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Броят се издава с подкрепата на НФК

Снимка: Йосиф Аструков

ВБВ

Миниатюрно самоподчинение
Във фината електрическа крушка има
бледи и дълги животни,
които пренасят бавно магнезий
в крайниците и телцата си:
трудят се неуморно, трупат, гълтат, потят се и накрая
мигновено изгарят.
Огромни купчини складов магнезий,
пепелно дихание от бивши животни,
обгорелият стъклен прашец:
това е, което остава от нас.
Но още по-миниатюрни – дори детски – страдания
се съдържат в интегралните схеми и процесорите.
Непрекъснато се удивлявам колко нюансирана,
безупречна и красива е станала експлоатацията.
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В центъра
на новия брой
160/Пролет
на списание
„Християнство
и култура“ е
съвременното
православно
богословие. В памет
на Черноморския
и Приморски
митрополит
Амфилохий (Радович)
е публикуван
неговият текст
Съборността на
Православието
(или Съборност, или
ирационална бездна), а рубриката „Християнство и истина“
е продължена със статиите на Владимир Цветкович
Парижката школа, Атинската школа и Американската
православна богословска диаспора и на бившия митрополит
на планината Ливан Георгий (Ходр) Християнството
в един плуралистичен свят: домостроителството на
Светия Дух. Темата „Християнство и история“ включва
анализите на Веселина Кокудева Баптизмални аспекти
на амартологичните дебати в Ранното средновековие.
Първороден или прародителски грях? и на Александър
Смочевски Нови ценни издания в областта на каноничното
право. В „Християнство и философия“ са представени
текстовете на Георги Каприев Учението за енергиите
във „Всестранното учение“ на Михаил Псел и на Стилиян
Йотов Личността според Спиноза, Пуфендорф и Лок, а
в „Християнство и политика“ – статията на Василиос
Сирос Галеновата медицина и социалната стабилност в
ранномодерна Флоренция и ислямските империи. Рубриката
„Християнство и изкуство“ е представена с текстовете
на о. Стоян Чиликов Сотириолични предпоставки
в поезията на архимандрит Серафим Алексиев и на
Антоанета Дончева Естетика на асимптотичната точка
и е продължена с богословското есе на о. Николай Петков Из
„Малка книга за малките пророци“. Броят е илюстриран с
картини на Петя Константинова.

Сто и трийсетата
годишнина от
рождението на
Михаил Булгаков
е темата на
новия брой 05 на
сп. „Култура“.
Дали мястото на
Булгаков в руската
литература е
между Гогол и
Достоевски? И
какво е обяснението на феноменалния успех на
романа „Майстора и Маргарита“? Как четем днес
неговата „диаболична проза“ и измерва ли се тя само с
антиутопията на комунистическия „рай на земята“?
Защо киното и театърът проявяват неотслабващ
интерес към прозата на Булгаков? Това са само някои от
акцентите, чиито отговори бихте могли да откриете
в разговора с проф. Людмил Димитров, както и в есето
на видния италиански славист проф. Виторио Страда.
И още: за първи път на български излизат дневниците
на Михаил Булгаков за 1923-1924 г. В рубриката „Идеи“
ще откриете най-новото есе на Мишел Уелбек „Против
евтаназията“, разговор с философа Пиер-Андре Тагиеф за
„деколониализма и сенилността на интелектуалците“,
разказ на писателя Даниел Келман за това възможно ли
е да се създаде „разказ“ заедно с изкуствен интелект,
както и фрагментите на Ясен Антов „Около романа“.
И още: интервюта с пианистката Елена Башкирова
и кинорежисьора Радослав Спасов, разговор за
архитектурните награди „Прицкер“ с Ан Лакатон и
Жан-Филип Васал. А също и поглед на Красимир Терзиев
към „електронната плът на българския интернет“, на
Владимир Пенев към „добрия театър и публиката“ и
на младия актьор Александър Тонев към „съзряването
в текста“. Диригентът Герган Ценов размишлява
над паралелите между музиката и литературата, а
режисьорът Виктор Божинов определя филма си „Голата
истина за групата „Жигули“ като един
от филмите с „отворен код“. Разказът
„Упование“ е на драматурга Лило Петров,
а фотографиите в броя за на Зафер Галибов.
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Фотографиите в този брой на ЛВ са направени от
Йосиф Аструков. Той е роден на 17.05.1978 г. в София.
През 1997 завършва Втора английска езикова гимназия,
а през 2002 Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, специалност „Медицинска физика“. През 2007
се дипломира в НАТФИЗ в магистратура „Филмова и
телевизионна режисура“. Защитава докторска степен
по кинознание през 2014 г. към Института за изследване
на изкуствата – БАН, където понастоящем е главен
асистент. През 2003 реализира първия си самостоятелен
проект – сборник къси разкази „Вакуум“. В края на 2005 г.
осъществява първата си експериментална изложба
„Форма и слово“, обединяваща хайку и фотография.
Като студент пише и снима игралните филми „Поглед
в очите“, „Прага 18“ и документалните „Ние“ и „Jam
Session“. В следващите години създава късометражните
филми „А...“, „Вода“, „Избягай от себе си“, „Fight“.
През 2008 представя втората си фотографска
изложба „НадписЪ“, с две издания – в зала „Средец“ на
Министерството на културата и в Младежкия театър
„Николай Бинев“. През лятото на 2009 г. публикува
онлайн книгата „Разпилени мисли...“. В края на 2011 г.
представя фотоизложбата „Съвременен танц“, с
издания в „Червената къща“ София, Български културен
институт – Рим, Италия и НХК Бургас. В рамките на
фестивала „Малък сезон“ на „Сфумато“ през 2012 г.
представя съпътстваща фотоизложба „Making“.
Януари 2015 участва в обща изложба „Фотогравитация“
в галерия „Артур“. През същата година публикува
и книгата „VideoDance“, върху докторската си
дисертация. Дългогодишният му фотографски проект
„DanCine project“ е представен през март 2017 в кафе
„Клер“, София и в рамките на фестивал „Вода“, Бургас.
Съвместният им проект с Петя Стойкова за два
късометражни танцови филма „A Day Dream“ и „Another
Day Dream“, 2016 влизат в селекцията на програма
„Открити хоризонти“ на фестивала „Златна роза“ 2017.
„Екран и сцена. Новите мултимедийни представления“

