съвсем.
Бойко Пенчев

16 април 2021 г.
Текстът е от блога на Бойко Пенчев „Хляб по водата“
http://boykopenchev.blogspot.com/
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Разговор с Деляна Манева
В интервютата, които вече дадохте по повод
романа Ви „Шестият пръст“, споделихте, че една от
причините да го започнете е и вълната съвременни
български книги, които можем да определим като
търсещи корените, говорещи за изконни ценности.
Аз бих добавила, и много често прокламиращи
псевдомитологии, а и вид национализъм. Иронията
към подобни теми е факт при Вас, но търсенето
на корените се оказва по-сложно, не влиза в гамата
само на отричането и иронията. Откъде дойде тази
двойственост?
Понятията много често са двойствени, дори във
физическия свят. И все пак трябва да изберем. Без съмнение
този „тренд“ в литературата е дразнещ със своята
кичозност и може донякъде да е опасен, тъй като дава лесни,
повърхностни и откровено неверни отговори. Иронията
е за предпочитане, но в един момент може да осъзнаеш, по
думите на Георги Пашов, че „поел родовата вина, тук ще
повръщам до края на дните си“. Дълбоко трагикомичен
извод, особено когато разбереш, че това е животът ти
и той няма да се повтори. В един момент ми се стори
смешно, че можеш да вземеш едно хапче и от периферията
да се озовеш директно в центъра, on the top of the world. И в
следващия момент да отрезвееш. Ценностната система е
динамично понятие. Героят не търси корените си, а иска да
ги отреже, но се заплита и неусетно създава нови връзки и
нови корени. Но когато се връща обратно 6 години по-късно,
той не се е отказал от иронията, напротив – тя е станала
по-зряла, към нея се е прибавила и самоиронията. Той просто
е осъзнал, че контекстът, макар и важен сам по себе си, е
само фон. Човечето пред фона е по-важно. То е в центъра.
Разказът в романа Ви се води от гледната точка на
тийнейджъра Павел Роглев, но любимият читателски
въпрос въпреки това стои – има ли аналогии с Вашето
детство тук, чута ли е тази история, или е изцяло
фикция? Или малко по-коректно казано, има ли нещо
автобиографично в романа Ви, или той е плод изцяло на
въображението?
Аз познавах този човек – бащата, шестият пръст. Но
не познавах сина, който всъщност ме интересуваше.
И доколкото знам, автентичната среща е завършила с
подписани документи. Така че това беше само отправна
точка за едно въображаемо пътешествие. Но аз познавам
този малък град, територията на летните ми ваканции
в детството и връщайки се мислено там, започна да се
отключва и тогава, задвижи се емоционалната памет.
Появиха се съвсем автентични истории, детайли от
събития, персонажи и в един момент не знаех къде свършва
въображението и къде започва паметта. Вече нямаше
значение, защото и без това една история е система от
знаци. Харолд Пинтър казва, че „миналото е чужда земя“
и никой не знае точно какво се е случило. Но е факт, че
помним емоциите – прекрасните и ужасните – дори и да ни
се струва, че отдавна сме ги погребали.

Съвременният български роман обича да говори през
очите на детето, но обикновено става дума за истории
спомени. Вие засягате съвременна проблематика,
отваряте към темата за миграцията, поставяте
въпроса за родното и чуждото, но като че ли детето Ви
е нужно и за друго – като че ли се опитвате да покажете
възможните варианти на съзряването през него.
Детето ми беше нужно не само като отправна точка
за съзряване и трансформация, но и като субект с много
интензивна емоционалност и енергия; като начин на
мислене, изграден от прости и чисти конструкции, пък дори
и стереотипи, с които можеш да си играеш. Интересуваше
ме този момент от живота ни, когато все още сме
„органични“, реагираме спонтанно и нещата се случват за
първи път. Но оставят белези, които ни променят.
Темата за спасението е нюансирано проиграна в
„Шестият пръст“. Можем ли все пак да спасяваме
другия, или това винаги са обречени опити?
Не знам дали можем, но винаги трябва да се опитваме.
Дори и да се проваляме. Някой път може и да успеем. Много
общества са оцелели по този стар начин.
Заглавието кога се роди?
Имах някакво работно заглавие, а като завърших текста,
направих дълъг списък със заглавия, но повечето бяха
мъгляви и неподходящи. Признавам, че Алек ми помогна с
решението.
Шестият пръст ли е цената на свободата?
Възможно е, но само когато го приемеш. Когато преодолееш
предразсъдъците си, че това е нещо неподходящо и
неприемливо. Така разширяваш границите си.
С какво Ви помогна (и помогна ли Ви) работата в
театъра, в киното при писането? Има ли нещо, с
което чистата литература (не сценарното писане) Ви
изненада?
Може би театърът ми помогна с процеса на превъплъщаване
в героя, а киното – с класическата си триактова
структура, с вниманието към ситуацията, поведението на
героите и диалога. Но литературата наистина ме изненада.
Преди всичко със своята екстремност като ритъм на
работа; както и с това, че можеш да се вмъкнеш в главата
на героя. Плюс това в киното и театъра имаш много повече
ограничения (пък дори и по отношение на бюджета), за да
реализираш една идея. Философски си казваш, че свободата
винаги е в рамките на известни ограничения, но май не е
точно така. Свободата си е свобода. Литературата е
много интензивна виртуална реалност.
Кои са писателите, които харесвате, и смятате ли, че
сте повлияна от някого в собственото си писане?
Харесвам ужасно много писатели, защото винаги съм била
„ненаситен читател“. Повечето са мъртви и отдавна са

Деляна Манева

се превърнали в
митове, но харесвам
и някои живи.
Със сигурност
съм повлияна от
много книги, които
през годините са
потънали в мен. Но
когато решиш да
минеш от другата
страна, по-скоро
имаш желание да
заглушиш гласовете
на тези писатели, за
да чуеш собствения
си глас. Дали ще
можеш и дали
трябва? В нас е
закодирана не само
емоционална, но и
културна памет.
Алек Попов ли беше
първият читател
на романа и как го
оцени?
Алек е възможно най-трудният читател, защото той няма
как да бъде безпристрастен. Пък и той има професионални
изкривявания. Мисля, че оцени чистотата на езика,
чувството за мярка и факта, че историята има начало,
среда и финал. Каза ми, че се е „развълнувал“, но можеш ли
докрай да вярваш на писател? Писателите често лъжат –
това им е работата.
Романът Ви е много кинематографичен, обмисляте ли
да напишете сценарий по него? Или бихте предпочели
друг да го напише?
В киното се правят много драфтове на сценария. Понякога
те са плод на колективен труд. Всичко зависи от режисьора,
защото филмът вече е неговата интерпретация,
неговата история. Мисля, че разделението на труда е
професионален подход. През септември имах удоволствието
да присъствам на снимките на филм по мой оригинален
сценарий. Преживяването е вълнуващо, но и те кара да се
замислиш. Внимавай какво пишеш, защото някой може и да
го реализира.
Гледате ли към следващ роман?
Имам някаква отправна точка – начало на история, която
ме привлича и плаши едновременно. Може и да се получи.
А може и да не се получи. Е, винаги можеш да натиснеш
бутона delete. Какво ще изгубиш? Само време. А времето в
същността си винаги е „изгубено“…

Въпросите зададе Амелия Личева

П Р И П И С К И

Борис Христов събирач на памет в антология „Сборник
за народни умотворения: научен и книжовен дял“
Историята на човечеството е и
тази на книгите, които са забравени,
непотърсени... Големият поет Борис
Христов е с интуиция да върне
българското светоусещане в културната
ни история, като се обръща към
забравени книги. Съставител е на
антологии за българската народна лирика,
необятните народни устни писмена,
които превръща в историчност.
И не само, културната ни памет с
представите за света и човека от „магическия“ реализъм
на фолклора, завръщане към праопита, убежища на
българския дух. От местните извори, неразомагьосани от
религиознотo, там, където е още чудатостта, песенното
творчество в устната му словесност, богатата на
теми българска памет от народно наследство, в която
е закодирано универсалното. Да си спомним загадъчния
сборник със странна съдба „Веда Словена“ (и едноименния
документален филм, на който е сценарист). Четем света,
който не е такъв какъвто го знаем днес, който е, отива,
„от“ към нас и далеч.
Антология „Сборник за народни умотворения“,
двутомният труд, на който е съставител Борис
Христов и сам ще нарече „помилвани книги“, излезе в
края на миналата година. Стои встрани от лавиците в
книжарниците, а е книга събитие за българската памет.
Документална, вдъхновена и възраждаща забравени
текстове от архива на „Сборник за народни умотворения,
наука и книжнина“ от 1889 г. Забележителната поредица от
книги, основана от „ренесансова“ личност като проф. Иван
Шишманов, министър на народното просвещение, един от

основателите на Софийския университет. За съвременните
читатели антологията е „културологично“ пътуване
с текстове за източниците, за тези значими български
автори, учени, възрожденци, формирали представите
за българската наука и хуманитаристика. Всъщност
обществото винаги се е защитавало с тези, които
участват в правенето на Историята.
Текстовете в сборника са писани от емблематични фигури
за българската култура от Възраждането като Петко Р.
Славейков, Васил Златарски, Любомир Милетич, Димитър
Маринов и други историци, етнографи, археолози, които
въвеждат читателя в създаването на българската наука –
българската историография, нумизматика, метеорология,
география, етнография, археология, езикознание.
Изследванията са част от историческата ни памет,
първите поредици, които утвърждават българската
култура и идентичност. И въпреки това непознати.
Сборникът е с осъвременен език и с детайлна информация
в бележки под линия, дело на редакторите. Представя
ни знанието на отминалите времена, което е стигало до
енциклопедичност. Чрез градината на умотворенията,
Борис Христов с избора си на текстове онагледява
исторически моменти фрагментарно, историята
никога не достига цяла. Има и друга цел, като участва в
разпространението на исторически знания за знанията.
В антологията, от писмата на цариградския патриарх
Николай Мистик до цар Симеон, през бележките и писмата
на Левски, до културологичните понятийни представи
за света, съвременното схващане е музейно. Книгите
са памет. Съвременният читател може да очертае
тенденции за епохи, да изведе от историческата експозиция
социални идеи, желания, колебания на човека и връзката

му с окаменелите български земи в исторически наслоения
– бележки за въстания, за владетели, атмосферата на
старите пътувания през България и още по-назад. Да
преоткрие архетипните си виждания дълбоко вкоренени
в традициите на етнографията, да проследи модерните
нагласи по отношение на други култури. И да пренесе от
нашите предци историческо съзнание и самоидентичност.
Книгата се чете бавно, монографиите са дълги. Любопитни
са текстовете: „Ръкописа за България при царуването
на император Никифор Фока“, който се съхранява във
Ватиканската библиотека, писмата до цар Симеон,
сведенията за народната медицина. В културологичните
пластове на антологията едно уморено общество може
да се върне към традицията, първоизворите, в търсене
на спасителни устои в употребата на паметта и
обиталищата є. С годините книгите ни дават не само
поглед назад, но и увереност и посока, нямат само характер
на паметници с историческо значение. Паметта на времето
винаги трябва да бъде реконструирана.
Ваня тодорова
„Сборник за народни умотворения: научен и книжовен
дял“, Т. 1 и Т. 2, съст. Борис Христов, изд. НБУ, 2020.
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Разговор с Росен Петков за „старите
книги“ и дигиталните изкуства
Михаил Булгаков,
„Записки на
младия лекар“,
прев. Лиляна
Минкова, изд.
„Нике“, 2021
Книгата събира в едно издание
цикъла „Записки на младия лекар“
и повестта „Морфин“ на Михаил
Булгаков. Разказите са писани
през 20-те години и вдъхновени
от опита на Булгаков като млад
лекар, практикуващ в малка
селска болница в революционна
Русия. Повестта „Морфин“
също е вдъхновена от личния
опит на автора, посветена на
проблема с пристрастяването
към морфина, като проследява
историята на главния герой от
първата инжекция за облекчаване
на болката до трескавите му
последни записки.

Тимо Парвела,
Бьорн Суртлан,
„Кеплер 62.
Книга първа:
Поканата“,
прев. Росица
Цветанова, изд.
„Жанет 45“,
2021
„Поканата“ е първата книга на
една от най-продаваните поредици
„Кеплер 62“. Пренаселеността
на земята води до намаляване
на природните ресурси с
тревожно бързи темпове.
Тринайсетгодишният Ари се
грижи за братчето си, заразено от
мистериозен вирус. Момчетата
успяват да се доберат до „Кеплер
62“, най-новата компютърна
игра, за която се говори, че
е невъзможно да се премине
последното є ниво. Започва
завладяващо приключение.

Мария Калинова: Заниманията Ви са
свързани с изследвания на книгата като
артефакт и дигиталните изкуства,
съчетавате грижата за „старите книги“
с програмирането. Бихте ли се определили
като човек, който отстоява каузата на
книгата в днешния свят?
Росен Петков: Да, бих се определил като
човек, който обича литературата и обича да
разгръща и чете хубави книги. И като човек,
който осъзнава хилядолетната история на
книгата. Аз съм и от онова поколение, което
е живяло и в аналоговия, и в дигиталния
свят. Работил съм още на първите наши
8-битови микрокомпютри „Имко 2“ и сме
стояли по нощите да програмираме някоя
игра.
Мария Калинова: Като че ли последната
година нарасна още повече нуждата
от дигитализация на книги, периодика,
документи и снимки. Изследователската
работа по време на ограничения достъп
до университети, библиотеки, архиви
можеше да продължи благодарение на
дигитализираните източници. Мислите
ли, че дигиталните копия ще изместят
„старите книги“ и работата с оригинали?
Росен Петков: Дигитализацията е много
важна за съхранението, достъпността
и популяризирането на книгата. Но от
изследователска гледна точка понякога
се налага книга да се разгърне, да се види
хартията, печатът, подвързията, изобщо
материалите. Особено при много старите
книги с оглед на датировка (ако няма
посочена дата). А и понякога просто да
помиришеш книгата, да усетиш книгата до
тебе...
Мария Калинова: Какво означава да се
разработи нискобюджетна система за
дигитализация?
Росен Петков: Означава с две или
три хиляди лева да си направите
дигитализационен „ъгъл“, едно-две бюра,
една стая за дигитализация. Апарат,
стойка, лампа. Може и да си купите
сравнително евтин скенер за книги. Но
това означава и познания по „метаданни“,
по стандартно записване на информацията
с цел вграждане в бази данни. Преди време,
СОКИ разработихме с колегите от Р.Б. „П.
Р. Славейков“ В. Търново, проект по Еразъм+
MobiDig, с образователни материали
по темата, достъпни са безплатно на
mobiledigit.eu
Мария Калинова: С какви проблеми се
сблъсквате при опазването, подвързването и
реставрирането на книжното наследство?

Трейси Улф,
„Копнеж“, прев.
Йоана Гацова,
изд. „Егмонт“,
2021
Романът е за онези читатели,
които са любители на историите
за вампири, дракони и всички
фантастични странности, които
се случват през нощта. Трейси Улф
е професорка по английски език,
която посвещава все повече време
на писане на мрачни истории и
създаването на изтерзани герои.
Вдъхновен от литературата на
Романтизма, романът „Копнеж“
предлага една нова перспектива
към въпроса за човека като
граница между чудовищното и
божественото.
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Росен Петков: Първо, неразбиране на
начина на съхранение на книгата. Има
едно златно правило, книгата се чувства
добре, където човек се чувства добре.
Хилядолетия книгите и хората са живели
заедно. Ако затворите „ценните книги“ в
трезор и не сте внимателни, те могат да

се повредят от влагата, студа, гризачи.
Второ, често може да видите наблъскани
книги една върху друга, или в кашони или
сандъци, по тавани и мазета, при висока
или много ниска температура, не могат
да дишат, слепват, плесенясват от
температурните флуктуации и изобщо
много невежество има при съхранението.
При реставрирането понякога се подхожда
брутално, сменят се подвързии, обрязват
се полета, почистват се листовете до
бяло, ламинират се листове чрез целулозна
баня, често артефактът става „като нов“.
За щастие, това вече не е тенденция при
реставрирането. Ако пък книгата просто
се „пристяга“ от книговезец, добре е да
посочите изискванията към подвързията
– форзаци, кожа, гръб, капителбанд и др.
Тук отново може да свалите полезни и
безплатни обучителни материали от
сайта на един Еразъм+ проект, който
ръководех преди време, bbinding.org или FB
страницата му: https://www.facebook.com/
groups/1410753065835895
Мария Калинова: Какъв е смисълът в наши
дни и каква е ползата от колекционерството
на книги, периодика и фотографии?
Росен Петков: Научавате много около
всеки артефакт, неща за историята и
личностите, всеки артефакт говори
много за времето си. Второ, радвате се на
произведения на изкуството, а това е много
зареждащо. Трето, понякога се чувствате
спасител, откривайки ценна книга или
снимка, която би заминала на „вторични
суровини“, ако не сте я забелязали.
Колекционерството е мисия, библиофилът
колекционира теми, стилове, разучава и
подбира. Много от уникалните артефакти
в музеите и галериите са дарени от частни
колекционери, които десетилетия са
влагали доста пари и време да подберат, да
издирят такива артефакти. Без частните
колекции, които често после отиват по
изложби или музеи, много от залите биха
били празни. Интересни редки и ценни първи