Снимка: Лин Люцканова

е последното му публикувано онлайн изследване.
Междувременно има номинации и участия в различни
фотоизложби и работи на свободна практика към
различни проекти и продукции като режисьор, оператор,
фотограф и дизайнер на сценично осветление. Хоноруван
преподавател е към СУ „Св. Климент Охридски“ и
НБУ. Негови снимки могат да се видят на адрес: http://
iosifastrukov.eu

Снимка: Йосиф Аструков

Ерос се е наял
от

хи
ме
ра

– А на този му липсва паницата. Отнесъл ли си я е,
какво?
– А, той не е сядал, не му харесвало така да яде…
– На маса?
– Ами той все на прозореца се подпирал, че да гледа
оттам изобилието на масата.
– Двата картофа на жар ли? Имали сме и повече. Сега си
е тръгнал, разочарован, и няма да ни свърши работа.
– Напротив, каза, че отива и ще я направи безплатно.
Учудих се, но, казах си, късмет.
– Късмет?! Пуснала си го в бараката сам? Този ни е окрал.
Ставай! Бягай!
– Виждаш ли, всичко си е тук и всичко е оправено.
– Бурканът, бурканът! Ти го виж, ти!
– Тук си стои всичко.
– Ох, защо не го нагостих повече? Този човек такова
добро ни стори. Да благодарим на Бога!
– На мен ми се стори, че самият той е Бог. Само такъв
би се задоволил с грозната ми осанка и пълната ни маса.
– Тези картофи да не са били сурови? Защо ги омете
всичките?