издания могат да се видят във FB групата
„За старите книги и компютърните
изкуства“, https://www.facebook.com/
groups/169803603122212
Мария Калинова: От последните ви
публикации в „Литературен вестник“
става ясно, че имате слабост както
към възрожденските издания, така и към
книгите от 20-те и 30-те години на 20-и
век и българския литературен модернизъм
като цяло. Особено значими са въпросите,
които повдигате за модернизма като стил
в текста и илюстрациите. Имате ли
наблюдения какво се случва по времето на
комунизма със стила? И какво се случва днес?
Росен Петков: По времето на ранния
комунизъм (сталинизма), около 50-те,
все още се издават прекрасни книги,
албуми, луксозно оформени. После започва
ширпотребата, евтини издания в огромни
тиражи. Но добри илюстратори винаги
е имало, особено в детските книжки –
семейство Тузсузови, Любен Зидаров. За
съжаление, както и Веселин Йончев посочва,
шрифтовото изкуство е занемарено, има
малко и стандартни шрифтове. Да не
говорим за качеството на соцснимките.
Например няма добри снимки на наши
изчислителни машини от 70-те, а всичко
е отишло за скрап. И тази история сега е
загубена, може да си представяме детайлите
по дизайна на нашите големи машини. И
да дигитализирате лоша снимка, какво
ще получите? Сега има и ширпотреба, и
библиофилски издания, добрите издателства
пускат от време на време и луксозно
оформени книги по определени теми или
автори. Разбира се, в повечето случаи се гони
цена и оттам по-пестеливо илюстриране,
обикновен офсет, евтина хартия, обикновено
се набляга на корицата. Понякога и скъпи
книги се оформят изключително кичозно.
Мария Калинова: Поддържате връзка
с различни колекционери, книговезци и
дизайнери от целия свят. Дали има интерес
към българската книга като артефакт извън
пределите на страната ни?
Росен Петков: Има и към старопечатните
книги, и към времето на модернизма,
и към историческите, етнографските
и краеведските. Но ако говорим като
артефакт, интерес има към книгите на
модернизма или на ранния социализъм,
началото на 20-и век, които са илюстрирани
от талантливи художници модернисти –
Сирак Скитник, Иван Милев, Мирчо Качулев,
Иван Пенков, Николай Райнов. Но ние не
сме Русия, Франция или Германия, не бива
да си правим илюзии, че нашите книги са
световноизвестни. Затова
трябва да се полагат усилия
за популяризирането им. Има
периоди, като 1920-те, когато
нашата литература и театър
са европейска величина.
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Котката на Шрьодингер,
затворена във водната кула в София
Столицата предоставя на своите жители
необозримо количество възможности,
от които може да се избира. Големият
град е жив организъм, чийто кръговрат
се състои от един непрестанен обмен на
стоки и идеи, от едно никога неспиращо
общуване между градското пространство
и отделния човек от което общуване всеки
може да извлече по нещо полезно за себе си.
Често се случва обаче презапасяването с
информация и избор да лиши столичанина
от най-важната възможност, а именно – да
преживее столицата пълноценно. Бързайки
да стигне възможно най-бързо от работа до
вкъщи, човек забравя за малките детайли
и като че ли с течение на времето се
„сраства“ с града и спира бъде подвластен на
неговата магия. За истинското преживяване
на столицата е необходимо не просто
познаването на големия град, а вглеждането
в малките детайли, или иначе казано –
„фланьорстването“. Фланьорът е културна
фигура на градската среда, който се появява
за първи път през 19. век. Накратко казано,
това е човек, който се разхожда без видима
конкретна цел и без да бърза, той просто се
шляе из улиците на града и гледа. Той вижда
онова, което е очевидно, но което често
остава незабелязано, онова, което крие
магията на градското преживяване.
Ако софийският фланьор има известен
интерес в областта на изкуството,
то със сигурност неговото безцелно
разхождане из града през април го е отвело
до водната кула в квартал Лозенец.
Изглеждаща на пръв поглед като случаен
и вече изоставен градски обект или пък
историческа забележителност, кулата
днес помещава в себе си галерията за
съвременно изкуство „+359“. Обикновено
в галерията се представят сайт-спесифик
изложби – проекти, създадени изцяло с
мисъл за специфичното пространство на
водната кула, в което идеята за белия куб
е донякъде заменена от идеята за спирала
и едно постоянно слизане и изкачване по
вертикала. Тялото на кулата е само по себе
си произведение на изкуството; то е муза,
вдъхновяваща художника, който изгражда
своята концепция на база възможностите,
които пространството му предлага.
Най-новата изложба, представена в
галерията, не прави изключение. „Котката
на Шрьодингер“ е съвместен проект на
братята Красимир Терзиев и Желко Терзиев
и можеше да се види във водната кула до
17 април, а след това онлайн в сайта на
галерия „+359“. Заглавието на изложбата
носи името на взривяващ разума
парадоксален мисловен експеримент на
австрийския физик Ервин Шрьодингер,
който има за цел да тества границите
на квантовата механика. Затваряйки
котка в кутия със специален механизъм,
съдържащ отровен газ и радиоактивно
ядро, за което има 50% вероятност да се
разпадне, Шрьодингер поставя котката в
т.нар. „суперпозиция“ – тя е едновременно
жива и мъртва, докато кутията не бъде
отново отворена и не се установи със
сигурност дали ядрото се е разпаднало,
или не. Бихме могли да кажем, че Красимир
Терзиев и Желко Терзиев надграждат
този експеримент, превръщайки
котката в метафора за изкуството, а
пространството на водната кула – в
черна кутия. Водната кула е едновременно
изоставен исторически обект и галерия за
съвременно изкуство, а в нея едновременно
има и няма изложба, докато не се появи
един случаен скитащ из столицата фланьор,
който да реши нейното състояние.
Подобно на квантовия свят, който силно
се противопоставя на традиционния свят
на гравитацията, възприеман с разума,
съвременното изкуство също като че ли
прави опит да надскочи предшестващата
го модерност, която разчита на разума
като водещ принцип. Ясно дефинираните
граници и смисли на различните течения в
модернизма отстъпват, за да излязат на
преден план ирационалното, нелогичното,
гротескното, наивното и дори окултното
(все категории, характерни за епохите преди

Патрик Свенсон,
„Евангелие на
змиорките“,
прев. Стоянка
Сербезова-Леви,
изд. „Прозорец“,
2021
Забележително малко се знае за
европейската змиорка Anguilla
Anguilla. Позовавайки се на
съвременната биология, както
и на собствения си опит в
риболова на змиорки Патрик
Свенсон изработва хипнотизиращ
портрет на необичайното,
напълно неразбрано и пленително
животно. Смесвайки мемоарното
и природонаучния дискурс,
текстът на Свенсън се превръща
в изследване на човешките
състояния, задълбава в общите
въпроси за нашите корени и
съдба както като хора, така и
като животни. Резултатът е
завладяващ и хлъзгав разказ, който
ще изненада и очарова.

Елизабет
Кюблер-Рос,
Дейвид Кеслър,
„За скръбта и
скърбенето“,
прев. Евелина
Андонова, изд.
„Изток-Запад“,
2021

Желко Терзиев, „Като муха в куфар“, 2020, инсталация.
Изложба „Котката на Шрьодингер“
Фотография: Божана Димитрова

Ренесанса), сякаш за да предложат един
нов, по-сложен и цялостен от рационалния
смисъл. Подобно на котката на Шрьодингер,
представените във водната кула творби
са поставени в състояние на суперпозиция;
те са отворени за прочит и отказват
лесното и категорично определяне, сякаш
напук на натиска за ясни и конкретни
дефиниции, характерен за други аспекти
на съвременния живот. Това са по-скоро
многопластови мисловни експерименти,
които съществуват в множествеността на
техните интерпретации.
Добър пример за тази многопластовост
е видеоинсталацията I am in a Room
Different from the One You Are In на Красимир
Терзиев. Звукът от нея (доста неясен, но
създаващ усещането за напрежение) се чува
още с влизането в кулата на приземния
етаж, но зрителят успява да я види едва
на ниво 2. Инсталацията препраща към
произведение на Алвин Люсиер от края
на 60-те години (носещо почти същото
заглавие), в което композиторът се заиграва
с пространството посредством звука.
Записвайки своя глас, той пуска записа
в стая и презаписва отново и отново
записите, като по този начин поставя
акцент върху деформирането на звуковите
честоти в пространството. Крайният
резултат е 45-минутен запис, който
започва с ясно отчетлив глас, но завършва
със съвсем неясни звуци, които по нищо не
напомнят за човешки глас.
В инсталацията на Красимир Терзиев се
намесва и образът, като отново се набляга
на влиянието на пространството върху
обекта, от една страна, и върху сетивата
на зрителя, от друга. 15-минутното видео
започва с ясни детайлни кадри от интериора
на селска къща, но с течение на времето
тези кадри се деформират, а перспективата
се изкривява все повече, докато накрая не
останат почти неясни цветни петна, от
които зрителят трудно може да определи
на какво е свидетел в момента.
Изкачването по спираловидното стълбище
към всеки следващ етаж на галерията
разкрива нови, неоткривани на долните
етажи смисли и така се създава усещането,
че изложените творби живеят в симбиоза
с галерийното пространство и че

зрителят може да се докосне истински до
изложбата, едва когато завърши целият
цикъл на изкачване и слизане обратно.
Стигането до върха на кулата е неминуемо
предизвикателство – тясното вито
стълбище, водещо до най-горното ниво, със
сигурност изкарва посетителя на галерията
извън зоната му на комфорт.
Истинското предизвикателство обаче
се появява едва след изкачването на
стълбището. Тогава именно на зрителя
се дава възможност наистина да определи
състоянието на изложбата. Пред него има
малък отвор на пода, през който може да
се слезе в сърцевината на кулата – нейният
резервоар. Именно там е разположена
инсталацията „Говорих, докосвах“, казах
на Желко Терзиев. Ясно отчетлив мъжки
глас говори и сякаш приканва зрителя да
слезе и да провери кой точно говори. Има ли
някой долу в резервоара, или това е запис? И
какво е това в чашата с вода на масичката?
Обектите в резервоара на водната кула са
далеч от зрителя и неговия комфорт. Те
очакват неговото усилие, за да определи той
тяхното състояние, за да прецени има ли
изложба, или няма.
На фона на като че ли все по-категоричните
обществени мнения днес, произведенията
на двамата братя Терзиеви във водната
кула представляват едни котки, които
са едновременно живи и мъртви и
които очакват своя зрител, който да
реши тяхното състояние. „Котката
на Шрьодингер“ напомня, че нещата
обикновено не са такива, каквито
изглеждат, а черното и бялото не са
единствените привидни възможности.
Изложбата във водната кула е едновременно
част от градското пространство и част
от едно уникално преживяване, което
извисява над ежедневието. А от случайния
скитащ се из столичните
С подкрепата на улици минувач-фланьор
Столична община зависи как ще я преживее
и дали ще се превърне
в потенциален зрител,
като по този начин вдъхне
живот на намиращите се в
състояние на суперпозиция
обекти.
Калина Цонева

Книгата е посветена на
катастрофалните събития в
човешкия живот и скръбта като
прекъсване на една връзка, но и като
преминаване през болката на личната
загуба и продължаването отвъд това.
Тук са засегнати както въпросите
за тъгата, така и проблемите с
натрапливите мисли, спохождащите
сънища, изолацията и самотата.
Освен дефиниране на основните
етапи на скърбенето книгата има за
цел да даде и практически насоки как
да се трансформира съкрушението,
за да се върне усещането за смисъл в
живота.

Костадин
Рабаджиев,
„Боговете в
човешкото
пространство.
Археология
на елинските
представи“, УИ
„Св. Климент
Охридски“, 2021
Изследването на Константин
Рабаджиев събира в общ разказ
отломки от различни артефакти,
свързани с представата на елините
за боговете и присъствието
им в света на хората. Това
не е история на гръцката
религия, а реконструкция на
представата за елинските богове
чрез литературни текстове,
тълкувания на съвременници,
откъслечни образи и предмети
в археологическа среда. Прочит
на идеи и прозрения за духовния
свят, който е реален подобно на
човешкия делничен
свят.
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Кайрос като възможност за един съвременен
теоретичен симулакрум
Борис Илиев
„Литературен вестник“ от 90-те години насам е
пространство, в което трудно оцеляват едноизмерни
явления и дефиниции. Книгата, която възнамерявам да
коментирам – „Модерният мимесис. Саморефлексията
в литературата“ на Камелия Спасова, също е сложна и
многоизмерна. Затова този текст се опитва да отговори
на тези характеристики. Наистина негов обект е едно
новопоявило се научно изследване, но още тук ми се иска
да заявя, че ще отправям поглед и отвъд него, както
изследването на К. Спасова в мисленето си надхвърля себе
си. Ще стане дума за това, което книгата съдържа, но и за
това, за което тя запазва мълчание, но някак загатва или
удържа в гравитационното си поле.
Авторката на „Модерният мимесис“ няма нужда от
представяне за читателите на „Литературен вестник“,
тъй като отдавна е свързана с него. Въпреки това може
би новоизлязлата книга сама предполага да се припомнят
„Събитие и пример у Платон и Аристотел“, както и
съвместното дело на Камелия Спасова, Мария Калинова
и Васил Видински „Хаос и безредие. Случайното в езика,
литературата и философията“. Такова напомняне е
необходимо, но не и достатъчно. Дори беглият поглед
през „Модерният мимесис“ може да идентифицира точки
от предходната работа на Спасова, които образуват
промислена мрежа, от която новото изследване израства.
Такива са например статиите и студиите, посветени на
аналогията и аномалията като филологически подходи
за моделиране (неслучайно още тук въвеждам идеята
за модели – засега само като латентна потенция) на
понятието „парадигма“; на представата за хронос и кайрос;
на Ауербаховия филологически Ansatz; на теоретичното
наследство на школата в Тарту; на проблема за
das Umheimliche и отношението му с нечовешкото,
парачовешкото и автоматите; и разбира се, най-важното –
на миметичната теория и литературната саморефлексия
като обобщена тематика.
Именно тази мрежовост около генезиса на „Модерният
мимесис“ се превръща в един от отправните въпроси
на прочита ми. Може ли да се каже, че композицията на
книгата е фрагментарна? И да, и не. На пръв поглед общата
композиция дава аргументи и в двете посоки. От една
страна, подялбата на корпус от пет глави, предхождан от
уводни бележки и последван от впечатляваща библиография
(впрочем съдържаща от близките на изследването
Лотман, Ауербах и Цветан Тодоров до наглед далечната
медиевистична книга на Диана Атанасова за св. Никола)
и именен показалец. Само че в тази стройна подредба се
вклиняват и два „метакайриона“. Те са някак изведени
„пред скоби“ и хвърлят мост между теоретичното
говорене на книгата за времевите вгъвания в културата
и литературната история и самата композиция на
изследването; казано с други думи, метакайриотичността
фрагментира структурата, но същевременно на едно подълбоко равнище структурира теоретичния є разказ. В
тази посока може да се мисли и за генезиса на книгата – той
е мозаечен, но през детайлите преминава солидна концепция,
която формира и удържа цялото.
Уводните бележки не действат като механичен
синопсис на книгата, както се случва понякога, а са
функционални, аналитични елементи, те рефлексивно
отварят теоретични обеми, които по-късно се изпълват.
През провокативния въпрос дали Омир може да се
възприема като модерен е въведен основният проблем на
изследването. Възможно ли е модерното да бъде миметично
въпреки традиционната съпротива срещу подобно
допускане? Да, при условие че мимесисът се характеризира
с двойна референциалност – веднъж насочен навън като
уподобяване и веднъж навътре, към себе си, в процес на
авторефлексивност. Това води след себе си две много важни
следствия, свързани помежду си – първо, мимесисът вече
не се възприема като репродуктивен, не като подчинен и
вторичен спрямо реалността, а като равностойно на нея
явление със съзидателен характер, и второ, състои се от
едно безкрайно, кръгово усукване между позициите на древни
и модерни. Уводните бележки започват и вече споменатото
взаимопроникване между теоретичното съдържание и
структурата на книгата. Тук този процес е започнат през
представянето на два антични подхода – на аналогията
и на аномалията, които при Спасова ще се комбинират в
„съставянето на исторически парадигми по аномалия“ (13).
Така този проблем се превръща едновременно в тема на
изследването, но и в негов метод.
Принципите на аналогията и аномалията са акцент и в
първата глава на книгата. Именно тук се намира първата
точка на напрежение, която бих искал да
спомена. Главата използва като изходно
положение историята на Александрийската и
Пергамската библиотека от елинистичната
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епоха, които развиват различни подходи към книжнината,
съхранявана и обработвана от тях. Според авторката
двата метода, съответно на Аристарх от Александрия
и на Кратет от Пергам, могат да бъдат мислени
като първите принципни различия в една първична
теория на литературата (39). Нещо повече, през една
все пак реконструктивна перспектива аналогистите
и аномалистите предлагат два начина за отношение
към световната литература, далновидно събирана от
Птолемеите в древните библиотеки. Двете страни, повече
или по-малко съзнателно, успяват да граматикализират
(аналогистите) един от първите разкази за световната
литература, но същевременно да търсят отклонение от
начертаните схеми, да издирват местата, където те се
пропукват (аномалистите): „Модерният мимесис“ мисли
библиотеката като парадигматична хетеротопия, в която
граматическата парадигма е репрезентирана, оспорена и
преобърната от аномалната парадигма на измененията“
(59). Идеята за парадигмата, изхождаща от конкретен
пример, става валидна за цяла серия от примери и при К.
Спасова е аргументирана през връзки с други теоретични
положения като теорията на Фуко за епистемата
(„Думите и нещата“), която представлява вторична
класификация, изследваща отклоненията от таксономията,
изключенията, изкривяванията и девиациите. Настоящият
текст би могъл да актуализира и други теоретични
съотнасяния. Възможна е например връзката на теорията
за аномалната парадигма на Спасова с теорията на
Дарин Тенев за потенциалността на литературата и
теоретичните модели, които са способни да я активират,
без това да води до седиментизация и идеологизация на
литературния смисъл. Според Тенев теоретичните модели
трябва да търсят за своя основа податки в конкретно
литературно произведение. Следователно моделът, който
може впоследствие да оперира с редица произведения,
започва от примера, от аномалията, за да търси аналогични
обобщения, оставайки при това гъвкав за нови изменения.
Така „Модерният мимесис“ присъства в серия от задочни
диалози със съвременни европейски теоретици, които
се засрещат в едни от най-продуктивните точки на
литературознанието.
Оттук нататък, вече уточнила метода си – който е и
тема на изследването – книгата на Камелия Спасова във
втората си глава постига един обзорен, но същевременно
детайлен поглед върху теорията на мимесиса у Ауербах.
Това се постига през типичния за книгата близък прочит
на тематизираните теоретични текстове. Основното
понятие, което тук е и теоретизирано, и историзирано, е
идеята за кайрос, мислена също през темата за световната