к р ъ гл а
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„Иван Теофилов – поет на града и на света“. Това
е темата на кръглата маса, организирана от
Института за литература при БАН, която ще се
състои на 27 май (четвъртък) от 10.00 в платформата
Zoom. Дискусията ще бъде модерирана от Георги
Господинов и се провежда в чест на 90-годишния
юбилей на големия наш поет, преводач и редактор
Иван Теофилов. В заявените вече изказвания ще се
говори за него още и като драматург, антологист,
за неговата етика и естетика. Ще стане дума и за
цялостната литературна фигура на Иван Теофилов,
за редактора, който открива и въвежда в поезията
няколко поколения поети – особено тези от 1980-те
и 1990-те. За поета, който не се вписва в тукашните
поколения и кръгове, за Пловдив и градовете на света в
неговата поезия.
Участници в кръглата маса са проф. Михаил Неделчев,
доц. Елка Трайкова, доц. Елка Димитрова, доц. Ани
Бурова, доц. Гергина Кръстева, доц. Мариета ИвановаГиргинова, доц. Марин Бодаков, д-р Иван Ланджев, Илко
Димитров, Силвия Чолева, д-р Биляна Курташева, д-р
Яница Радева…
Дискусията е отворена, линкът ще бъде достъпен на
сайта на Института за литература.
ЛВ
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Идват новите книги!
Разговор с Галин Никифоров
Съвсем наскоро преиздадоха първите Ви два романа в
едно ново общо заглавие – „Добро момче“ и „Умерено
нежно“. В какви аспекти най-много според Вас се
допълват двата текста?
Написването на двата романа ми отне общо девет
години, като се застъпиха във времето около четири
години – това е първото, което ги сродява. Другото
е, че отношението ми към героите, както и начинът
на разказване бяха сходни и при двете истории.
Бяха „умерено нежни“... Това чувство за човешките
отношения ми беше останало от детството – тогава
хората се държаха по-добре един с друг, бяха по-меки и
дори когато се караха, не бяха толкова яростни; сега
вече не е така, за съжаление. В тези два романа може
би това е най-ценното, което се е запазило – това
чувство. Вероятно и красивата писателска наивност,
съчетана с неприкрита страст, които са като златни
зрънца в двете истории; усеща се опиянението от
това, че пиша, че разказвам нещо, че се рея над света
чрез въображението си. Днес това вече е отминало и
осъзнавам, че с натрупването на опит съм станал попреднамерен, по-овладян, по-сериозен, че „красивото
ми детство“ на писател си е отишло, но пък е било
заместено от зрелостта, която също си има своите
предимства и своята красота. Както е в живота.
Какво беше чувството, когато се върнахте към
„Добро момче“ и „Умерено нежно“ повече от
петнайсет години след написването им? Как бихте
описали процеса по редактирането и допълването,
докато се стигне до общото издание?
Беше като среща на випуска от гимназията –
познати лица, хубави спомени, смутени вълнения...
Редактирането е сложно и отделно изкуство, а найтрудното е, че правилата за него са много общи и няма
как това умение да бъде схематизирано и обяснено,
за да може да се учи. Затова и единственият начин
да се научиш да редактираш е като редактираш. И
това пак е доста условно, защото всеки има различна
настройка към текста и към смисъла. Дайте една
нередактирана страница на сто редактори и след това
няма да намерите две абсолютно еднакви редакции. Това
усложнява нещата. Казвам го, защото излизането на
„омнибуса“ от „Добро момче“ и „Умерено нежно“ беше
предшествано от вторите издания на „Лисицата“ и
„Фотографът“, като направих грешката да си мисля,
че след като редактирам най-сложните си романи,
после ще е по-леко. Но не стана така... Всяка книга
си има своя специфика, редактирането є също си има
своя специфика, затова и трябваше да се пипа много
внимателно заради различния ритъм, различните герои
и различната структура. Беше нещо като онази игра
микадо, при която трябва да махаш само по една пръчица,
без другите да помръднат. Още повече че аз съм от
„отнемащите“ редактори, не от „допълващите“ – при
мен текстът винаги намалява по обем. А когато си
такъв тип редактор и редактираш вече многократно
редактиран текст, една от най-големите опасности
е да го „пресушиш“, да го изчистиш до такава степен
от излишества, че да стане механичен. (Даниел Келман
е класически случай в това отношение и може би
единственият писател в света, когото критиците
обвиняват в „стерилна брилянтност“, която според
мен е следствие точно от това – от прередактирането,
от „пресушаването“.) Отне ми може би около четири
месеца да редактирам двата романа, след това ги
пратих в издателството за преиздаване. Радвам се, че
приеха идеята ми те да бъдат издадени заедно, защото
усещането ми е, че така ще имат синергичен ефект и ще
въздействат много по-добре на читателя, отколкото
ако бяха издадени поотделно.
Как се сменя режимът Ви, докато пишете? Как
протича времето за Вас, докато пишете роман?
До 2011 година пишех, когато имах време – и в това
отношение бях доста изобретателен. Никога не можеха
да ме задържат на работа и една минута повече, което
не беше най-доброто отношение към фирмената култура
и тиймбилдинга, но ми печелеше време. Шефовете ми
знаеха, че съм такъв, но си затваряха очите и не ме
тормозеха – може би това беше тяхното разбиране за
принос към местната култура... Имаше един период
от около десетина години, когато си налагах да ставам
сутрин към пет, за да мога да попиша преди да отида на
работа, но този режим беше прекалено изтощителен и
с времето изчезна от само себе си. За хората, които се
занимават с изкуство, винаги идва един момент, когато
разбират, че трябва да отдадат цялата си енергия и
цялото си време, ако искат да продължат да се развиват.
Затова през 2011 година напуснах работа и се оставих
на течението, както се казва. И всичко се промени –
най-сетне разполагах с цялото си време и се чувствах
удовлетворен. Така съм и до днес. Иначе режимът ми на

писане не е кой знае какво
– пиша обикновено сутрин,
по час-два, макар да има
дни, когато само гледам
екрана на компютъра или
редя пасианси. Когато
редактирам, обикновено
е същото, с тази разлика,
че мога да редактирам по
всяко време, и то доста
повече, отколкото когато
пиша текста на първи
вариант. Но писателят е
писател дори и когато не
пише. Всяко чувство, всяко
усещане, всичко прочетено
или видяно си намира
място в подсъзнанието или
паметта му и понякога,
след време, влиза в играта Снимка: Йосиф Аструков
на въображението му и се
вгражда в историята, която се разказва. Нещо такова е...
Романите „Добро момче“ и „Тяло под роклята“ са в
процес на екранизиране. Кога да очакваме излизането
им?
За „Тяло под роклята“ срокът е до края на следващата
година. Продуцентите Анелия Касабова-Константинова
(„МИСИЯ 23“) и Михаил Константинов („Студио
Бленд“) са с ясното намерение снимките да започнат
още тази есен. Четох вече един сценарий и части от
други три и мога да кажа, че съм много оптимистично
настроен за това, което предстои. С Анелия се чуваме
често и си говорим за някои аспекти от процеса по
филмирането или пък за самия роман. „Тяло под роклята“
има възможност да бъде реализиран и като минисериал,
което е и най-модерната филмова форма напоследък,
а и така историята ще бъде разказана по-подробно и с
повече детайли, но още е рано да бъда конкретен в това
отношение. За другия проект – „Добро момче“, мога
само да кажа, че Боби Костов, който ще го реализира, е
човек с богат опит – има три пълнометражни филма,
последният е от миналата година – филмът „Не те
харесвам“ с участието на Любен Чаталов, Явор Бахаров
и Китодар Тодоров. И този проект вероятно ще отнеме
около година и половина, така че към края на 2022-ра
може да се съберат две щастливи събития.
Ще Ви върна назад във времето. Кога и как
започнахте да пишете? Кои автори оказаха найголямо влияние в самото начало?
Започнах да се занимавам с писане на романи още през
далечната вече 1994 година. Бях поработил известно
време в редакцията на един от местните вестници
и се оказа, че имам афинитет към тази работа – към
писането изобщо. Колкото до влиянието, всичко е пообщо – може би всички писатели, които съм чел, по един
или друг начин са ми повлияли и може би продължават
да ми влияят. Мисля, че при „Добро момче“ и „Умерено
нежно“, въпреки че не пиша криминални романи, тук-там
се усеща влиянието на Реймънд Чандлър в описанието
на интериорите и външността на героите – той беше
сред любимите ми автори като ученик. Като цяло
влиянието на големите писатели върху мен е било найсилно по отношение на занаята, на методите на работа:
какви проучвания са правили, как са редактирали, какви
отношения са имали с издатели, редактори и читатели,
как са подхождали към някои проблеми, какви навици са си
създавали, както и кое ги е проваляло, кое им е пречело и
кое е подкопавало усилията им.
Кои са предпочитаните от Вас съвременни автори
прозаици?
Не знам как да го кажа по-меко, но сред съвременните
автори малко са тези, които харесвам. Маргарет
Мацантини, Паоло Джордано (най-вече със „Самотата
на простите числа“), Сири Хуствет, Майкъл
Кънингам, Бегбеде... Като цяло в желанието си да бъде
харесван и четен, съвременният писател е станал поповърхностен и по-фрагментарен в писането си, или пък
по-политизиран, а аз не уважавам подобно отношение,
въпреки че то практически е общоприето. Обичам
„динозаврите“, които вече са на изчезване заради
преклонната си възраст – Джон Ървинг, Ан Тайлър,
Кормак Маккарти, Иън Макюън и още двама-трима.
А поети?
Нямам особени предпочитания, чета поезия съвсем
хаотично и спокойно мога да кажа, че не разбирам
много от нея. Просто има неща, които ми харесват и
някои от тях си ги колекционирам, за да ги използвам
после в книгите си. Ще ви направя един комплимент,
но около 80% от поезията, която съм прочел, съм я

прочел в „Литературен вестник“ и в още две-три
литературатурни списания.
Без правилото да са съвременни поети, изреждам по
памет: Реймънд Карвър, Мазин Марууф и Стивън Крейн,
чиито стихове използвах вместо заглавия на глави в
„Тяло под роклята“. Буковски, защото си е класика
(„Животът – да бъдеш изяден от свиня с лош дъх,
докато лимоните се люлеят на вятъра жълти и наши“ в
превод на Вергил Немчев), някои автори на хайку, някои
класици като Силвия Плат и Робърт Бърнс. Мисля обаче,
че българските поети са ми по-любими, защото говорят
на родния ми език, усещам цялага гама на чувствата
им, докато при чуждестранните автори я няма тази
близост до природата ми: Бойко Ламбовски, Силвия
Чолева, Камелия Кондова, „зверски кротката“ Амелия
Личева, Иван Станков. Скоро запомних един красив ред
от Ники Комедвенска, който използвах в новия си роман:
„Беше кукова есен след куково лято...“, помня такива и
от Слави Чернишев, Георги Господинов, Сашо Секулов. И
за да оформя моя дриймтим от поети, разбира се, няма
как да не включа и Пепо Чухов. В един перфектен свят, в
който най-добрите писатели биха изкарвали колкото найдобрите футболисти, Пепо щеше да кара черно ферари,
да носи бледозелен костюм на Версаче, а бутоните на
ризата му щяха да са от розово злато!
Живеем в необичайни времена, промяна и „новото
нормално“. Каква е Вашата 2021 г. засега и как Ви се
отрази 2020 г.?
Да, трудни времена са, но се налага да се адаптираме.
Просто приемаш това, което се случва, променяш част
от навиците си или отношението си към някои неща
и продължаваш напред; търсиш и намираш равновесие
на друго ниво. Ако изключим това, че се притеснявах
за близките си, за мен миналата година си беше почти
нормална, с тази разлика, че носех маска на закрито и
се наложи да отменя две-три пътувания. Хората на
изкуството в основата си са асоциални, живеят по
различен от общоприетия начин, затова и при такива
критични ситуации имат едно оръжие в повече –
самотата, на която са свикнали заради изкуството си.
Това ни прави малко по-спокойни от другите, защото
убежището си е вътре в нас, а не навън, в обществото,
което изпитва проблеми.
Иначе тази – 2021 година, мисля че тръгна добре, въпреки
че първият месец от пролетта повече приличаше на
„ескимоско лято“. Но е очевидно, че животът вече
започва да се нормализира и се виждат повечко усмивки.
Все пак идва лято, идва масов имунитет, идват новите
серии на „Аватар“, „Обадете се на Сол“ и „Фарго“, идва
Олимпиадата и Европейското по футбол, идват новите
книги, идват новите книги, идват новите книги! Едно по
едно нещата се нареждат!
И накрая, един очакван, но винаги актуален въпрос –
какъв е следващият Ви литературен проект?
Вече приключих романа, по който работих през
последните три години и сега го редактирам. Още не
съм му измислил име, но това е най-малкият проблем,
защото така или иначе ми предстои още много работа.
Обмислям и следващия си роман, дори започнах да
събирам нещица, които са привлекли вниманието ми.
Искам да го започна на първи януари догодина, за да мога
после да се самозалъгвам поне за известно време, че това
е едно ново начало. А може и да е едно ново начало...
Въпросите зададе:
Лилия Трифонова
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Живото е странно
Петър Чухов,
„Есенен Великден“,
ИК „Жанет 45“,
2021, 12 лв.
Поезията на Петър Чухов идва с тънкия
усет за парадоксалното и странното
в добре познатия ни свят. Тя прави
епифанични пробиви в него, нарушава
линиите на навика и рутината, изважда
ни от удобните жестове и пози. Така ни
кара да се огледаме отново, понякога без
да усетим прозрачното присъствие на
езика, а друг път нарочно го подчертава
– с езикови хрумки, шеги и обрати.