литература. Кайротичните моменти са точки, в които
тя може да се разгръща във фигури, изследвани от Ауербах
като стилови явления и тенденции. Тази способност на
литературата „да вае свои собствени фигури“ се разбира
като автопойетична дейност и така се обвързва с основния
проблем за саморефлексивността на литературата,
нейното изобразяване на самата себе си. Кайросът обаче
дава и възможност за дистанциране от литературните
процеси и обглеждането им през литературноисторическа
перспектива, която да създаде цялостен наратив за
изкуството. Струва ми се, че това е особено продуктивен
момент, тъй като позволява кайросът да се мисли като
възможност изобщо да се прави история на литературата.
Според Ауербах времето около Втората световна
война притежава потенциала да произвежда наративи за
световната литература, отдава му се да създава отправни
точки (Ansatzpunkt) на интуитивно теоретизиране, което
обаче се превръща от чисто озаряване в метод. Така
от екземплума се извежда проблематиката, както и в
теорията на Дарин Тенев от отделното произведение се
извлича теоретичният модел. Кайросът на световната
литература, на литературната история обаче отминава
след Втората световна война, защото нашата
съвременност е лишена от нужната за това историчност,
от способността за „вживяване“ (Einfühlung) в епохата,
от умението да сближаваш далечни един от друг хоризонти
на очакване, да скъсяваш естетическата дистанция (по Х.
Р. Яус). По този начин „Модерният мимесис“ добавя още
една гледна точка, от която съвременността може да
рефлектира върху самата себе си.
Следващата трета глава е прицелена директно към
понятието за мимесис и неговата амбивалентност,
оразличаваща автентичен и хетерогенен мимесис.
Разделението е проследено още от Платоновото
разграничение на ейкон (образ с образец) и фантазма (образ
без образец), минава през Аристотеловото скъсване с
платоническата традиция и схващането на мимесиса като
естетическа категория и през връзката му с принципите за
вероятност и необходимост, достигайки до разбирането
за хетерогенния мимесис не като измама, сянка на сенките
(Платон), а като водещ принцип на поезията (179). Един
от най-интересните въпроси, които главата разглежда,
засяга момента на поява на референциалния проблем при
отношението на подобието и действителността. Става
дума за точката, в която създаваните образи в изкуството
преминават от религиозното към политическото по пътя
на едно постепенно опубличностяване. С това започват
дългите и сложни опити за решаване на проблематичното
отношение между действителността и изкуството.
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Четвъртата глава пряко подема отношението между
мимесис и саморефлексия, наблягайки върху работата на
школата в Тарту, като се осъществява близко четене на
статията „Текст в текста“ на Лотман. През ХХ в. се
обособяват два полюсни възгледа за мимесиса – теорията
за вярното отражение, подкрепяна от естетиката на
социалистическия реализъм, от една страна, и идеята на
Юрий Лотман за вътрешната рефлексия на литературата:
идеята за огледалото вътре в литературната творба
като инструмент за саморефлексия, който се обръща
към техниките, структурите и динамиките по
направата на текста“ (201). Според К. Спасова цялата
семиотична теория на Лотман може да се схваща като
миметична теория, противопоставяща се на теорията на
отражението. Лотман различава два семиотични модела
– лингвистичен и литературоведски. В рамките на втория
модел се изгражда текстът-код, който се превръща в
парадигма за формирането на други текстове, т.е. той
служи като матрица за кодиране при производството
на всеки друг текст, текстът е самомоделираща се
инстанция. Всъщност именно четвъртата глава съдържа
втората особено важна точка от „Модерният мимесис“,
която според настоящия текст отваря нови посоки при
осмислянето на важни моменти от литературната теория
– такива, които се появяват много след възгледите на
Лотман, но сякаш притежават подобна генеалогия. Спасова
показва как Лотман в статията си „Текст в текста“
опримерява теоретичната си постановка с коментар на
„Майстора и Маргарита“. Според семиотика от Тарту
романът е съставен от два текста – съвременната
действителност на Москва и древния Йерусалим. Първият
текст е създаден от автора, Булгаков, но вторият е
творение на героите в книгата. Ако отстъпим за миг
от хоризонта на Лотман, бихме могли да кажем, че тук
всъщност става дума за светопораждащи субекти –
нещо, което твърди Хайдегер, говорейки за човека като
weltbildend, или пък Умберто Еко във фикционалната си
теория от „Ролята на читателя“. По този начин Спасова
отваря нова перспектива, през която бихме могли да
мислим световете в литературата – не като традиционно
изследваните от семантиката на възможните светове
и общата теория на фикцията рамкови литературни
светове, а като вторични, огледални структури,
изграждани около ядрото на фикционалния персонаж. На
още едно ниво можем да търсим допирни точки между
теорията на мимесиса у Лотман и теорията на фикцията
от втората половина 80-те години на ХХ в. Според
Лотман наличието на двата текстуални слоя в „Майстора
и Маргарита“ довежда до сливане на двата налични свята:
„най-напред московският свят („реалният“) се изпълва
с най-фантастични събития, докато измисленият свят
от романа на Майстора се подчинява на строгите закони
на битовото правдоподобие“ (Лотман). Това взаимно
преливане е разгледано от Волфганг Изер във „Фиктивното
и въображаемото“ като едно от основните следствия от
действието на трите фикционализиращи акта, стоящи
в основата на генезиса на това, което наричаме фикция и
което не е нито само реалност, нито само въображаемо, а
амалгама от двете модалности на съществуването. В този
смисъл, книгата на Камелия Спасова представлява нова
структура, която успява да моделира както себе си, така
и вече съществуващи теории, да ги функционализира чрез
нови връзки помежду им.
Петата глава е посветена на отношението между
мимесиса, уподобяването и нечовешкото, парачовешкото,
машинното. Вече въведено от втория метакайрион,
понятието das Unhemliche (чийто превод е разгледан с
голяма филологическа прецизност) е поставено в основата
на въпроса за автоматичния двойник и ужаса, изпитван
от наблюдаващия човек. Последователно са разгледани два
пътя към преодоляването на ужаса – единият принадлежи
на Масахиро Мори и разчита на радикално отдалечаване
на автомата от външния изглед на човека, а другият –
на Хироши Ишигуро „се стреми да създаде перфектния
хуманоиден робот“.
Сигурно е, че за читателя, който би очаквал изчерпателен
разказ за „Модерният мимесис“, този текст ще бъде
разочарование. Затова той и не си поставя подобни цели.
Много повече бих искал да покажа двата основни начина, по
които виждам как функционира книгата. От една страна,
тя приема миметичната теория и саморефлексията
в литературата като своя тема и се отнася към нея
изключително добросъвестно – с чувство за историчност,
с изчерпателно близко четене на текстовете, върху които
възниква, със силна способност за синтез. От друга страна
обаче, книгата не само изказва нещата, тя се стреми да
ги покаже, да изменя себе си чрез моделите, които създава.
Самото говорене за аномалните парадигми е постигнато
чрез посягане към определени аномалии, които се сглобяват
в нов ред. Така разказът, мисленето за авторефлексивното
на свой ред става авторефлексивно, раждайки един
теоретичен симулакрум, през който можем да прочетем
цялата книга и нейните целеполагания.
Камелия Спасова, „Модерният мимесис.
Саморефлексията в литературата“, УИ „Св. Климент
Охридски“, 2021.
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Фантастичното все по-малко ще бъде
възприемано като жанрова характеристика
Разговор с Янчо Чолаков
Преди две години издадохте повестта „Прояснение“,
в която описвате бъдещ свят, в който медицината,
както и днес, не може да помага на хората. Разкажете
малко повече за вашата книга.
От такава анотация човек ще остане с впечатление, че
„Прояснение“ се занимава с еволюцията на болестите,
ведно с тази на човешката раса. А там става дума за друго:
що е ЗАБОЛЯВАНЕ, какво ни разболява, до каква степен
някой друг може да ни помогне, можем ли изобщо някак
да си помогнем сами? Какви митологеми се заформят
в публичното пространство и се загнездват в главите
ни? Премиерата на книгата буквално съвпадна с тази на
пандемията... Точно това обстоятелство бе причина
текстът є да бъде публикуван в продължение на близо шест
месеца върху страниците на българския вестник в Чикаго,
защото темата стана господстваща в световен мащаб,
а „Прояснение“ разгръща, с малко неочаквани и донякъде
агресивни художествени средства, действителните
измерения на БОЛЕСТТА като масово явление – природни,
психически, семейни, социални. Тръгвайки от един съвсем
частен случай, тя ни разказва за нарушената хармония,
доведена до пълна невъзможност да бъде възстановена.
Книгата ви има подзаглавие „повест в жанра на
магическия постреализъм“. Сега се възстановявате
след COVID-19, какво като писател бихте добавили
към усещането за „постреализъм“? Къде да търсим
магическото днес?
Повестта ни говори основно за настоящето, че медицината
в голяма степен и до днес си остава шаманизъм, че онова,
което се корени в миналото, все още действа и ни завихря
в същите манипулативни механизми. Така че реалността
на „Прояснение“ си е нашата, тя е по-скоро алтернативна,
отколкото бъдеща, но е отместена с няколко градуса,
което позволява на читателя страничен поглед към
произходящото.
Как мислите, че ще се промени мястото на
фантастичното в литературата, след като днес
живеем една сбъдната антиутопия?
Фантастичното все по-малко ще бъде възприемано като
жанрова характеристика и все повече като задължителен
елемент от строежа на сюжета, доколкото скоростта на
нововъведенията стана такава, че дори не може да говорим
за футурошок, а директно за чисто физическа неспособност
да се обхванат промените в заобикалящата ни среда,
чиято динамика надхвърля умението ни за справяне с тях.
Мисълта ми е, че нямаме дори лукса да се учудваме. Ние
все повече ще попадаме в гравитацията на процеси, които
не разбираме или не успяваме да разберем, които извират
от непознатото, странното и необяснимото. Какви пофантастични ситуации от тези, при това сервирани ни от
самото ежедневие? Смятам, че разказът ми „Той“ от 2017
Янчо Чолаков
година е уместна илюстрация в това отношение.
Да, там имаме един сговорчив любовник, който обаче се
оказва нещо съвсем друго – мобилен телефон. Такова ли е
нашето настояще?
Въпросът ви съдържа спойлер и е чисто риторичен.
Работите в библиотека. От години се говори за
тежкото положение на библиотеките в страната,
тяхната културна функция е допълнително затруднена
и по време на пандемия, те са и така да се каже,
институциите на първа линия заради ежедневния досег
с читатели. Какъв е вашият поглед отвътре?
Никога не съм гледал на библиотеката като на едно
конкретно място, закотвено някъде в пространството, а на
библиотечния фонд – като на самоцелно набъбваща грамада.
Както литературата не е изчезнала, когато халифът Омар
е запалил сградата в Александрия, така и с появата на
виртуалните библиотеки реалните няма да се изпарят в
небитието, само ще модифицират своята функционалност
според нуждите на възприемателя. Хартиените носители
са прекрасен артефакт, който предпочитам пред всеки друг,
но в никакъв случай не съм склонен да го абсолютизирам и
фетишизирам. Прочетената книга винаги е по-добра от
наредената на рафт книга.
В такъв случай сте оптимист, че така както не
изчезнаха хартиените книги и не бяха заместени
окончателно от електронните, така и няма да бъдат
заличени непосредните човешки взаимоотношения,
които сега в немалка степен са ограничени.
По-разнообразни, да, ала също и по-опосредствани и
спорадични, уви.
Вече се чуват гласове, че светът няма да бъде какъвто
го познавахме. Какво е вашето мнение? На какво да се
осланяме?
От една страна, ние отново сме в 1920-а, т.е. във времето
на испанския грип, който впрочем е продължил две години.

От друга, мащабът на поражението за нас е новост, защото
ние го изпитваме лично върху себе си, тук и сега. Ще има
сериозен медицински тласък в посоката, описана от Грег
Беър в книгата му „Кървава музика“ през 1985 година,
забележете – веднага след символичната 1984... както и от
моя прекрасен приятел Никола Кесаровски в разказа „Алена
капка кръв“, още през 1983-та. Говорим за преустройството
на организма с нанотехнологии. Свидетели сме на наченките
на тези процеси, а някъде из лабораториите със сигурност
вече има напредък, който още не е очевиден за нас, но пък
явно е наложен от самия живот.
В по-ранните си творби, например в сборника
„Митове от овъгления мрак“, вие изграждате свят,
който бих определила като подчертано небългарски
като именна система и другоизмерен като екстериор.
В „Прояснение“ асоциацията, която читателят прави,
е напротив, категорично свързана с България. Тук се
съсредоточавате в интериора. Как определяте тази
промяна в почерка Ви?
Някъде около началото на Милениума осъществих заход
от „бягство от действителността“ към „завръщане у
дома“. Твърде грижливо и старателно се бях заигравал със
„закономерно нелогични“ вселени. Щеше ми се да напиша
нещо, което да е контрапункт на конструираните от
нула до сто светове, които бях създал за „Рикошет“ и
„Историята на Самотния редник“. Това се случи с появата
на романа „Запали свещ на дявола“. Освен всичко останало,
той е и панорама на цялостния разпад, който беше
обхванал обществото в условията на този неумолим и
болезнено разпънат преход. Макар формално цялата книга да
представлява един непрекъснат и непрекъсваем епизод, в нея
се мяркат толкова много персонажи в причудливи ситуации,
че тя се превърна в същински калейдоскоп на преживяното
от моето поколение. Установих, че искам да съхраня
случки и диалози, които бяха свързани със сътресенията
в социума и тъй като бяха уникални по своята същност,
нямаше да се повторят никога. Един нов, нашенски
„Симплицисимус“. Отваряйки тъкмо този роман, вие се
качвате във въртележка, в която няма да стъпите повече,
след като панаирът си е заминал. В този смисъл моят найинтериорен текст е романът „Запали свещ“. А повестта
„Прояснение“ бе свързана с драмата на близък човек, от
която ми бе изключително трудно да се дистанцирам,
тъй като бях негов придружител в болнична и домашна
обстановка в продължение на близо четири години и това
ми остави дълбок вътрешен отпечатък. То именно обуславя
интимната є част. Което не ми е попречило да отида към
максимално обективни и жестоки обобщения там, където е
било необходимо.
Нека поговорим и за българския читател днес?
Безспорно той не е хомогенен образ, но бихте ли
го определили, какви са вашите наблюдения, от
една страна, от вашата работа, от друга, като
писател? Какви виждате читателите на вашите
книги? За кого пишете?
Ловът на читатели не е сезонен, той е целогодишно
открит. Рекламата на толкова автори около мен минава
през „натякване“, „натъртване“ и „затвърждаване“, че
това винаги ме е забавлявало, макар напоследък някои да
изпаднаха в кресчендо. Поведение профанно-жалко, което
издава подценяване на читателския потенциал, неразбиране
на съкровеното естество на прочита. По правило все съм се
спотаявал и съм следвал кротко съвета на Агоп Мелконян:
„Избягвай ги, ще ти се пречкат!“. Читателят е фигура
призрачна. Има читател всеяден, шампион в справянето с
всякаква еклектика на езиковите съобщения, както и такъв,
приучен да пасе в яслата на нишовата литература, където
стои в своя бокс, предъвква някакви изречения с предвидим
синтаксис и изначално понятен смисъл. Не можем да ги
подведем под общ знаменател, а и те няма да са съгласни,
ще ни кажат, че се развиват, докато ги класифицираме, и че
вече са дръпнали по някой от диагоналите на несъзнаваното
в дирене на новите си рецепции. И ще са прави. Преди точно
петнадесет години ми се наложи да отговоря на въпроса
за кого пиша в друго едно интервю и сега с удоволствие
повтарям отговора, защото поне той не се е променил: „Без
съмнение пиша за мен и подобните на мен, за своите“.
Над какво работите в момента? Мислите ли за нова
книга?
Навярно след „Прояснение“, която е повест за болничната
среда преди пандемията, е време и за „Ковид отделение“,
като естествено продължение на случилото се. Още повече
че бях вътре достатъчно дълго в ролята си на пациент,
поставен на кислородна терапия. Гарантирам ви,
че тук нищо не може да се съчини и измисли, без да
си проличи, че е литературен фалшификат.

Разговора води ЯНИЦА РАДЕВА
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405 години след смъртта си Шекспир
продължава да е наш съвременник*

На 23 април 2021 г. светът отбелязва 405 години от
смъртта на Уилям Шекспир (23 април1 1564 – 23 април
1616), великия английски ренесансов поет и драматург,
без чиито трагедии, комедии и хроники не бихме могли
да си представим театъра днес. В навечерието на
тази годишнина сред огромната лавина от сценични
интерпретации на неговите пиеси през последните
години с особена сила в спомените ми се завръщат две от
тях – „Хамлет“ на Йохан Симонс и театъра в Бохум от
2019 г. и прекрасното представление на Люк Пърсефал с
трупата на Мюнхнер Камершпиле по „Троил и Кресида“,
създадено през 2008 г.
И двата спектакъла, независимо че се появяват преди
пандемичната криза, с която вече повече от година се
бори съвременното човечество, се оказват неочаквано
проникновени от гледна точка на настоящия ни живот.
Йохан Симонс, знаменитият холандски режисьор, който
в периода 2010-2015 г. оглавява Мюнхнер Камершпиле,
а от есента на 2018 г. е художествен директор на
Шаушпилхауз Бохум, прави една силно актуална
интерпретация на емблематичната Шекспирова
трагедия в травматичната обществена ситуация в
света днес, създадена от пандемията и стратегиите
за преодоляването є. Премиерата на спектакъла е на 15
май 2019 г., когато мълниеносно разпространяващата
се болест все още не съществува, но прочитът на
„Хамлет“ на Симонс толкова проницателно се вглежда
и разкрива някои от проблемните зони на нашия
съвременен живот, че подобно негово драматично и
отрезвяващо развитие се оказва по-скоро естествено.
Режисьорът кондензира максимално Шекспировата пиеса,
свеждайки я преди всичко до текст за драматичната
самота на младия, идеалистично настроен, честен и
непокварен човек, който за първи път (чрез първото
истински трагично събитие в живота си – загубата на
баща му) се среща с изхабения, затънал в малки и големи
лъжи, банални предателства и подмени свят. През фокуса
на страданието той вижда този свят с нов, рентгенов
поглед и видяното го изпълва с болезнено отчаяние.
Всъщност спектакълът ни приканва да видим това
отчаяние, да си го припомним в собствения преживян
опит, да не губим сетивата си за него.
За да реализира на сцената този свой едновременно
предвидим и неочаквано свеж и актуален прочит на
„Хамлет“, Йохан Симонс използва изпитани средства,
превърнали се в негова запазена марка: изобретателно и
лаконично сценографско решение, което действа като
ударна визуална метафора; силно актьорско изпълнение,
съсредоточено върху експресивността и въздействената
сила на езика; перформативна стретегия на изграждане
на спектакъла, т.е. организирането му като споделено
пространство, в което и актьорите, и зрителите
преживяват свои собствени автентични чувства и
прозрения при изговарянето от театралния подиум на
известния класически текст.
Бяла площадка, напомняща изкуствена ледена пързалка
или стерилно чист под на лаборатория, заобиколена
от тъмнината на сцената. Над нея, окачени така, че
да могат да се движат в хода на представлението,
се спускат една голяма бяла топка (възприемана
едновременно като лампа, висяща от тавана в стая,
както и като луна, застинала в безграничния мрак
на вселената) и огромно правоъгълно метално пано с
кафявомеден цвят, в чиято излъскана повърхност се
отразяват различни цветни отблясъци от подиума
и салона. Това е максимално лаконичното решение на
сценичното пространство на художника Йоханес Шютц,
което още с първия поглед към него създава усещане
за трагичната захвърленост на човека и неговия свят
в непрогледна и непозната вселена. По неочакван, но
настойчив начин то препраща към емблематичния
Бекетов образ-метафора на човешкото съществуване
– застинало някъде в непонятния космос парче земя
с едно изсъхнало дърво2, върху което човешките
По: Jan Cott. Shakespeare, Our Contemporary. Anchor Book, NY,
1966 [1964]. Първият вариант на книгата е издаден в Полша
през 1961 г.
1
На 26 април 1564 г. Уилям Шекспир е кръстен в църквата в
Стратфорд на Ейвън, датата на раждането му е неизвестна,
но традиционно се приема, че това е 23 април същата година.
Една от основните причини за утвърждаването на тази дата е
и фактът, че тя съвпада с датата на смъртта на драматурга,
която е документирана – 23 април 1916 г. (Стратфорд на
Ейвън).
2
Двете действия във „В очакване на Годо“ на
Самюел Бекет протичат в един и същ,
максимално аскетичен и универсален декор,
описан от автора като „Път сред полето.
Дърво. Вечер“.
*
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същества очакват своя бог/край/прозрение на смисъла.
В своята находчива днешна версия на тази метафора
Йоханес Шютц особено силно акцентира върху идеята
за наблюдението – бялата стерилна площадка на
съществуването е едновременно и сцена, и лабораторен
плот. Върху нея човекът играе, но също така е и
обект на изследване и самоизследване. Всички актьори
в режисьорското решение на Йохан Симонс седят на
първия ред в зрителната зала, облечени в съвременни
дрехи, и оттам периодично се качват на този плашещ
със своята безупречно гладка повърхност подиум, без
нито един предмет върху него, в това безпощадно
открито, извънвремево място, където, наблюдавани от
всички, остават сами със себе си и с думите от вечния
Шекспиров текст, които изговарят.
Ключът на своя „Хамлет“ Йохан Симонс намира в
„Хамлетмашина“ на Хайнер Мюлер. Това е репликата,
вложена от германския драматург в устата на Хамлет
„Искам да съм жена“3. Режисьорът обаче я изважда от
известното є крайно социо-политическо тълкуване
при Мюлер и я връща към нейното първоначално
екзистенциално значение, т.е. към разбирането за
жената и женското като за онази част от човешкото
същество, която спонтанно и дълбоко чувства и
преживява света и е отдадена без задръжки и рационални
прегради на изразяването на обсебилите я чувства и
преживявания. Така, създавайки своя спектакъл преди
всичко като пространство, в което Хамлет от края
на второто десетилетие на 21. в. да може да изрече
силно и въздействено своето страдание от срещата
си с днешния раздиран от проблеми и подмени свят, то
той трябва да присъства като жена. Освен че взима и
философски преобръща репликата от емблематичната
пиеса на Хайнер Мюлер, Йохан Симонс, като същински
съвременен човек от дигиталната епоха на образите,
и буквално я цитира на сцената. Режисьорът поверява
ролята на датския принц на жена – на известната
театрална и филмова германска актриса Сандра Хюлер.
Другият ключов акцент в прочита на Йохан Симонс
е самотата на Хамлет. В своето голямо, неочаквано
връхлетяло го и изпепеляващо страдание, драстично
изострило сетивата и погледа му за всичко около
него Хамлет става извънмерно проницателен и
критичен към другите, превръщайки ги така в далечни
и непоносими за себе си с техните обичайни и/или
непростими недостатъци и вини. В същото време
той става и странен и различен за тях, плашещ със
своята безпощадна откровеност и ранимост, прието
да бъдат скривани и потискани в обичайното общуване
и ежедневие. Така страдащият Хамлет, изправен пред
изневиделица „разглобилия се“4 пред очите му свят,
застава сам в пространството, в което около него
продължават да се движат останалите хора. Тази
екзистенциална самота на страдащия човек намира
изключително силен израз в спектакъла на Йохан Симонс.
Всъщност той я превръща в работна стратегия и
визуална емблема на организирането на присъствието
на актьорите на сцената. Режисьорът изгражда всички
мизансцени така, че Хамлет винаги е сам, изолиран
от другите, а общуването му с тях е от отчетлива
дистанция, натрапчиво подчертана от бялата празнота
на подиума. Този въздействащ пространствен образ
е повторен и енергийно подсилен от повтарящия се
лайтмотив на спектакъла „Той е сам“.
Изпълнението на Сандра Хюлер като Хамлет убедително
потвърждава и продължава режисьорския прочит на
Йохан Симонс. Облечена в черна тениска с дълги ръкави
и сив панталон, с нежно, почти инфантилно лице,
изразяващо дълбоко страдание, и къса руса коса тя
постига във физическото си присъствие на сцената една
нетрапчива андрогинност, която директно препраща
към страдащия човек въобще, към човешкото същество,
отчаяно откриващо своята болка и разочарование.
Цялата интензивност на нейното актьорско присъствие
е съсредоточена в езика, в изговорените думи, в
енергията и ритъма на тяхното изричане.
Всички останали персонажи в спектакъла са маркирани
само с техните основни, утвърдени характеристики
на хора, които със своите слабости, нездрави амбиции
и склонност към лъжи и подмени са станали причината
за „разглобяването“ на света и за страданието на
Хамлет при срещата му с него. Те са поверени на
актьори от различни националности, които, облечени в
разноцветни съвременни костюми, стават от първия
ред в зрителната зала и излизат на празния бял подиум.
Там през цялото време на спектакъла стои само Хамлет,
а те се появяват единствено за да „влязат“ в епизодите
си с него. Изключение е образът на Офелия, която
Йохан Симонс с един замах изчиства от обичайното
Мюлер, Хайнер. Хамлетмашина. – В: Панорама: тематичен
брой „Съвременен немски тетаър“, превод Боян Иванов. София,
2001, бр. 3, 11.
4
„Светът е разглобен, о дял, проклет, когато си роден за да
го слагаш в ред“ е ключова реплика на Хамлет в едноименната
трагедия на Шекспир.
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є тълкуване като невинна, почти мелодраматична
жертва. Тя е (след Хамлет на Сандра Хюлер) другият
андрогинен образ. В сценичната версия (автор Йероен
Верстеле) верният приятел на датския принц Хорацио
не присъства, а част от репликите му са дадени на
Офелия. Така приятелят и любимата се превръщат в
единно любимо същество, което едновременно подкрепя
и измъчва/предава Хамлет, но преди всичко го разбира и
му съчувства.
Красноречиво обобщение на остро актуалния прочит на
Йохан Симонс на емблематичната класическа трагедия
сега, на границата на второто и третото десетилетие
на 21. в., като кратко резюме за примиреното и
негероично самотно страдание на днешния Хамлет,
на днешния човек при сблъсъка му с недостатъците и
подмените в съвременния свят е симптоматичната
финална сцена на спектакъла. След смъртта на Лаерт,
Гертруда, Клавдий и Хамлет актьорите излизат на
сцената и тихо лягат на подиума, отдалечени на големи
разстояния един от друг. Останалото след гледката
на тази панорама от самотни неподвижни тела върху
ледена бяла повърхност „е мълчание“.
Люк Пърсефал със спектакъла си „Троил и Кресида“ на
Шекспир, създаден с Мюнхнер Камершпиле през 2008 г., се
фокусира върху темата за човека, търсещ идентичност
в безкрайното море от образи на съвременния глобален
свят. В същото време той я преплита и усложнява
с още една трайно занимаваща го тема. Тя може да
бъде определена като тема за дълбокото недоверие,
че днешната оптимистична публична реторика за
преодоляване на всички граници, за глобализация и за
толерантен междукултурен диалог ще реши вековния
проблем с невъзможността на хората да създадат
хармонична обединена общност. Пърсефал разглежда
тези особено актуални днес въпроси в един майсторски
изпипан и ярко визуален театър за емоционално
интелигентния поглед.
Много популярният през последните две десетилетия
белгийски режисьор прави значителна част от найдобрите си представления с Мюнхнер Камершпиле,
където работи регулярно или поставя отделни
спектакли от 2001 г. до днес. „Троил и Кресида“ е
един от най-успешните му и най-коментирани от
критиката резултати от сътрудничеството му с
мюнхенската трупа. Спектакълът е оригинално и
силно въздействащо продължение на известната
философска и постановъчна стратегия на Пърсефал,
утвърдила го като едно от водещите имена в
днешния европейски театър. Най-общо тя може да
бъде сведена до синтезирано проникновен прочит на
традиционна и модерна драматургична класика през
фокуса на чувствителността, проблемите и навиците
за възприемане на съвременния човек. Независимо
от разнообразието от теми, акценти, визуални
решения и изпълнителски подходи, всички неговите
спектакли в основата си възпроизвеждат едно и също
вечно отчаяние. Става дума за отчаянието, което
под различни форми неизменно пронизва отделните
периоди от историята на европейското човечество и
е породено от постоянния стремеж и повтарящата
се неспособност на хората да се превърнат в голямо
семейство, да изградят щастливо и уютно за всички
общество. „Троил и Кресида“ на Пърсефал изговаря по
неочаквано актуален начин това отчаяние.
Подът на сцената е покрит с безброй легени и локви, в
които глухо и методично отекват ударите от капките
на лек, но неспирен дъжд, продължаващ през цялото
време на спектакъла. Между тях прогизнали и затъпели
от еднообразие и досада се лутат персонажите, т.е.
гърците, обсадили Троя и троянците, струпани зад
стените на своя град, за да го защитават. Обсадата
продължава с години и всички са загубили мотивацията
си да я поддържат. Причината, която я е предизвикала
вече не съществува – Менелай не знае дали все още
изпитва любов към съпругата си Елена, избягала с
Парис, и изобщо не е убеден, че иска да си я върне.
Хората и от двете страни продължават да се хлъзгат,
валят и изправят в безкрайната влага, защото нямат
амбиция, енергия и сили да напуснат ритуала на веднъж
задействаното поведение. Неочаквано, но максимално
осезаемо цялостният натрапчив образ на това
монотонно ежедневие, в което някакви хора упорито се
справят с непосредствени задачи, без да си задават подалечни и принципни въпроси за неговия смисъл насочва
погледа и на изпълнителите, и на зрителите към самите
себе си; към днешния им забързан бит, когато, втренчени
в рутинните си дейности под успокояващите патетични
призиви за обединение и глобален свят, може би
преживяват поредния провал на стремежа към истинска
човешка общност.
Вечният Шекспир – нашият неостаряващ съвременник!
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Из „Бърлогата на звука“
Младен Долар
Любопитно e, че докато чете тази история „Бърлогата“
по време на IX семинар, Лакан така и не споменава звука,
който превръща язовеца в антагонист. Вниманието на
Лакан се ограничава до топологията на бърлогата, което
само по себе си е впечатляващо. Тези негови размишления
са от ранния етап на интереса му към топологията,
който в бъдеще все по-често придобива високомерен,
недостъпен и отблъскващ тон. Този интерес представя
набор от проблеми и парадокси, които не бих могъл да
обсъдя тук. Мога само за кратко да разкрия следното:
става дума за топология, включваща все по-прогресивни, но
и умопомрачителни обекти, като се започне от лентата
на Мьобиус, бутилката на Клайн, мине се през тор и
кръстосаната капачка1, Боромейския възел и се стигне
до цялостната теория за възлите. Изучаването на тази
топология произлиза от лаканианската ранна и обширна
употреба на схеми и графики. Изглежда, че топологичните
обекти са имали за цел да представят „илюстрация” или
пространствена демонстрация на теоретичните му
твърдения. Тази цел веднага е довела до обрат, предполагам
непреднамерен, тъй като създадените обекти, вместо
да улеснят разбирането (ако изобщо са били създадени за
това), са станали много по-сложни за схващане от самите
теоретични идеи. Вместо да разяснят, те по-скоро са се
превърнали в пречка, нуждаеща се от обяснение. Постепенно
топологичните обекти, парадокси и особено възлите губят
статуса си на илюстрации на субект и се превръщат в
самия субект, във фокуса и в разработването сами по
себе си, в самия начин, по който теорията трябва да се
развива, въплъщавайки се в нещо, което не би могло да бъде
интерпретирано по никакъв друг начин. За добро или за
лошо.
Въпреки това е достатъчно лесно да се разбере защо Лакан
се е опитвал да използва топология в прочита конкретно
на този разказ. Бърлогата е разграничението на външното
и вътрешното пространство, но както вече установихме,
въпросното разграничение е невъзможно; външното не
само си комуникира с вътрешното, но го осквернява и
моделира. Лакан се опитва да пренесе това пространствено
разположение в проблематиката, отнасяща се до връзката
между субекта и Другия, конвертирайки тази връзка в
топологически термини; връзка между два възела2, възела
на субекта, на неговото изграждане във вътрешното
пространство, и възела на Другия, спадащ към екстериора.
Ранният Лакан без умора повтаря, че: „желанието на
субекта е желанието на Другия”3 – афоризъм, който
поставя желанието на субекта в непосредствена
ангажираност с желанието на Другия, така че първият
да не може да възникне без зависимост от последния, и
още повече – без да се прояви припокриване или съвпадение
между двете. Тук той предлага една непринудена аналогия:
„не би могло да се изключи това [което за субекта] се
нарича вътрешно и външно, по начин, по който едното
прелива в другото, едното регулира другото”.
Желанието на субекта винаги бива приклещено във
вътрешно-външна връзка с Другия; те едновременно са
разделени и свързани по драстичен начин (също както
невръстното дете и майката – първият пример за Другия),
така че тези топологични пространства, тези два възела,
комуникират чрез проход или късо съединение, което
едновременно ги свързва и раздалечава едно от друго. Лакан
използва хирургическия термин анастомоза –
взаимодействието между два съда в тялото, или, казано
иначе, байпас, пряк път, който пресича две обособени
пространства. Това не просто създава единично
пространство, а води до усукване на самото пространство.
Кривината му не само представя екстериорното на
външния свят и на бърлогата, но и свидетелства за
поставянето на субективност в това пространствено
изкривяване, в несъвпадението и в анастомозата.
Все пак е вярно, че в тази история съществува уравнение,
отнасящо се до язовеца и бърлогата му: „Но просто
равностойно на това, че съм собственик на това велико,
уязвимо здание, аз очевидно съм беззащитен срещу
всякаква сериозна атака. Насладата да го притежавам ме
разглези, уязвимостта на бърлогата ме направи уязвим;
от всяка щета по нея ме боли сякаш аз самият бивам
удрян”4. Сякаш бърлогата автоматично представлява
допълнение към животинското царство; тя е неотделна
част от него. Язовецът живее в бърлогата; бърлогата
живее в язовеца. Не е само въпрос на сложна архитектура
от лабиринти и проходи; също така се засяга и „нещо в
най-личната дълбочина на организмите” – интимна връзка
между организма и неговия хабитат, неговата жизнена
среда. А жизнената среда на субекта е Другият - би могло
да се каже, че това е една парабола за топологичен модел,
свързващ организма и Другия, свързващ онова, което
Геометрични фигури в математиката. – Бел. прев.
Преведено от “torus”. Значението на английските думи не
съвпада с контекста, но тъй като етимологията на “torus”
идва от латински език, преводът в текста е заимстван от
латинското значение на думата. – Бел. прев.
3
Лакан, Жак. Le séminaire, livre IX. (Прев. мой. – Н. Л.)
4
Кафка, Франц. The Great Wall of China, 555. Преводът на
цитатите на Кафка е мой, за да се запази специфичният смисъл,
който влага в интерпретацията си Младен Долар. – Бел. прев.
1
2