Антония
Апостолова, „Нас,
които ни няма“, ИК
„Жанет 45“, 2021,
20 лв.
Две години след сборника с разкази
„Потъване в мъртво море“ (2019)
пред нас стои третата книга на
Антония Апостолова „Нас, които ни
няма“. Запазвайки умението да създава
ефирност, лекота и удоволствието
от четенето, Апостолова този път
е изоставила кратките форми на
поезията и тези на разказа и изненадва
в по-големия жанр, а именно този
на романа. Романът предлага две
перспективи – мъжка и женска – тази на
Антония и тази на Мартин към Бургас,
през 1990-те, за да разкаже за ранните
любови и страсти, а другото оставяме
за вече съблазнените.

Марк Витрувий
Полион, „За
архитектурата“,
прев. Елена Йонкова,
изд. „Кибеа“, 2021,
88 лв.
„За архитектурата“, или често
цитирана още като Десет книги за
архитектурата, е енциклопедичен
труд на римския архитект и ерудит
от I в. пр.Хр. Марк Витрувий Полион.
Посветен на император Октавиан
Август, трактатът има за цел да
създаде един регистър от дисциплини,
необходими на римския архитект по
онова време – от проектирането на
храмове, обществени сгради и жилища
до планирането на градове, селища и
територии, без да бъдат пропуснати
и детайлите, и материалите, и
конструктивните, и производствените
принципи на изграждането им.
Витрувианският текст пресъздава
и художествената система на
правилата за пропорциите, развита
от елинистичния свят. Неслучайно
Леонардо да Винчи ще стъпи върху тези
закони при създаването на известната
скица „Витрувианският човек“.

4

Литературен вестник 26.05-1.06.2021

Вторият сборник с разкази на Зорница
Гъркова, „Те никога не казват“, в много
отношения може да се разглежда като
продължение на първия – „Пътят на
мравките“. С него Гъркова се включи в
поредицата „Нова поезия и проза“ на УИ
„Св. Кл. Охридски“, където дебютираха
още обещаващи автори като Владимир
Полеганов, Белослава Димитрова,
Марианна Георгиева и др. Впечатлението
за известна обвързаност помежду им се
подсили от поредица четения, проведени
под надслов „Новото е странно“. Днес,
няколко години по-късно, вече е валиден
въпросът: дали новото странно е
било предимно ефект на дебюта, или
продължава да шества из текстовете на
тези автори? Читателите на Зорница
Гъркова вероятно ще го разпознаят, макар
и изменено, развиващо се, по страниците
на „Те никога не казват“. Каква е обаче
конкретната физиономия на това ново и
странно във втория сборник?
Ще започна с това, което той отказва
да бъде. Сборникът рядко се увлича от
заплитането на усукани и изненадващи
сюжети или от оформянето на
отчетливи, ярко различаващи се
характери. Напротив, героите – почесто героини – на тези разкази като
че ли са реплики, копия един на друг, те
обитават вариации на един и същ свят
с антиутопичен привкус.
В интервюта авторката
споделя, че обича да поставя
героите си в невъзможни
ситуации. Тя обаче не се
вълнува от евентуалното
им спасение – липсва
възможност за бягство,
за неочакван сюжетен