Желко Терзиев, „Като муха в куфар“,
2020, инсталация.
Изложба „Котката на Шрьодингер“
Фотография: Божана Димитрова

преминава в другото; тоест в Другия, което достига
до органичната дълбочина и живее в него като външно
ядро. Гореспоменатият случай би могъл да послужи като
иносказание за топологичната връзка между „природата”
и „културата”, да разкрие парадокса на тяхната връзка
относно пространственото изкривяване, това как едното
прелива в другото. В крайна сметка човекът е „животното
на възела, животното на бърлогата (l’animal du terrier)”,
неговата „животинска”, органична природа е свързана чрез
изкривяване към символното. По време на това преминаване
от едното в другото/Другия първото нито може да се
отдели в обикновена опозиция, нито е способно да ги срине в
общо и единно пространство.
Но странно, моментът от решаващо значение липсва в
тези размишления на Лакан. Става въпрос за момента,
в който се намесва звукът: самата репрезентация на
топологично усукване бива прикрепена към конкретна
случка, обектът олицетворява топологичния парадокс, а
усукването се превръща в обект – обектът, който сам по
себе си е безспорно незаменим. Проблемът се състои в това,
че обектът не може да бъде прикрепен към пространствено
местоположение и следователно представлява константна
топологична загадка. Историята на Кафка е прилежно
разделена на две части с еднакъв обем: първата се отнася
до топологичната кривина на бърлогата; втората – до
появата на обектния звук. Възниква връзка на логическа
импликация между двете части: топологията изисква
събитие, което да проследи, а в първата част събитието
напълно премахва безплодните опити за сигурност
чрез представянето на обект, който допринася за
първоначалната рамка на кулминация. Агонията в първата
част е достатъчно ужасна, но не представлява нищо в
сравнение с тази във втората част. Любопитно, Лакан
разсъждава само върху първата част и оттам създава своя
топологически афоризъм, пренебрегвайки царския път към
теорията на психоанализата. Ако приемем, че Другият е
заложен, той би могъл да функционира само ако се „прояви”
като тривиален и неконтролируем обект, чиста липса на
звук – звук, направен от топологията. Импликацията също
функционира и в обратен ред: топологичният парадокс
(въпросното пространствено изкривяване) е обусловен от
появата на този обект. Той е прикрепен към тривиалното
събитие, което „причинява” (в своеобразния лаканиански
усет за причина) неговата кривина. По природа звукът
е непредвидим и крайно упорит; както колеблив, така
и константен; изменчив и несломим; непоследователен
и натрапчив – също както е и Другият. Другият не
съществува без своите своеобразности и именно те са
тези, които правят Другия друг.
Звукът е единица, разположена на ръба. Преди да стигна до
прибързани заключения, позволете ми за малко да се спра
на въпросния ръб, който е от изключително значение за
Кафка: размитата граница между сън и будност, ръбът
на пробуждане. „Процесът” започва със събуждане. Йозеф.
К. се събужда в стаята си, в пространството на своя
домашен уют, а двама непознати стоят до леглото му.
Двамата натрапници ядат от закуската му, конфискуват
му бельото и му представят обвинителния акт. Още
в първата сцена, на ръба на пробуждането, домашният
уют е „прокуден”, концепцията за unheimlich е директно
експонирана. Пробуждането е праг между съня и будното
състояние, също като завръщането от чужда държава. Но
сам по себе си прагът е риск, защото завръща ли се човек
толкова лесно у дома, след като е бил в някое далечно и
чудно място? Има пукнатина между двете състояния
и най-страшният момент е, когато човек не е способен
отново да открие домашния уют дори само за миг. В
параграф, който по-късно е зачеркнат, Кафка пояснява
това брилянтно: „Забележително е как когато се събудите
сутрин, почти винаги намирате всичко на абсолютно
същото място, на което е било предишната вечер. Защото,
когато спите и сънувате, Вие сте поне по някакъв начин

в много по-различно състояние от това на будност; и
следователно […] това изисква изключително присъствие
на разума или даже по-скоро бързина на ума, за да може,
когато отворите очи, да обхванете с поглед как всичко в
стаята е на абсолютно същото място, на което сте го
оставили предишната вечер“.
Ето я тънката разлика: от едната страна стои
неяснотата на сънищата, а от другата – бягството от
познатото и неосъществимото му прилагане. Човек трябва
да е бдителен, да не позволи на познатото да се изплъзне и
да го улови, тъй като неговата изменчивост заблуждава, че
привидно всичко е на мястото си. Разместената структура
на света трябва да се намести. Ако събуждането е праг, то
на този праг връзката между света и субекта е разклатена.
„Събуждането е най-рисковият момент за деня. След като
е завършило успешно, без да ви отклони от собствената
ви орбита, можете с лека ръка да прекарате и остатъка
от деня си.” Йозеф К. пропада от ръба и никога повече
не е способен да приеме каквото и да е с лека ръка. Той
е заседнал по средата – ни заспал, ни буден – и след това
дори самият сюжет започва да тече по този ръб. През
цялото време главният герой се бори до крайно изтощение
с продължителното си будно състояние, което също би
могло да се интерпретира като неестествено проточен
сън – цялостно със състоянието, което се проявява на ръба
на събуждането. Насоките на Кафка са предоставени чрез
следния съвет: „Не се предавай, когато си на ръба”. Не се
предавай, когато си по средата, където реалистичният сън
престъпва границите на познатата реалност. Изглежда
сякаш е въпрос на хлъзване при малко липса на бдителност.
К. казва на хазяйката си: „Мене просто ме нападнаха
изневиделица, така беше. Ако бях станал веднага след като
се събудих, без да се вълнувам, че Ана се бави със закуската,
и без да обръщам внимание, че някой се е изпречил на пътя
ми, ако бях дошъл при Вас, този път по изключение щях да
позакуся в кухнята и после щях да Ви помоля да ми донесете
дрехите от стаята. С две думи, ако бях действал разумно,
нямаше да се случи всичко, което се готвеше да стане,
щеше да бъде задушено в зародиша му“5.
Йозеф К. е хванат неподготвен в неочакван момент. Той
би трябвало разумно да избегне пукнатината, в която са
пропаднали двамата пазачи. Нещо е искало да изпълзи от нея
и той би могъл да потисне този порив, стига да бе реагирал
навреме – уви, това не се случва. Именно този дефицит на
моментно действие дава шанс на ръба на невъзможното
да нахлуе във всичко останало. „Ала човек винаги е толкова
малко подготвен!” – казва той, а думите му са сякаш ехо
на Хамлет. – „В банката например съм подготвен, там е
невъзможно да ми се случи нещо подобно.” Когато е буден и
се е заел със социалната си позиция, той е добре подготвен
и е способен да отблъсне всяко едно подобно проникване.
Кратката липса на невнимание от страна на Йозеф К. е
ключ към кафкианската неспирна бдителност, от която
авторът упорито не се отказва дори на ръба на тежката си
смърт. Пробуждането е най-рисковият момент за деня [der
riskanteste Augenblick]6, казва Кафка, и ако човек позволи на
бдителността си да се подхлъзне, е възможно да се случат
дори още по-странни неща. Човек би могъл да се събуди
като насекомо.
Превод от английски: НЕДА ЛИЛОВА
Текстът е откъс от статията на Младен Долар „Бърлогата на звука“. Вж. Mladen Dolar, “The Burrow of Sound”,
differences 1, December 2011, 22 (2-3): 112 – 139.
Кафка, Франц. Процесът. Народна култура, 1980.
Прев. от немски Димитър Стоевски, 66.
6
От немски ез. – най-рисковият момент. Бел. прев.
5
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Поезията на 1980-те – дрямка, сън, бълнуване
Иван Христов
В своята лекция „Етиология на истерията“1 от 1896 г.
Зигмунд Фройд говори за една от основните функции на
психоанализата – „да разкрива какво е скрито“. За него
психонализата е вид археология, която трябва да възстанови
разрушените сгради, да намери изгубените пътища, да
разчете изтритите надписи. В „Тълкуване на сънищата“2
той казва, че в „Сънищата ние можем да надникнем през
цензурата до несъзнателните желания“. Според него
„Психоанализата има отличен метод, който помага да се
освети един скрит материал“. Но този метод често ни
изправя пред риска да видим „това, което не искаме да видим.
Например, че ние живеем със скрит едипов комплекс, със
скрито желание да убием своя баща“.
Според Фройд човешката психика е структурирана от
две системи. Първата система е скрита. Тя конструира
желание в нашето несъзнавано. Втората система цензурира
желанието, като го изкривява и го допуска в явното
съдържание на съня. Тя е явна. От друга страна, нашата
психика се състои от 1. несъзнавано, 2. предсъзнание (тук се
намира цензурата, която решава какво ще стане съзнателно)
и 3. съзнанието. Нашите сънища не са съзнателни. Цензурата
е потисник на несъзнаваното. Тя спира неща, които не искаме
да видим, да знаем. Но това, което е потиснато, се връща
в сънища, в неврози, в истерия, може да сублимира също и в
изкуство.
Така според теорията на Фройд, когато сме будни, онова,
което възприемаме от външния свят, навлиза в нашата
памет, след това в несъзнаваното, после в предсъзнаваното
и накрая се превръща в действия. Но когато сънуваме, се
наблюдава обратният процес: няма действия, едно скрито
желание тръгва от нашето несъзнавано, преминава през
предсъзнаваното и стига до нашата памет. Тук няма
външен свят, но имаме сън. Тази положеност на съня между
съзнаваното и несъзнаваното често се превръща в обект на
интерес от страна на литературата.
Но кога точно сънят се превръща в обект на интерес от
страна на литературата? Можем да кажем, че този процес
се наблюдава във време на преход от една епоха към друга.
Поради своята поставеност „между“, стилизацията на сън
в едно художествено произведение спомага за разместване на
границите между две литературни епохи. Достатъчно е да
обърнем внимание на наситеността в началото на ХХ в. на
заглавия като „Сън за щастие“, „Безсъници“, „Иконите спят“.
Но не е ли вярно същото наблюдение и за 1980-те години?
Така както модернистите се противопоставят на епохата
на реализма от края на ХIХ в., така постмодернистите
от 1980-те години се противопоставят на епохата на
социалистическия реализъм. И следосвобожденската, и
социалистическата епоха се характеризират с един вид
културен консерватизъм, сладост и лекота, вяра в смисъла
на нещата, семейството, държавата, морала. Но изведнъж
цивилизацията се разпада на парчета и зад кризата на
ценностите надничат въпросите „кой е прав?“, „на чия
страна да застанем?“. Или ако си послужим с концепцията
на Фройд – едиповците (пост)модернисти решават да
убият символически своите бащи (соц)реалисти. И поезията
на модернистите, и поезията на постмодернистите се
обръща срещу здравия разум и установения ред в търсене
на субективната вътрешна истина и така се ражда
стилизацията на съня в художественото произведение. Да
вземем за пример стихотворението „Дрямка“ на Миглена
Николчина, публикувано в нейната книга „Три след полунощ“
от 1985 г.:
Като в сънна забрава потъвам в неделното
  пладне
и зачерква тревата му своето име, зачерква
всеки хълм със извивката своя една друга
  
извивка,
вътре в мен начертана. Утешител на мойта
  
умора!
Така започва стихотворението. Така сънят, в случая
дрямката, се превръща във вход, през който се влиза в един
нов субективен свят, в който автентичното съществуване
на Аза става възможно. И по-нататък:
С теб се смесвам, час неделен и объл:
  
в долините уханни,
по горещите хребети в тебе заглъхвам;
  
върху плътта ти
съм се проснала и за себе си нищо не зная.
Изчезването на Аза всъщност води до неговото истинско
появяване. В следващите няколко реда се появява мотивът
за любовното чувство, на който в тази статия ще обърна
специално внимание:
Но минава небето над моето дълго отсъствие
и посява с лъчите си сенки различни,
и покълва отново предишният шепот,
  
и водата звъни
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своята формула.
И тогава главата си
като кръгла планета
сред зелените твои коси аз притискам.
Важен градивен елемент в тази поезия е водата, като
средство за преход в метафизичното, като медиатор към
един отвъден свят, света на спасението.
Следващата творба, на която ми се иска да обърна
внимание, е стихотворението „Кой сънува моя живот“ от
едноименната стихосбирка (1983) на Владимир Левчев:
…

Виждам горе в планината грее преспа,
тътнат тъмни пориви на вятъра,
лисици вият, светят жълти павилиони,
в преспата
зеят пори – зреят
бездните на вцепененото съзнание... Аз виждам
и се смея...
Ако в стихотворението на Миглена Николчина водата
се явява под формата на река, то тук тя е в твърдото
състояние на пряспа, а съзнанието е вцепенено, т.е.
несъзнаваното е оставено да работи на воля. И отново
мотивът за любовното чувство, но този път като изгубено,
неосъществено:
Снеговете
носят дъх на лято
и надежда дъх на искана,
изгубена любов...
Лятната трева
дъхти на сняг и пустота...
На финала на творбата виждаме характерната за поезята на
1980-те разколебаност в идентичността:
Аз чакам. Без да знам кого.
Аз виждам и не разбирам.
Животът може би наистина е сън.
Но кой така тревожно сънува
моя живот?
Но това също е и една разколебаност на границите между
съня и действителността.
Следващото стихотворение, което е важно за този текст,
е от стихосбирката „Смяна на нощната стража“ на Георги
Рупчев (1986) и е с дългото и сложно заглавие:
БЪЛНУВАНИЯТА НА СЛАВНИЯ,
ВИСОКОБЛАГОРОДЕН,
МНОГОСТРАДАЛЕН
И ДОСТОПОЧТЕН РИЦАР
ТРИСТАН ФОН ДЕМЕНЦИУС,
С КОИТО ТОЙ МИЛОСТИВО
БЛАГОВОЛИ ДА НИ УДОСТОИ,
КАТО ГИ ИЗРИЧАШЕ,
ИЗМЪЧВАН ОТ УЖАСЯВАЩА
И НЕОБЯСНИМА ТРЕСКА
НА 11 НОЕМВРИ 1183 ГОДИНА
В ПЛАНИНСКАТА СИ КРЕПОСТ
ИРРЕНБУРГ,
ЗАПИСАНИ ПРИЛЕЖНО,
С ПОДХОДЯЩО СМИРЕНО УСЪРДИЕ
И С БОЖИЯ ПОМОЩ
ОТ НЕГОВИЯ НЕСЪЩ БРАТ
Още от заглавието разбираме, че тук става въпрос за пародия
на легендата за романтичната любов между Тристан и
Изолда, като корнуолският рицар е наречен фон Деменциус,
т.е. – без съзнание. В тази поема Рупчев акцентира на онзи
момент от легенендата, който откриваме в поемата
„Тристан“ от ХII в. на поета Томас Британски. В поемата
се разказва как Тристан е ранен от отровно копие докато
се опитва да спаси млада жена. Той изпраща своя приятел
Кахедин да намери и доведе при него ирландската принцеса
Изолда, защото само тя може да го излукева. Тристан
заповядва на Кахедин да плава обратно с бели платна, ако води
Изолда, и с черни, ако тя не е с него. Изолда се съгласява да се
върне при своя любим, но ревнивата съпруга на Тристан го
излъгва за цвета на платната. Той умира от мъка, мислейки,
че Изолда го е предала, а Изолда издъхва, когато вижда, че той
е мъртъв. Ето и този момент от поемата на Рупчев:
Къде е моят кораб и защо се бави?
Какви платна над бездната плющят?
Ако са бели – значи съм простен и съм избавен.
А черни ли са значи прокълнат.
Така сънят, в случая бълнуването, произвежда един
симулакърен свят, паралелен на реалния и дори по-истински
от него. Както много точно посочва Пламен Антов3,
този „вътрешен“ симулакър неутрализира „външния“ – на
тоталитарната квазиреалност. Този „вътрешен“ симулакър
е представен като единственото истинско битие, където
не са валидни ясните граници, които „външният“, „горният“
свят налага. Законите на действителния свят губят своята

легитимност на територията на съня:
Жените все така легендата повтарят,
прекръстят се и се разбягат в смут.
Защото тука
аз съм господарят
и мога да съм колкото си искам луд.
И тук отново като важна част от съня се явява значението
на водата, но този път като море. Парадоксално в
бълнуването на Тристан фон Деменциус корабът вече е на
път, но морето е много далече:
Заклевах ги:
– Морето преместете! –
и гледах корабите как стоят.
Така далеч от мене е морето,
а корабът отдавна е на път.
И тук откриваме характерната за поезията на 1980-те
разколебност в идентичността, но този път на фона на
деменцията и бълнуването:
Дали на онзи кораб аз съм бил тогава?
Като че ли не бях, но може и да съм.
След дълъг път е тъй,
все нещо се забравя...
А може и да съм разказал някой сън.
Романтичната легенда за голямата любов се оказва само
една мълва. Така призоваването на кораба, на който се намира
Изолда, се превръща в призоваване за спасение:
Израства корабът в огромен ритъм
на летни, слети, тлеещи тела
и щом зад призрачното слънце го повикам,
той ще се отзове
на моето „Ела!“
Но стихотворението има трагичен финал. Оказва се, че
точно както в произведението на Томас Британски, Тристан
фон Деменциус бива излъган, че платната са черни:
Ела, му казвам тихичко, тук трябваше да си отдавна.
Ти знаеш туй, което аз не знам,
не ми го казвай,
сам ще разгадая твойта тайна.
Изпратен с вест, лъжа понесъл си насам.
Така морето като един носител на спасението все повече се
отдалечава:
Какво да си говорим още, тръгвай, залезът е ярък
и много лесно може да ме заблуди.
Жените все така легендата повтарят.
Изгаря слънцето.
Морето по-далеч е от преди.
Но какво постигат тези автори чрез стилизацията на сън
в своите произведения? В условията на тоталитаризъм
субективният Аз бива до такава степен социално
конструиран, че престава да съществува. Подобно на
цензурата в човешката психика от теорията на Фройд
и тоталитарното общество се превръща в потисник.
Цензурата на тоталитарното общество спира неща, които
то не иска да бъдат видени, да се знаят. Но както вече
споменахме, това, което е потиснато, се връща в сънища,
в неврози, в истерия, може да сублимира и в изкуство. Чрез
навлизането на територията на съня тези творби набавят
спасителна доза субективност. Така субективното любовно
чувство става възможно. Стилизацията на сън в българската
поезия от 1980-те години насочва тази поезия отвън навътре,
насочва я от едно външно противопоставяне между две епохи
към дълбинните метафизични и културфилософски проекции
на обновяване на традицията. Така поезията на 1980-те
се включва в общия процес на движение на литературата
от един екстравертен модел, експанзивно насочен „навън,
напред и нагоре“ към един нов интровертен модел, който е
насочен „навътре, назад и надолу“4. Бидейки по-истински от
истинския, светът на съня в художественото произведение
придобива антисистемен, дисидентски заряд. Така тази
поезия носи ново мощно политическо значение – тя става
начин за изплъзване от една рационална, квазиреалистична,
консервативна, оптимистична и същностно дясна
литературна традиция. Набавяйки спасителна доза
субективност, спасителна доза любовно чувство, тази поезия
набавя спасителна доза свобода. Литературата започва
да функционира като психоанализа, тя започва да лекува,
защото, както казва Фройд – „Ако разкрием скритото, ще
станем по-здрави“5.
1
Freud, S. (1962). The aetiology of hysteria. The standard edition of
the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 3, pp. 187–
222). London: Hogarth Press.
2
Freud, S. (2010). The Interpretation of Dreams: The Complete and
Definitive Text (pp. 168-169) New York : Basic Books.
3
Антов, Пламен, Обратната поетика на 80-те: Надолу, навътре,
назад. – В: Владетелят на чудото. Сборник в чест на 50годишнината на Георги Рупчев. София: Карина – Мариана Тодорова,
2008, с. 169.
4
Антов, Пламен, цит. съч.
5
The aetiology of hysteria, p. 224.

Кризата на понятийността*
Михаил Ямполски
Едно от неочакваните фундаментални откровения на
„първия“ модернизъм е откритието на възможността
да се мисли формата и да се мисли много по-интензивно
и свежо отколкото с помощта на обичайните понятия и
категории. Тази крайно продуктивна утопия на формата
може да се появи единствено в момента на кризата
на „първата“ идеология, на която е посветена и тази
книга. Тя се появява от силната неудовлетвореност от
съвременното състояние на културата, която е изгубила
способността да произвежда значима литература,
кино, изобразително изкуство, философия. Кризата
на изкуството е свързана с кризата на езика, преди
всичко с тези понятия, които дълго време са обслужвали
културата ни. Голяма част от тях стават непоносимо
празни и безсъдържателни. В контекста на общите
процеси на еволюцията изглежда че дигиталната култура
не е причина за тази криза, а е само симптом, оказващ
допълнително влияние върху ситуацията. Случващото
се днес по своеобразен начин възпроизвежда дълбокото
недоверие към общите понятия, обхванало западната
култура на границата между ХIХ и XX век. Интересът
към формата като чиста конфигурация, произвеждаща
смисъл освен понятия и абстракции е реакция на първата
криза на идеологията. В наше време формата не генерира
вяра в обновлението и движението. Навсякъде може да се
чуе критика към формализма. Съвременната култура ни
предлага много по-реалистично виждане за нещата и по
силата на това разрушава илюзията за смисъла. Не е ли
това причината, че окончателното влизане в историята е
съпроводено от спекулации за края на историята в духа на
Кожев и Фукуяма? Ние сме отговорни за историята, знаем,
че само ние сме способни да създаваме, но нямаме представа
защо и накъде се движим. Краят на идеологията е всъщност
и краят на политиката. Многобройните острови на
политическото изкуство, съществуващи днес за сметка
на грантовете и поддръжката на културните институции
и университетите, не предизвикват голям интерес.
Те произвеждат симулакруми на пресъхващия социален
патос. Но доколкото културата никога не съществува
в абсолютен вакуум по отношение на политиката и
религията, се появява въпросът: как и в какви ипостаси
културата може да оживее под натиска на пазара и на
туристически култивираното наследство?
Формалисткият опит от края на ХIХ и началото
на XX в. е интересен, защото успява да реформира
културата в контекста на кризата на идеите и
политиката, създавайки уникално по своята сложност
и интелектуална съдържателност изкуство. Тази
книга е посветена на сложния път на откриването на
смислообразуващия потенциал на формите в европейската
култура. Това се случва на причудливия кръстопът на
философията, литературата, изобразителното изкуство
и изкуствознанието и често синхронното движение
на множеството умове в някаква посока се проявява
анахронично. Примерно откриването на барока (като
художествен стил) от Вьолфлин през 1888 г. като отговор
на изискванията на модернизма. Анализирайки явлението
барок, Вьолфлин не само разглежда определен стил от
миналото, но поставя проблема за съвременността.
Неслучайно барокът при Дельоз се пресича с творчеството
на Франсис Бейкън.
Смисълът на тези неочаквани анахронизми и отклонения
се изяснява от разсъжденията на Валтер Бенямин за
историята. Бенямин принадлежи на поколението на
мислителите, формирани в контекста на острата критика
на идеологията на прогреса. Бенямин се опитва да приключи
с тази идеология с помощта на историческата доктрина,
която той определя като „исторически материализъм“.
Той пише: „Историческият материализъм има всички
основания радикално да се различава от буржоазните
навици за мислене. Неговото основополагащо понятие не е
прогресът, а актуализацията“1. Става дума за изучаването
на „посмъртния живот на произведенията“, за анализ на
„величието“, при което нещо, принадлежащо на миналато,
сега придобива актуалност. Съвременността не се
разглежда като линейно движение на времето и прогреса, а
като картина, създаваща се от фрагменти на „величието“:
„Първият стадий на това ще бъде внедряването на
принципа на монтажа в историята, тоест създаването на
мащабни конструкции от най-малките и точни изрязани
компоненти. С други думи, разкриването в анализа на наймалкия индивидуален момент на кристала на всеобемащото
събитие“2.
Такъв подход позволява едновременно да се преодолее
линейността на идеологическото съзнание, свързано с
прогреса и да се разбере съвременността чрез структурата
на анахроничните компоненти примерно на барока. Но
главното – този подход разрешава да се мисли не чрез
понятийно-иделогическото, а с помощта на чистата форма.
Съвременността се явява под формата на кристал –
Материалът е продължение на Михаил Ямполски, „Кризата на
понятийността“, ЛВ, бр. 14, 7.04.2021.
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Benjamin , W. The Arcades Project. Cambridge, Mass.: The Belknap
Press, 1999, p. 460.
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Ibid., p. 461. Преди Бенямин Аби Варбург развива идеята за
посмъртния живот на произведенията върху материала на
изобразителното изкуство.
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Фотография: Лилия Трифонова
като конструкция
на най-малките и
архаични компоненти.
В настоящата книга
формата се разглежда
като трудноподдаваща
се на описание обемна
макроконструкция
от разнородни и
пространствено
свързнани елементи. В
този смисъл монтажът
е характерен, частен
случай на формата.
В тази книгата
монтажът на
Айзенщайн се разглежда
като конструкция,
която явява смисъла,
но крайно неопределен
и съпротивляващ се на
превода в думи и образи.
Различните видове
„конструктивизъм“
са израз на принципа
на формата.
Въведеното от Виктор
Шкловски различие
между материала
и конструкцията
е продуктивно и
изискващо допълнително
осмисляне. Именно
конструкцията придава
смисъл на материала,
към който се отнасят
понятията и идеите.
Неочакваната дума
„събитие“ се оказва
важна в определението
на Бенямин. Ние рядко
мислим за формата
като събитие, но
формата се различава
от понятията именно
по това, че тя всеки
път е уникална. Бидейки
сингуларност, тя не
се възпоризвежда, за
разлика от понятието,
основано на повторение, транслация и тавтология. Всеки
„кристал“, всяка „конструкция“ е художествена дотолкова,
доколкото е неповторима. Винаги имаме събитие на
смисъла, или както би казал Дельоз, „ефект на смисъла“,
невъзпроизводима смислова матрица.
Бенямин вижда в тези анахронизми на миналото някаква
предистория или първобитна история (Urgeschichte),
работеща в съвременността. Такива следи присъстват и
в тази книга. Широко известно е, че модернизмът (преди
всичко изобразителният) открива „примитивното“
изкуство на племената на Африка, Океания и доколумбова
Америка. В книгата се отделя голямо място на това
откритие, но подходът ми се различава от традиционния.
В тази книга разглеждаме племенното изкуство като
проявление на допонятийната култура, за която формата
е основен носител на смисъла. В книгата цитираме
трудовете на множество антрополози – от Дюркем,
Мос до Алфред Гел, като се опитваме да покажем, че
именно антропологията понякога в по-голяма степен
от изкуствознанието или филологията открива
интелектуални хоризонти за художниците. Етнографията
и антропологията често са по-актулани за модернизма,
отколкото немският изкуствоведски формализъм (който
също разглеждаме). Напоследък антропологията активно
изследва понятието ритуална форма, в която смислите се
генерират от практиката на ритуала много по-интензивно,
отколкото митовете, които до неотдавна се явяват
главният обект на етнографските изследвания.
В „Уловка за лъва“ си поставям трудната и в някакъв смисъл
неизпълнима задача да разкажа за интелектуалния генезис на
модернистката форма и различните варианти на нейното
разбиране. Темата е толкова обширна и нейното разкриване
е възможно единствено редуцирайки я до „образцовите“
произведения и персонажи, отговарящи на моя вкус и
интереси. До голяма степен този избор е произволен. Найтрудното, разбира се, не е изборът на материала, а начинът
на неговото описание и интерпретация. Как да се ословесят
опитите на мисълта, отправяща предизвикателство
срещу думите и понятията? Принципен е отказът ми от
метода на „историята на идеите“. Намерението ми не
беше да пиша история на идеята за „форма“ от гръцкия
ейдос до немския гещалт. Историята на идеите може
да бъде полезна в случаите, когато е очевидна линейност
и приемственост. Съществуват множество такива
ценни изследвания, например историята на понятието
figura на Ерих Ауербах, която е изключително интересна
и осветлява голяма част от проблема. Или изследването
на Клод Романо върху понятието Spezzatura – грация,

изящество, във връзка с поятията стил и maniera в
живописта на Италианския ренесанс до маниеризма. В тази
перспектива имаме история на понятията. Но доколкото
във формата виждам опит да се преодолее инертността и
възпроизводимостта на понятията и разглеждам формата
като уникална конфигурация и събитие, историята на
идеите тук се оказва неприложима.
Историята на идеите винаги претендира за възстановяване
на приемствеността и традицията дори ако тази
традиция прекъсва и дава неочаквани разклонения.
Историята на идеите почти неотвратимо се вписва в
общото разбиране за историята като линейно движение
под знака на прогреса. Мишел Фуко, опитвайки се
теоретически да обоснове метода, използван в „Думите
и нещата“, е принуден да премине към понятието
„дискурсивно събитие“, което той противопоставя
на „анализа на езика“: „Ето постоянния въпрос, който
поставя анализът на езика във връзка с някои факти на
дискурса: по какви правила е образувано някакво изказване
(énоnсé) и следователно по какви правила са образувани
другите подобни изказвания? Съвсем друг въпрос поставя
описанието на събитието на дискурса: как се получава, че се
появява именно това изказване, а не друго на негово място?
Виждаме, че това описание на дискурса се противопоставя
на историята на мисълта“3.
Анализът на езика предполага винаги интенция на говорещия
и наличието на някакъв предхождащ изказването смисъл,
който единствено се актуализира в процеса на речта: „Зад
самите изказвания се опитват да открият намерението
на говорещия субект, неговата съзнателна дейност,
това, което е искал да каже или безсъзнателния процес,
проявяващ се отвъд неговата воля в това, което е казал или
в почти невидимата пукнатина на произнесените от него
думи; във всички случаи в историята на идеите става дума
за това да се възстанови другият дискурс, да се открие
тихата, шепнеща, непрестанна реч, която одушевява
отвътре слушания глас, да се възстанови най-малкият и
невидим текст, пробягващ между редовете и понякога
водещ до пълен безпорядък. Анализът на мисълта винаги е
алегоричен по отношение на този дискурс, който използва.
Неговият въпрос е неизменен: какво се говори в това, което
е казано?“4.
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Кризата на...
от стр. 11
Зад изказването се предполага предшестващ го смисъл и
този смисъл се произвежда с помощта на набор от правила,
генериращи изказването. А самите правила са вкоренени
в код, който може да поражда изказвания. По този начин
се оказваме пред лицето на безкрайното отпращане
към някакво предшестване, към източника, и лошата
безкрайност на това отпращане може да се нарече фалшив
културен континуум, тоест традиция.
Този възглед е типичен за идеологиите, които винаги
постулират наличието на смислов източник, ядро,
просветващо в някакво метафизично единно. Оттук и
описаната от Оруел потребност на тоталитарните
режими постоянно да пренаписват миналото. Между
миналото и настоящето трябва да има пряка връзка и
зависимост. Днешното се легитимира, възпроизвеждайки
вчерашното. Това повторение, тавтологична идентичност
(понятие) е гарант за истинността на идеологическите
изказвания.
Оттук и важната роля на реконструкцията и
реставрацията в днешното общество, изгубило връзката
с миналото и разбирането на бъдещето. Реставрацията
е начин да се внедри миналото в настоящето и
едновременно начин за безконфликтно конструиране на
фалшива приемственост, въплътена в идеята за културно
наследство. Формата предполага друг тип генезис. Преди
всичко тя изключва наличието на предхождащ смисъл.
Смисълът се генерира от самата форма и нейният създател
не може да каже с увереност какъв е той, какво именно
произвежда. Обсъждайки генезиса на смисъла в монтажната
форма при Айзенщайн, описвам емергентността на смисъла,
който не произтича от предпоставките на миналото. Това
трябва да се има предвид, когато възниква въпросът за
самия статус на формата. Какво е формата – единична
конфигурация на елементите, или е някакъв формален
тип (например „барокова“ или „кубистична“ форма),
възпроизвеждана в различните варианти на формалната
матрица на смислите? Във формата различието между
общото и единичното губи смисъл, което създава
допълнителни трудности за анализа на това явление.
Да се върнем към анализа на дискурса при Фуко.
Сравнявайки го с анализа на езика, Фуко пише: „Анализът
на дискурсивното поле има съвсем различна посока; става
дума за това да се улови изказването в ограничеността
и единичността (singularité) на неговото събитие; да се
определят условията на неговото съществуване, колкото
се може по-точно да се фиксират неговите граници, да
се установят неговите корелации с другите изказвания,
които са свързани с него, какви други форми на акта на
изказването то изключва. Под очевидния дискурс не се
опитваме да уловим едва дочуващия се шепот на другия
дискурс; ние трябва да покажем защо той не може да бъде
друго, освен това което е, в какво е несъвместим с всеки
друг дискурс и как сред другите дискурси и по отношение
на тях той придобива мястото, което никой друг дискурс
не може да заеме. Въпросът, присъщ на такъв анализ, може
да бъде формулиран по следния начин: какво е това единично
съществуване, което проявява себе си само в това, което
се говори, и никъде другаде?“5. Можем да формулираме
въпроса по друг начин: по какъв начин общата еволюция
на културата достига до възникването на конфигурации,
които, не възпроизвеждайки друг дискурс, произвеждат
нещо напълно уникално и неповторимо? Разбира се, този
въпрос стои извън полето на история на идеите.
Модернистичното изкуство е образец на „дискурсивно
поле“, произвеждащо с голяма интензивност новото и
единичното. Способността на изкуството да генерира
единичното и интензивното е свързана с края на „първата“
идеология, освобождаваща изкуството от господството
на общите места и идеи, без да разруши мощния политикотеологичен импулс, който скоро ще породи чудовищата на
тоталните идеологии. Този период е кратък и неповторим.
Убеден съм, че осмисляйки този период, можем да се
поучим, макар че не вярвам, че осмислянето на миналото
може да промени настоящето. Тази книга е съпътствана
от неизменното ми възхищение от предходниците и от
непрестанното ми чувство на Kulturpessimismus.
Работата върху книгата е свързана с тежки за мен лични
обстоятелства. На 1 януари 2019 година майка ми падна и си
счупи шийката на бедрената кост, а след няколко седмици
се оказа обездвижена с инсулт. Животът ми протичаше
между университета и медицинските учреждения, където
бях свидетел на бавното умиране на майка ми. За да не
полудея, започнах да мисля за нова книга, да чета, да правя
записки. Първите страници на книгата написах през
юни 2019 година, седмица преди смъртта на майка ми.
Черновата завърших в края на август под съзвездието на
Лъва – тотемното животно на тази книга. Естествено,
книгата посвещавам на паметта на майка ми.
Превод от руски: МАРИЯ ЛИПИСКОВА

5

12
Пак там, с. 72.