обрат ала Алек Попов – а от начина,
по който възприемат тази невъзможна
ситуация. Героите є, най-общо казано, са
изгубили връзка с биологичните аспекти
на човешкото преживяване (този
интерес на Гъркова към биологията не
е нов, както си личи и от заглавието на
първата є книга, „Пътят на мравките“).
Те се мъчат всячески да (пре)открият
тялото си, природата и така да придадат
смисъл на един свят, лишен от каквото
и да било обяснение. Те са привличани
до обсесивност от претворяването
на човешкото тяло, от разгадаването
на пътечките по дървесната кора, от
застрашени видове и необичайни паразити.
Героите деца – като Ани в разказа,
озаглавил сборника – изпълняват символна
функция. Онези, които носят познанието
и опита – възрастни, предшественици –
„никога не казват“ какво очаква децата в
този непонятен свят.
Новото странно на Гъркова безспорно
има екологична подплата. Фокусът върху
природни феномени и куриози отпраща
към популярната в съвременната
екофилософия концепция за екологично
обезпокоителното (the ecological
uncanny)1. Героите на Гъркова са герои
на антропоцена, епоха на ексцесивното
човешко въздействие върху нашата
планета. Тяхната среща с екологично
обезпокоителното носи шок и
откровение тъкмо защото възстановява
потиснатото познание за връзката
им с околния свят. Това е един свят
на потънали Венеции, на обезлюдени
За продължаващите „Преводачески
безпокойства около das Unheimliche“ виж М.
Калинова, К. Спасова, Литературен вестник, бр.
34/2013, с. 1-2.

1
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територии и тела, който често напомня
– макар и за кратко – жанрове като
антиутопия, фантастика, хорър. Той
напомня също и за знаменателната фраза
на философа Тимъти Мортън: „Краят на
света вече е настъпил“.
Изобщо писането на Гъркова е заредено с
интригуващи концепции, в него безспорно
си личи и филологическият є бекграунд.
Може би затова читателят понякога се
губи сред дългите, почти научно звучащи
пасажи, сякаш и той разчита карти,
начертани от бръмбари по дървесна
кора. Известна редакторска намеса
безспорно би била от полза, би направила
книгата по-четивна, но в нея изобщо не е
упоменат редактор. Не че това е частен
случай – издаването на български книги без
редактор е една колкото притеснителна,
толкова и упорита издателска практика.
Така или иначе, с „Те никога не казват“
Зорница Гъркова утвърждава своя свеж,
любопитен, особен глас. Всъщност
сборникът, особено в по-дългите разкази,
стигащи до 30-50 страници, звучи като
преходен проект, като опипване на почвата
за предстоящ роман. Авторката споделя
в едно интервю, че действително работи
по такъв и дори вече има работно заглавие.
Надявам се, че той ще получи полагащите
му се издателски грижи и ще ни донесе още
много почуда и безпокойство. Дори и краят
на света да е настъпил, ние все още нямаме
друг избор освен да го обитаваме. Може би
задачата на новата странна литература е
да ни покаже как.
Мартин Колев
Зорница Гъркова, „Те никога не казват“,
Фама, С., 2019.
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Скакалци, свежест и всичко за здравей
Човечеството според дърветата
Вашите домове
са нашите гробища.
Вашите паркове
са нашите храмове.

Снимка: Иван П. Петров

Става дума за „И скакалците сънуват“
– дебютната стихосбирка на Александър
Габровски с редактор Георги Господинов.
В елегантно оформеното томче се
побират текстове, в които човешкото се
изважда от човешкостта си, словото се
прелива към заобикалящото, придава му
някакво разумно битие и го ословесява.
Перспективата на света, която крепи
човека в смисловия му гравитационен
център, се преобръща неведнъж.
Дърветата осмислят мястото на хората
в собствения им свят, преобръщат
разделното между живота и смъртта.
Огънят обръща потока на времето с
думите си:
Колко време ви отне да ме откриете,
колко ли ще ни отнеме
да изчезнете,
да ме забравите.
(Човечеството според огъня)
Светът се преобръща. Ако човешкото
е заключено в някаква окръжност,
поставена в равнината на всичко
останало, безсловесно и дори неживо (дали
тази окръжност представлява езикът
или по-скоро разумът, но като нус?), то
тази книга напомня на математическата
инверсия, обръщаща равнината кръга
и вадеща кръга в равнината. Авторът
напуска човешките чертози, ословесява
обкръжаващата среда, ползва думите
като скришни канали, за да достигне до
други пещери на съществуването и да ги
снима със слово.
Очаквано, но не досадяващо е в
дебютната стихосбирка на млад поет
да присъстват повече екзистенциални
търсения, съзерцанието да пробожда
физичното, да уплътни силата си
от него и да продължи още по-ясно и

точно към метафизичното. Приятен
послевкус в тази стихосбирка е отказът
от впечатляващ език, отдръпването
в един премерен модус на говорене,
комуто ексцесът чуждее. Езикът остава
минимален, сбит дори, на моменти,
афористичен, без да се принизява до
посредствена приемливост, без дори да
влиза в така модерната афористичност.
Тази поезия не прицелва чувства, стои
кристализирана без да е недостъпна,
хладна без да е мъртва, жилава без да
задушава.
Тази спомената хладкост и премереност
граничат с едно усещане за игра, което
стиховете създават. Именно тази
им живост ги прави нещо повече от
подредени думи или просто накъсани
изречения. Зад тях прозира ум,
който не се е зазидал в удобствата