Литературен вестник 21-27.04.2021

Н О В А

Б Ъ Л ГА Р С К А

Къщата с рибешката глава
Захари Захариев
Живея в Къщата с рибешката глава. Името ми е
Елин. Елин Пелинов Павич. При подмяната на един
от старите прозорци в бетонната основа намерихме
вградена глава на костур. Майсторът обясни – озовала
се е тук, понеже в строителството от онова време
(къщата е на 60 години) не са имали пречиствателни
и сеялки, или и да са ги имали, не са ги ползвали често,
багерът влиза в Тунджа, загребва с кофата пясъка от
реката, направо с тинята го носят в двора, къде ще
ти го пречистват, да остане само финият материал,
та явно е глътнал багера и тоя костур, а кой знае и
колко жаби на скелети крякат из сънищата ви нощем,
пръснати в бетонната река на къщата. Майка ми
поглежда майстора и се кръсти, боже, някой да не ни е
направил магия!?
Нощем, лятото, когато нажеженият въздух изстине
и падне мазната му мембрана, дето възпира далечните
звуци, чувам как жабите от Тунджа, пет километра
на юг от селото, пеят и куркат тъжните си епоси
за изгубени прадеди. Като чуят тия гласове, къщите
в село започват да фосфоресцират – жабите, като
вградени сенки на момичета в кладенец, светят със
своите скелети из стените и подовете, отгоре с
нощното си зрение ги наблюдават улулици и злокобно
„уукат“. Врабчетата, които са се промъкнали под
керемидите и гнездят в прашния таван на Къщата с
рибешката глава се събуждат, тревожно почват да
чуруликат, събуждат се и малките им, а възрастните
им заразказват легенди за летящите нощем вещици с
огромни, светещи фенерни очи, призраци тихи летят,

се разпука, ще намери и то какво да смуче с дребните
си коренчета от замазката, вероятно от тинята и
малките частички речни водорасли от Тунджа, ще
прозябне тревата през пролуките и ще цъфне в синьо,
да сочи пътя на империята на мравките, да не се
изгубят докато превръщат Къщата с рибешката глава
в мравуняк.
Семейството геко също се радва на топлината,
отделяна от червените тухли нощем, яйцата им побързо се излюпват, малките порастват и тръгват
и те да дълбаят из старческите бръчки на къщата,
току стигнат до някой скелет на жаба от Тунджа,
изплашат се, заобиколят я, и така малко по-малко
успяват да се проврат покрай прозорците до стаите
вътре. Защото където нещата се срещат, винаги се
намира нещо по-дребно и любопитно, което да използва
миниатюрните свистящи линии на границата на тия
срещащи се неща, да се провре през нея в отвъдното
и да вземе, ако е гущерче геко, да лови пъхналите се в
къщата комари и мухи.
Любя се с любимата в стаята, гледам на тавана
лази геко, стрелка с език и изяжда комар, любимата
изстенва, гущерчето се стряска и пада от тавана
на гърба є, любимата изпищява ужасена, подскача,
аз се опитвам да я успокоя, това е едно влечуго, мой
приятел, гекото още по-стреснато от вика є си скъсва
опашката, да я стресне и нея, тя хуква гола навън и
крещи по стълбите, Елине, тая къща е омагьосана.
Аз слагам лакът под главата, взимам още мятащата
се опашка в дланта си, ухилвам се срещу є и я гледам.
Да, омагьосана е от поезия, промърморвам, и глътвам
опашката на гущерчето.

Красимир Терзиев, „Има зими, за които никой
не е подготвен“, 2020, инсталация.
Изложба „Котката на Шрьодингер“
Фотография: Божана Димитрова

спущат се и сграбчват със свистящите си ноктести
крака заблуденото младо врабче, което е излязло да се
кокори в пълната луна, да го носят после из хамбарите
и плевниците да увеличават колекцията си от
костици. Минава време, стопанинът на къщата гребне
сено с вилата да сложи на магарето да яде, магарето
глътне някоя от костите на врабчето, тая кост се
забива в гърлото му и магарето ревва на умряло.
Вселената така е устроена, че за 60 години много неща
се случват, колкото и да е здраво вдигната една къща,
животът намира начин да се провре из нея, тук ще
се отлющи малко от варта на мазилката, там някой
от лилавите камънаци ще се спука от постоянната
смяна на дишането на въздуха с неговите горещи и
ледени вятърни ритми, в процепа на този камък ще
се покатери гущерче геко, това геко ще намери как да
изнесе още малко мазилка от някой от краищата на
камъка и ще си направи гнездо вътре, ще извика сетне с
куркащия си глас любимата си да снесе яйцата си там.
В друга още по дребна цепнатина ще се промъкне мрава,
ще разузнае, ще є хареса, че тухлите се нагряват от
слънцето и нощем отделят от тая топлина, ще се
върне мравката по земята, да разкаже на сестрите си,
после ще вземат семе на някоя бързорастяща трева,
цъфтяща на дребни сини цветчета, и като тръгне да
показва пътя на сестрите си, мравата ще пуска из
стените по някое от тия семена, все на места, където
заради нежните шамари на вятъра дъждът целува зида
на къщата и там се събира влага, това семе бързо ще

Долу пред къщата любимата се е загърнала с
покривката от външната маса, събудила е майка ми,
плаче и є обяснява, че върху гърба є е паднала змия, пък
аз съм останал горе да се долюбя с тая змия. Майка ми
се прекръства, цъка с език, и є обяснява, че утре ще
идат при селската знахарка, циганката леля Роса, да є
разказват, пък тя да си плюе в пазвата от страх и да
измисли магия да се отомагьоса къщата, да се изгони
ламята, дето изкушава Елин да се люби с нечестиви
сили, пък ти ела да спиш сега при мене, в моята
стая на дивана, макар че тук пък има мравки. Аз се
смея горе, гекото с откъсната опашка се покатерва
върху ми, застава между гърдите ми и почва да пее.
Благодаря му, че ми е помогнало да се ширя в леглото,
заспивам и го оставям да лови комарите, дето кацат
по мене да ми смучат кръвта.
Леля Роса е дебела, осиновена от някакво планинско
село, пълно с караконджули и вампири, от които е
наследила талантите си, има дрезгав, камбанен глас,
гледа на боб и карти, а на врата є виси медальон –
златна монета с лика на рогат циганин. Като чува
за рибешката глава и змията, наистина си плюе
в пазвата, страхува се и умува каква магия за
разомагьосване да се направи, обръща монетата с
лицето към кожата си и търка слюнката в началото
на подутите си гърди пъпеши. Казва – рибата да не
се пипа, че къщата може да се срути, най-вероятно
се държи на косъма на проклятието. Знам, защото

Н О В А
сам съм я подучил, тя ме нарича Елин Магесник, и сме
в тайно съзаклятие, виж там, да успокоиш жените,
измисли какво да се направи, да мирясат, но рибата
да остане, и да е магия, то е бяла магия, не къщата, а
вселената ще се срути, тая рибешка глава е Христос.
Леля Роса се смее, сграбчва ме в прегръдката си,
стиска ме, кокалите ми пукат, после три седмици
ухая на розмарин и мистицизъм. Казва ми, а ти ще
напишеш писъмце на моя циганин, вдига медальона
пред очите ми, аз ще го препиша върху листа от лапад
и ще го изям. На жените в оная гореща утрин казва,
аз в началото се уплаших, но магията не е толкова
страшна, ще омесите ръжени питки, ще капнете по
капка от собствена си урина и ще ги напоите с мляко
от крава кърмачка, като изяде змията питките и
ще избяга от къщата, ще забрави ласките на Елин.
Рогатият циганин се клатушка около цепката на
пъпешите є сякаш се усмихва, отражението на
августовското слънце блясва в отворените му уста,
там два остри кучешки зъба, но Роса го скрива с длан
и подканва майка ми и любимата да хвърлят парите
на земята. Къщата с рибешката глава и вселената са
спасени.
Роса, Роса, Роса, леля Роса, кръгче, черничка, винаги
ухаеща на розмарин, див копър или на цъфнала вишна,
къщата є беше храм, светилище, езически оброк, а
между широкото є чело и сърцето, голямо колкото на
крава, бяха заключени всички въжделения, непристойни
тайни, тихи и бурни влюбвания на селото, омразите
му и тънките му надежди, всичките повдигани и
снишавани, ритмично тупкащи под разлатата є
плът, притискани майчински от пъпешовите є бозки,
този огромен мях на живота, светица, влюбена в
дявола на циганите, Роса, леля Роса, която събира
потоците на потта си в малки стъклени шишенца
и ги раздава на младоците да си мажат мустаците
и други космясващи части, та ако се наложи, да
оплодят и Луната, да спре тъжния си момински танц
по небето и най-сетне, в някоя съкровена нощ, да
народи като котка още петнайсет малки лунички,
да светят жълто в нощта, да съскат срещу мрака,
да го дерат с котешките си нокти и да вдъхновяват
отдолу мъжете, които се промъкват из уличките
и плетищата, през дуварите и покрай заспалите
псета, миришещи на потта на Роса, сами всеотдайно
тръгнали на пилигримски поклонения да пълнят
коремите на жени със семе от луна.
Жените омесиха ръжени питки, капнаха им по капка
от собствената си урина, аз заръчах на Тико да ни
намери мляко от крава кърмачка, той обиколи селото,
върна се с литър прясна, току изцвъркана от бозките
кравешка кърма, да ни прощава теленцето, и още
без да е слязъл от колелото, вдигна шишето, глътна
глътка, измляска с устни, избърса ги с опакото на
дланта си, изтръска я към земята и изсумтя, бря,
че поляни е пасла тая крава, млякото докарва на
овчарски звънчета, само нощес като заспя и хъркам,
змията да не ми се пъхне в гърлото, да живее на топло
в корема ми и да ми пие оттам млякото. Жените се
отвратиха от картината, която им нарисува Тико,
прекръстиха се и плюха в краката му, той им се озъби
и изсъска срещу тях като змията, дето искаха да
примамят, а те грабнаха шишето и се скриха в къщата
да натопяват изпечените питки. Кое мляко да ти
пият, Тико, питам го, а той, смее се, голям номер
им извъртяхте с мойта дона Диня Роса, рече Тико,
двамата имаха дълга романтична неволя, за която ще

Желко Терзиев, „Говорих, докосвах, казах“,
2020, инсталация.
Изложба „Котката на Шрьодингер“
Фотография: Лилия Трифонова
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стане дума по-късно, и макар че Тико не бе рогатият
циганин от монетата на медальона є, все пак бе
циганин и вещ любовник, като ме погне със змиорката
и устата ми ахва на уроборос, казваше безсрамно леля
Роса и размечтано се тупаше с длан по разтворена
уста, все едно се прозява, вдигнала поглед към небето,
където уроборосът на слънцето е захапал всичките
си небесни опашки и като Роса стене от удоволствие
заради жегата, която струи от него и обладава всичко
по земята. Свих цигара на Тико, свих и на себе си,
качихме се по стълбите на втория етаж, застанахме
до прозореца, запуфтяхме, показах му къде точно е
скрита рибешката глава, Тико цъка с език, тая Тунджа
е голяма самка, поетеса от сой, другия път като ходя
да се къпя на оня вир, дето ти показах, ще се съблека
по фантазия и ще скоча в нея да я поздравя и да є
напиша един стих. Гекото без опашката се промъкна
изпод мазилките, излезе на перваза на прозореца и
застана между нас, слуша Тиковите приказки и пее, пък
току се разсмя, гледаме долу жените почнали да редят
ръжените питки да примамват змията, любимата
ме поглежда, както е наведена да оставя на земята
примамката, аз горе страхопочитателно се кръстя,
майка ми и тя, както е наведена, поглежда Тико, Тико
и той страхопочитателно се кръсти, пък казва, моята
Диня си знае работата, голяма магия ви е научила, ей
сега ще излезе змията, само не зная дали не е заспала
чак горе в другия край на двора, върху дувара, да си пече
костите, дето ги няма, да върти любов със слънцето,
ама вие ако вземе пък да е тука нейде и изскочи да пие
кравешката кърма от някоя питка, по-добре идете
вземете два стола, да има къде да скочите от страх,
кога оная пролази. Мозъците на жените са заети с
изпълнението на магическия обред, хич и не усещат,
дето Тико се закача с тях, ами направо изпълняват,
взимат два стола, слагат ги до външната мивка и
сядат на тях да гледат питките и на коя точно от
тях ще се замае змията, та да излезе и да смуче като
вампир млечната є кръв, та да се натрови с магията
на леля Роса и да си тръгне от къщата, да не ме
изкушава с ласките си, мене, Елин Павич, полуподаник
на рогатия, притежател на костурската глава на
Христос. Майка ми и любимата шарят с очите си на
карамбол по питките, и кога ни погледнат за секунда
и нас, ние светкавично почваме пак да се кръстим, да
покажем, че разбираме сериозността и страшното на
ситуацията, обреда, гекото тихо църка между двама
ни с Тико, едвам се сдържа да не се разсмее, та да го
чуят жените и да ни замерят с чехлите си и да хукнат
да искат да го трепят с тях, а като сведат очи
отново към ръжените примамки, ние се хилим без звук
и вече се кръстим сякаш свирим джаз на арфа, по едно
време обаче, ти да видиш, змията не се била излегнала
на дувара да се пече на слънцето, ами била в една
цепнатина под стълбището, сънуваща в топлината
на нагретите камъни и тухли, надушила млякото,
събудила се, изпълзяла и тръгнала към едната питка,
оная на второто стъпало, жените вреснаха и от
седнало положение директно скочиха върху столовете,
олимпийско изпълнение, змията, смок, взе да се навива

около питката, захапа я и взе да смуче кравешка кърма.
Любимата грабнала метлата с дървената дръжка, ама
вместо да иска да трепе от високо влечугото с нея,
я прегърнала върху гърдите си, жълтите стръкове
на метлата искрят под брадичката є, лицето є
цялото бяло, майка ми, изпъната права и стегната на
струна върху стола, само дясната є ръка присвита в
лакътя, в дланта є, успяла е да го грабне от купата на
масичката до мивката зад нея, яйце от кокошките,
дето им е обрала сутринта полозите, та да млъкнат
петлите, застинала в приготовление да мери змията
с яйцето. Змията си се доуви, довърши си спиралата
около питката, тая ръжена питка остана в средата
є, змията извила глава и смуче мляко, а Тико, горе на
стълбището до мене, великолепен непрокопсаник, почва
да обяснява на жените, ама и това е божа твар, и тя
си има работа, и тая работа е много отговорна, ако не
беше божа твар, да я утрепя, ама аз каквото е негово
не го барам, няма да я пребивам, нали обясни попа,
като погребвахме баба ти Елине, дето намериха смок
в гроба, спеше с главата си в на дядо ти черепа, пък
попът обяснява на ужасените жени, какво се плашите
бе, овчици, Той, Пастирът – си знае работата, като ни
заровят, змията по божия повеля намира цепнатини в
земята, промъква се до нас и почва да ни яде, и почва
от най-мекото, от очите да яде, защото всичко е
разпоредено и намислено с благо и хармония, защото
за какво му е на човек тялото като е умрял, пояснява
Тико думите на попа, и кога душата му на тоя човек
се е преселила горе на небесата и там се забавлява с
женските ангелки, пък телесата му заровени на два
метра под земята, да гният нахалост, не, няма да
гният нахалост, ами Бог за всичко е помисли и ще
прати там змията, и както тая негова твар си сменя
кожата, така и нашата смърт ще си смени кожата,
ще я изяде бавно змията, да превърне нашата тлен пак
в нещо полезно, ще я преобразува в себе си, каквото не
успее добре да преобразува, ще го изака, другото ще
го полепи по себе си на мазнинки, ще стане тленното
на дядо ти част от змията, тоя красив смок ще омае
някоя красива смокиня, ще си намерят някоя дупка
да се въргалят из нея и да танцуват и да се любят,
ще народят челяд, наследствено в тая челяд ще се
пренесат и частици от на дядо ти тялото, та как
мога аз сега да хвана мотиката и да отсека главата на
тоя смок, като той може да е, по тленност, самият
ти дядо, или негов правнук, все едно тебе, Елине, да ти
отсека главата с мотиката…
Из ръкописа с автобиографична фикция на Захари
Захариев „Планинско село. Полско село. И по средата
малък град“, раздел „Наративи“.
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Иванка Павлова
Иванка Павлова е съвременна поетеса и преводачка.
Участвала е с цикъл от 15 стихотворения в сборника
„Петима млади поети“ (Народна младеж, 1979),
с публикации в антологии, вестници и списания.
Издала е стихосбирките: „Градините на сърцето“
(Лице, 1993), „Между да и не“ (Стигмати, 2006),
„Зрея в мълчанието“ (Ерго, 2016), „Боса ходя по
жарава. Любовна лирика“ (Благоевград, Лингея, 2016),
„Светът в капка роса. Хайку и други тристишия“
(АртГраф, 2016), „По сребърните пътеки. Избрани
стихотворения и тристишия“ (Изток-Запад, 2017),
„Даровете на мига. Нови тристишия“ (АртГраф,
2018), „... И ги осъдих на забрава. Пренебрегнати
стихотворения“ (АртГраф, 2019), книгата
„Светлини и сенки. Проза микс“ (АртГраф, 2019),
както и седем книжки със стихотворни творби
за деца: „Врабец храбрец“ (Фют, 2001), „Калинка
Малинка“ (Фют, 2004), „Помисли! Отгатни!“
(Фют, 2005), „Балончета хвъркати“ (Фют, 2009),
„Пчела с кошничка“ и „Гатанки в рими“ (Пловдив,
ПУХ, 2016), „Калинка Малинка“ – с ново съдържание
(Фют, 2016). Превежда от унгарски и руски език.
Голяма част от нейните преводи на унгарска поезия
е представена в антологията „Цветни мастила“
(Стигмати, 2005). Най-цялостна представа за нея
като преводачка на руска поезия дава участието є
в антологиите на руската поезия „Заветни лири“
(Народна култура, 1983) и „Ята сред безкрая. ХVIII
– ср. на ХХ век“ (Стилует, 2019). В неин превод са
също унгарските книги за деца „Бомбе и картофен
нос“ (Отечество, 1989) на Ищван Чукаш и „Чипике
– джуджето великан“ (Отечество, 1990) и „Чипике –
джуджето, което искаше да стане великан“ (Фют,
2010) на Шандор Фодор, както и „Приключенията
на понито Бриз и неговите приятели“ (Фют, 2017).
Иванка Павлова е работила като редакторка,
като хонорувана преподавателка в Катедрата по
унгарска филология в СУ „Св. Климент Охридски“
и като учителка по български език и литература.
Членува в Съюза на преводачите в България и в
Българския хайку съюз.

*

*

*

Едно щурче ми свири всяка вечер
и аз прехласната го слушам.
Завиждам си за рицарската серенада
на моя малък храбър ухажор.
На края на града, далеч от суетата
на вечно бързащите хора,
общувам с мравки и пчели.
Отсреща Витоша се извисява –
ту в достолепна зимна белота,
ту в пищен изблик на зелено.
Тя мъдро ми напомня, че е неизменен
на времето отмереният ход.
Съжителства с копривата тревата,
над розите жълтее тежък грозд,
а птиците нападат с врява
ухаещите зрели круши.
Тук, в този градско-селски рай,
се уча на езика на земята.
Дори в пукнатините на бетона
са избуяли диви теменужки.
Чрез тях откривам простия закон:
неизтребим и вечен е животът –
бръмчащ, чирикащ, ароматен свят,
на който временно и аз съм обитател.

Поклон пред Италия
Екран. Тревожни новини.
Напук на тяхната лавина
през тези драматични дни –
най-неочаквана картина.
Един развява трикольор,
друг лекарите аплодира,
а три сестри – прекрасен хор,
приветствени слова скандират.
Излязъл на балкона мъж
усмихнат свири на китара.
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Съсед запява изведнъж.
Старик прозореца отваря
и маха с дреха – сякаш с флаг
подир победата голяма
над някакъв коварен враг.
Страхът над никого власт няма,
а е реалност болестта:
Италия е в карантина;
животът е замрял; смъртта
грози безмилостно мнозина.
Да проявяваш мъжество,
когато се тревожи всеки!
Какво прекрасно тържество
на дух и воля у човека!

Ще поседна на слънце.
После трябва да сготвя.
А когато се върне синът ми,
декорирана с маска
и с измити ръце,
ще му дам нещо вкусно през прага.
Уж светът е какъвто е бил:
телефон, телевизор, компютър,
гласове на познати и близки.
Но не е. Кой ли зъл режисьор
е измислил такава масовка
за чудовищен филм?
Може би е природен каприз?
Може би е случайност нелепа?
Може би… Може би… Може би…

Хроника на един ден

*

Синът ми отива на работа.
През отворената врата
виждам: излиза.
Ще се обърне, ще се усмихне,
ще ми помаха и ще ми каже:
„Хубав ден, мамо!“.
И той ще е хубав,
защото сме живи,
защото коварната болест
е само далечна заплаха.
Синът ми отива на работа.
Боя се за него.
Почти в заточение
от месец живея.
Когато се стопли достатъчно,
ще отида във моето царство –
малкия двор.
Ще почистя от шума цветята:
теменужки, иглики, зюмбюли.

За някого угасва слънцето.
А то, усмихнато и лъчезарно,
и днес, и утре ще обгръща
с любовна ласка цялата земя.
Почти е видимо как плъзват
във всяко стръкче соковете бистри
и звънват цветните камбанки
на ранобудните цветя.
За някого угасва слънцето.
И в нечии попарени сърца
ще се засели подранила зима.
„Така било е и ще бъде“,
но не лекува и не утешава
студената непроменима истина.
Статистиката само ще прибави
към цифрата, чудовищно голяма,
коректна и бездушна единица –
един живот, една вселена,
един непретворен в слова роман.

*

*

Рашко Марков

Стрелбище
тя беше едновременно легло
маса пейка,
но я виждах бегло
миналите казваха, че прави се на блейка,
че срещу теб стои и говори
чопли семки
ще ти направи пуканки,
после ще си разхождаш пръста
по пътя с луничките
огрели є кръста
тя беше и стол
или това което е отдолу,
подът лежеше в нейното присъствие
като небосвод сред всички,
черни и бели бенки
очоплени от семки и циганки,
(така наричаме неопуканите царевици)
не можеше да бъде всяка стотинка
тя единствена е само,
но тя беше и ограничителна лента
волейболно игрище
снимачната площадка спасила ме
от моето стрелбище.

Следи прикрити
може би възгледите крайно
претърпели делото незнайно
или думи неизречени
като следи по пясъка
губят ни се те увлечени
от една непозната ръка
като в нужната прегръдка
протегват се отпиващите устни
сякаш в последна умолителна глътка
ще преминат вечни
както водата изглажда
камъните речни

Срещи с рамене
имах едни неподозирани
видяха се сред снимки взирани
не една от днешните ми рани
имаха топло поставени длани
над моите паднали
лани
после и те паднаха – бравите
не знам защо забравих,
че трябва натиск лек

допирът отварящ е мек,
домъкнаха се и раменете
обвити в червеното от блъсканици,
но при нас те са празници
ставаха ни еднакви белезници,
раменете срещнати са …
за да се ударят,
те са срещи на удари
когато преминали
са юмруците обичали
изкълченото вече не пари,
но те първо бяха запознанство
как няма да се сбиеш,
ти не си ли найтоплото в горенето на огъня,
той е любимото ми празненство,
но не го умея толкова добре
колкото да развалям
новото приятелство
аз съм габърче
което стърчи и стърже
по заловилото се бърже,
но като се забие
в настъпилото ме ходило,
да не си го срещал
в частта откъм будило,
не ме виждай само като щит
захванал любим човек
и твоят ли е пробит,
че търсиш нашето крило
то твое ли е било? …

сърцато семенна сеитба
сега седя сигурно
склонил, сегашните си сили.
съкрушен, спомняйки си
сразяващия серафимов страх
станал сушата смразяваща със смях.
събуди се сънят сънуван.
сякаш си спомен сам
сгърчил се страхливо
сгушено смирение сънливо.
срязващо слабите сенки със секира.
света,
сърцето стряскащо съзира.
смразено, срязано, стопено,
сигурно станало – студено,
сиво-синкаво със синини
страшно спускат се снежинки.

н о ва
Миглена Дикова-Миланова

Дивата роза под твоя прозорец
Ако любовта преминаваше
безпрепятствено,
без раздели,
от един сезон в друг,
от цъфтежа на вишните
в зноя на лятото,
щях да съм спокойна
и достолепна
като дивата роза,
катереща се,
ароматно, съблазнително
и дискретно,
като нежни ръце,
по стената към
твоя прозорец.

Секстинг
Съобщенията,
които си изпращаме,
късно,
след полунощ,
от светещите екрани,
когато ти лежиш
в тъмнината
от другата страна
на стената,
не са за очите на други.
Безсрамни,
електронните думи,
със смайлита и
правописни грешки,
търсят,
пласират
желание.
Това тук е превод.
Цензуриран.
Поезия
над оголени
зъби,
напудрена с
чувства.
Обичам ръцете ти.
Дълбоко.
Целувам извивката
на гърба ти.
В мене.
Кожата ти
е нощно небе.
Ти.
Усещам дъха ти.
Избухваш.
Спят тъмни звезди.
Успокоени.

Гора
Градовете,
дървета вековни,
растат в полета,
блата и хълмове,
вкоренени дълбоко
в историческата разслоеност
на геологията.
С корени от канали,
водопроводи и
отводни тръби,
те жадно смучат
дъжд, кости
и съдби.
В короната на Брюксел –
абатство,
бароков цвят от мрамор,
матов
от меланхолията по
заглъхнали молитви,
които с шепот се завръщат
през празниците
в малката студена
църква.
Наоколо,
стъкло, метал, гранит.
Финансовите кули,
присадени мощни клони
на новата архитектура,
самоуверено
обрамчват
сърцето на града.

б ъ лгарска

В абатството,
почти забравили за
за богове и ангели,
художници рисуват
графитите на
днешното усещане за свят.
Многоезичие е
сокът в клоните
Покълват
убеждения,
страдания
и радости,
молитви,
недоволство,
и гражданско неподчинение,
вируси,
вечерен час,
понякога и сбъднати надежди,
смях.

Там стъпките ми
бягат по
хрускащия клей,
край знаещи рододендрони
и хортензии.
Прозорците на академията
светят.
Дъхът ми,
пара,
преходен,
се кондензира в
острото хрипливо
вдишване на
Брюксел.
Сред клоните
изгрява Орион.

Когато магията срещне реалността
За дебютния роман на Яна Борисова
Ния Харалампиева
През изминалата „драматична“ 2020 година изпод перото
на един от най-изявените в днешно време драматурзи
Яна Борисова излизат последният є драматургичен
текст „Морето след теб“ и дебютният є роман „Чудна
лятна нощ“. Определен от медиите като „новаторски“
текст заради съвместния живот на звук и текст,
първият є роман успява да пресъздаде извънтекстуални
асоциации между музика и сюжет, автобиографизъм
и актуалност, реалност и магия. Благодарение на
„творческата група“ около авторката, както тя самата
определя колаборацията си със Стефан Вълдобрев,
който композира музиката към книгата, и Милен
Кукошаров, който е отговорен за оркестрацията є,
българският читател ще има възможност да предизвика
въображението си чрез симултанно възприемане на
музика и текст. Но на фона на това преживяване, защото
такъв тип „поглъщане“ на изкуството си е именно
животворен процес, какво прави „Чудна лятна нощ“
толкова всеобхватна книга.
При внимателно четене още в пиесата на Яна Борисова
„Морето след теб“, която впрочем излиза преди романа
є, може да се открие труднозабележимата взаимовръзка
между двете произведения. А именно –
времепространството на историите. Въпреки че
пиесата има съвсем различен сюжет в сравнение с този
на романа, в нея се появява точно това магично време,
което по-късно в романа е доразвито и доакцентирано –
лятната нощ, в която е хубаво да се живее; чудни
места, където стават чудеса. Имайки предвид тази
малка подсказна забележка, романът бива озаглавен
„Чудна лятна нощ“, дали преднамерено или не, носейки
първоначалния заряд на обединяващия пиеса и роман сезон.
Колкото до самия сюжет на романа, нужен е ярък сезон
за осъществяването на катарзиса у героите. А сняг по
средата на лятото е може би най-ефектният начин да се
загатне преобръщането на вътрешния свят на главните
персонажи в историята. Точно тогава е и времето, в
което може да се случи чудо, каквото читателят среща
в края на романа.
От друга страна обаче, въпреки литературността
и фикционалността на романа, той носи и белега на
автобиографично начало. Осъществявайки своя социален
експеримент на страниците на „Чудна лятна нощ“,
авторката залага скрит смисъл зад всяко от основните
действащи лица. Заредени с многозначителността на
имената, читателят има свободата на индивидуална
лична интерпретация на своите прототипи. Но няма
как да не се отбележи очевидната свръзка между автор
и основен герой именно в лицето на Джована Бел, един
от главните заподозрени носители на сетивността
и чувствеността, която всеки творец притежава.
Текстът отчасти разкрива истинската самоличност
на гореспоменатия псевдоним чрез единственото
споменаване на инициалите на реалното є име, а именно
Я. Б. На принципа на предположението най-видният
първообраз би бил самата Яна Борисова. Но едва ли това
е знак на главозамайващо самочувствие от страна на
авторката. По-скоро сигнализира за живата актуалност
на сюжета, предизвиква асоциативни връзки между
преходността и безконечната наложителност на
действителността. Дори и светът, създаден между
две корици да е измислен, в същото време подхваща
„болни“ за днешното общество теми. А дори и такъв
тип интерпретация да се струва някому безпочвена,
то времето би показало доколко „Чудна лятна нощ“ ще
промени своята огледална осезаемост за навременни
проблеми.
Въпросът за творчеството, който е централен казус
в романа на Яна Борисова, е експлицитно инкорпориран

в разноличните същности на героите. Типологията
им е ярко отражение на обществените разбирания за
изкуство, проблематизирайки както душевните несгоди
на един творец, така и понякога благодатните външни
обстоятелства около творчеството му. Фигурата на
богатия аристократ Арман Пилибосян приема образа
на меценат, но и символизира „гнилостта“, която върви
ръка за ръка с имуществено-материалните притежания.
Той е пример за начина, по който Яна Борисова изгражда
всеки от героите си. Налице са винаги и двата пласта
на личността. Независимо от това дали цялостно са
позитивни или негативни герои, явни са и добрите,
и лошите им страни. Намерена е сивата граница във
всеки от замесените. Средността принципно може да
е знак на безхарактерност, но случаят с „Чудна лятна
нощ“ не е подобен. Главният персонаж Максимилиан
Брауни има черти на твърде придирчив и капризен
композитор на моменти, но всеобхваща чистотата
както на изкуството, така и на любовта. Джована Бел
е както донякъде потисната от своя произход, така
и успява да превъзмогне в крайна сметка комплекса на
твореца, идващ от малка държава. Тя изпитва свян на
фона на успешната си кариера. Чувството на свян е
съвсем нехарактерно за останалите герои. Точно затова
Джована е и най-крехкият от тях. Нейната душевност
е издигната до върхови размери. И може би заради това
единствената възможна пълна творческа симбиоза е
между нея и Максимилиан.
Така нареченото „чудо“ на творението се случва като
продукт от взаимната им любов. Наглед банално, ако
шедьоврите се окачествят като продукт на любовта,
те са всъщност резултат от взаимовръзка единствено
постижима чрез любовта. Вдъхновението и на двамата
ги завладява, когато другият не е способен на такова.
Дори и музата за творчество е в лицето на другия,
самият процес на сътворение е взаимно допълващ се.
Вследствие на това, разбира се, двете произведения на
изкуството – и книгата на Джована, и мелодията на
Максимилиан са както самостоятелни, така и завинаги
свързани и формиращи единност на шедьовъра. Мигът
на сътворението приключва с края на четенето, по едно
и също време с края на мелодията. А оттам нататък
„животът продължава“.
Неминуемо е да се отбележи, че дебютният роман на Яна
Борисова е нестандартен. Вероятно невъзможността
да се откъсне от актуалните болки на съвременния
творец го прави толкова зареден с енергия и двусмислия.
„Иновативната“ му форма може единствено да
допълни към цялостното изживяване на текста и
впечатление, което остава у читателя. Колкото повече
се чете, толкова повече въпроси и интерпретации
изникват в съзнанието. Затова не смея да твърдя, че
горепрочетеният текст е цялостен и пълен анализ
на романа. Напротив, това е опит да предизвика
любопитството и интереса ви. Остават основни
проблеми на този наглед кратък, но всеобхватен роман,
които предстои да се мислят и обговарят. Едно е
сигурно обаче – животът на твореца не е лесен, но пък е
събитиен.
Яна Борисова, „Чудна лятна нощ“, изд. „Книгомания“,
2021.
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Пламен Дойнов: Чета ЛВ, когато не пиша
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Фотография: Франческа Земярска

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

Пламен Дойнов

Опит
за предотвратяване на погрешна
археологическа хипотеза
От толкова време не е бил с жена си,
че когато сега я гали умело,
изневерява на кротката си любовница:
хлътва в навика на страстта –
сляпо куче, което си знае тунела.
Тя му шепне, че пак е прекрасен.
И могат, могат да спасят любовта!
Ще вярват в това цели осем минути,
после още минутка ще бъдат нежни,
ще се гледат, пълни с празни надежди,
без да могат да се погледнат сутрин.
И добре че Помпей е от друго хилядолетие!
Ако Везувий беше наблизо и ги залее
и след време археолозите ги намерят,
вкопчени един в друг като в стихотворение –
ще ги открият с възторжени междуметия,
но завинаги ще останат слепи
като направят погрешното заключение,
че това е безсмъртна любов.
Но не е!
И цялата тази страст е пепел.

Студена тайна
Погълна ме градът и те забравих.
Опомних се едва по залез, беше
усещане като при изневяра...
Какво направих? Знам, че се развявах –
три улици под мене се разляха,
до тротоарите едва доплувах;
една жена за миг ми се отдаде
на ъгъла на Графа и Раковска –
да, само с поглед, но ми се отдаде;
а друга сякаш бързо ме прегърна,
защото щеше иначе да падне;
изгубих се в две книги; май че писах
това стихотворение усойно,
което и на проза не прилича
и най-накрая – казах, че по залез –
достигнах до предателската мисъл,
че мога да живея и без тебе –
на дълги паузи, на големи глътки
обикновен живот, с добра отрова,
навярно с приспивателно от чужди
случайни погледи или прегръдки,
в нирвана от безсмислие, в окови
от малки невзискателни любови,
но мога да живея и без тебе...
Сега се крия из нощта стоока
като неверен вълк и тази мисъл –
че мога да живея и без тебе –
остава моята студена тайна
от пети август две и деветнайста.

В първи клас
на безлюбовното училище
Понеже наистина прекалих
с писането на любовни съобщения,
влизам и сядам на първия чин:
първо зачерквам сантиментален стих,
изтривам копнежните изречения...
От ужас езикът ми става син.
Назад по образователната стълбица
слизам с отдадени, празни очи –
завинаги у себе си да се скрия,
всяка дума на нежност да трия, да трия...
Ще постигна идеалната гърбица,
под която сърцето да замълчи.
Казаха, че ще правим диктовка
за усвояване азбуката на тишината,
ще рисуваме затворена бяла врата...
Учителката ме хвали – справям се ловко,
само трябва спокойно да дишам,
да не мисля за нищо, особено за душата,
и скоро ще мога старателно да не пиша,
после ще се науча да не чета.
Не искам да лъжа: училището обичам,
но ме плаши последният учебен ден,
когато ще завърша с пълен отличен –
безлюбовен, безропотен, съвършен.
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