на рациото, а с рязка живина
събира и гради светове, чупи
огледала и изправя нови стени,
с които да преначертае
вените на собствения си език.
Отраженията са резки и човекът
не винаги е по презумпция
наблюдаващият.
Дебют, който освен всичко
друго е и някак примерен в
представителността си.
Очакваме или не, поетът именно
ни се представя, може би не
само с езиковите си похвати или
отказа си от тях, с образността,
през която пречупва и усуква
словото. И го получаваме –
книгата представлява сборник,
до голяма степен очаквано широк
и вероятно събиращ текстове
от повече от един период или
сезон (отколкото специално
писани по дадена тема или идея,
доколкото изобщо стихосбирка
се пише така). Все едно сме се
разговорили с автора някоя вечер
и съвсем непринудено си казваме
кой какво как разбира – какво е
адът, поетът, думите, паметта,
лицето на човека и приливът. Или сякаш
поетичният потенциал опипва различни
почви, за да види къде гласът му ще бъде
приет и ще покълне.
Един ще ме срещнеш някъде
и няма да ме разпознаеш.
Казва жената, чийто глас е в метрото,
и така първата ни по-сериозна среща с
Александър Габровски приключва. Като
клетва. Понеже едва ли ще е същият в
следващата си стихосбирка, човек никога
не е.
Иван П. Петров
Александър Габровски, „И скакалците
сънуват“, ред. Георги Господинов, изд.
„Жанет 45“, 2021.
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Какво е любовта освен клише?
Любовта несъмнено е една от найпопулярните теми в изкуството. Да
се пише за любов без да се използват
клишета е почти непосилна задача.
За творците, дръзнали да се заемат с
предизвикателството да опишат може би
най-универсалното в човешката природа,
остават три възможности: да измислят
нещо напълно уникално (което е почти
невъзможно), да използват
познато клише по нов начин
или да се гмурнат в клишето с
надеждата, че няма да се удавят
в него. Рене Карабаш сякаш
избира последното в новата
си книга „Писма на Омар до
бъдещата му съпруга“.
В интервю пред „Дарик“ Карабаш
разкрива, че идеята за книгата
се е зародила случайно, когато
пише първото писмо на Омар, но
случайно използва в заглавието на
папката множественото число
„писма“. Така, подтикната от
съдбата, авторката продължава
пътя си на саморефлексия през
образа на Омар. Името на главния герой е
вдъхновено от филма на Йоргос Лантимос
„Омарът“ и зодията на Карабаш – рак. В
авангардния филм на Лантимос самотни
хора посещават хотел, в който имат
задачата да намерят своята половинка –
иначе ще се превърнат в животни по техен
избор. Дейвид, главното действащо лице,
избира да бъде превърнат именно в омар.
Омар на Карабаш обаче вече е взел своята
получовешка форма „с глава на омар“ и
търси своята любима „с глава на скарида“
не в хотел, а в писма. С надеждата, че като
пише за бъдещата си съпруга, тя ще се
материализира.
Но героят на творбата съвсем не е

романтичен. В писмата проличава
и мрачната страна на любовта –
обсебването. На моменти съдържанието
на писмата наподобява стила на „Лолита“
– нечисти мисли, скрити зад красива,
изчистена проза. Може би не е случайно,
че Омар призовава съпругата
си: „Бъди

Лолита
и майка едновременно“.
Омар смята, че притежава любимата,
че тя му дължи любовта си: „защото
те заслужавам“. Усеща се комплекс за
превъзходство в изрази като: „Нали не
постъпи като дете и не прие първата
ми мисъл за вярна?“ или „Извинявай, но
е смешно да мислиш такова нещо“. Това
лице на Омар наподобява Джо от така
популярния сериал „Ти“, който дотолкова
е обсебен от жената, в която е влюбен, че
прекрачва всякакви граници, за да бъде с нея.
Омар дори сам се нарича „психопат“ в едно
от писмата. Но може би нарцистичната
любов на егото е нещо присъщо за всички
хора. Може би тази част на личността,
както и нейното превъзмогване (което
Омар постига в последното си писмо) е

п роч ет е но

нещо човешко – търсих теб, но намерих
себе си – нещо добре познато.
Карабаш умее да привлича читатели и
тази книга го потвърждава. Корицата
несъмнено е най-впечатляваща в това
отношение. Дело на носителката на
„Златна четка“ Люба Халева, тя
наподобява пълен плик с писма, всяко
от които е допълнено с илюстрации.
Тя със сигурност се нарежда сред
най-красивите на българския
пазар. Освен сгушени между
великолепната корица, писмата на
Омар можеха да бъдат намерени
под формата на ръчно изработени
фрагменти на различни локации из
София на 14 февруари като част
от инициативата „Писмата на
града“, организирана от Карабаш
с подкрепата на Национален
фонд „Култура“.
Всичко, свързано с представата
за тази книга, е красиво. Поетичният
стил на Карабаш не отстъпва по красота
на корицата. Дори самата тема за любовта
предполага известна доза омайност. И все
пак Карабаш не прикрива грозната страна
на любовта. Тя не филтрира мислите на
героя, разкривайки всички части на Аза –
и красивите, и опасните. По този начин
авторката взима клишето „търсих теб,
но намерих себе си“ и гмуркайки се в него,
изплува с перлена мида – въпросът е какво се
крие вътре.

Рене Карабаш, „Писма на Омар до
бъдещата му съпруга“, ИК „Жанет 45“,
2021.

Да пишеш себе си

Твърдението, че една книга е „много лична
и истинска“, е може би в топ десет на найклишираните реплики в отзиви за книги.
И все пак, когато говорим за поезията на
Ирена Иванова, не можем да избягаме от
изповедността и автобиографичността.
Георги Господинов казва, че писането на Рене
Карабаш в новата є книга „Братовчедката
на Зорбас“ е намерило себе си. Аз бих казала
по-скоро, че нейното изповедно писане на
поезия е пораснало много от „Хълбоци и
пеперуди“ (номинирана за Националната
награда за поезия „Иван Николов“), но все
още продължава да се търси.
Ирена Иванова е ерудиран автор, с познания
в различни сфери, богата читателска
култура и сериозен потенциал. Ала когато
пише поезия, авторката от време на време
се губи и залита към прекалено познати
вече посоки на мислене и твърде очевидни,
понякога дори клиширани поанти. Това обаче
е валидно само за някои стихотворения
– повечето успяват да се потопят в
дълбокото въпреки привидната простота

Почитателите на Пол Остър,
както и почитателите на кучетата
няма да съжаляват, ако посегнат
към този роман. Макар далеч от
експерименталните структури на
Остър, романът завладява със своя
нетипичен герой – господин Боунс – и
неговия поглед към света на хората.
„Още повече че всеки писател –
казва Пол Остър – се нуждае от
някои типично кучешки атрибути:
нос, за да надушва, още интерес
към разнообразието на живота и
устойчивостта на боклука в него“,
а и никога не е грешка да прекараш
времето в игра с куче, било то в парка
или из страниците на „Тимбукту“.
Разговарящите кучета са обикнат
топос в литературата още от
Сервантес и неговите Сципион и
Берганса – Остър има какво да добави в
тази линия.

Гергана Гълъбова

дн е с

на белия стих, който използва Карабаш в
своите поетични книги.
В „Братовчедката на Зорбас“ Иванова
прави задълбочено изследване на себе си
и успява да изведе от това изследване
някои общочовешки истини. Нещо, което
всъщност прави всяка добра поезия.
Книгата е разделена на три части.
Започва с подобие на предговор, прозаично
въведение, разказващо за детството
на писателката, и продължава със
стихотворения, разделени условно на две
части – книга първа и книга втора – в
които поетичните творби вървят от
детството към зрелостта, групирани в
по-малки цялости. Въпросните цикли са
озаглавени с едни от най-въздействащите
фрази, извадени от стихотворенията:
Чушкопекът сам изпуква...; Читателят
да остане неподвижен...; все по-близо до
теб...; опит за автопортрет; толкова те
обичам... Чрез тази подредба авторката
успява да концептуализира и подреди
своята поетична книга, а дизайнът и
илюстрациите на Люба Халева допринасят
за усещането за цялостност и завършеност.
Разбира се, писането с автобиографични
мотиви не е ново явление в литературата.
Като френски възпитаник Рене Карабаш
изглежда е силно повлияна от френските
автори и по-специално от тези от
двадесети век. Като режисьор Ирена
Иванова поставя пиеса по Маргьорит
Дюрас, но при Рене като поетеса също
можем да открием много общи черти с
писането и темите на Дюрас – смелостта
да се разкриват съкровени подробности, да
се говори за майки и бащи, за братя, сестри
и любовници без цензура и да се търсят
отговори за света в личните преживявания.
В българския литературен контекст Рене
може да бъде мислена и като продължение
на онези поети от осемдесетте и
деветдесетте, силно вдъхновени от
западния модернизъм (например Георги
Рупчев), които, съзнателно или не, си
комуникират постоянно с Томас Елиът,
Уистън Хю Одън или Силвия Плат.

Пол Остър,
„Тимбукту“, прев.
Иглика Василева,
изд. „Колибри“, 2021,
16 лв.

В „Братовчедката на Зорбас“ са налице
диалогичност и интертекстуалност –
Карабаш, по стъпките на модернизма,
пречупва всичко през себе си, от Казандзакис
до Ницше. В нейната поезия се намират
препратки към различни концепции и
философии, които занимават писателите
от векове, и ясно личи, че самата авторка
многократно е премисляла тези теории.
Майката, братовчедка на Зорбас, е далеч от
културата и близо до природата, бащатагробар помага да повярваме, че смъртта
е само сън, бабата остава да живее вечно,
посяла семена от своите домати в земята,
а лирическият аз се спасява в поезията
и любовта. Това обаче е представено
чрез конкретика и оригиналност, чрез
живи образи и причудливи метафори, чрез
таксито за момичето от улица Л’анфан,
охладеното пиле за вечеря, макароните със
сирене и чорапът, изпаднал от прането,
който е знак за световен мир. Привидно
изглежда, че Ирена Иванова изследва света
– с неговите противоречия между култура
и природа, между човешко и божествено,
между любов, ревност, липси и войни,
между живот, смърт и безсмъртие – но
всъщност тя изследва единствено себе
си, а останалите неща от литературата
и действителността се появяват
като абстрактни конструкти в нейния
вътрешен свят. В този смисъл стиховете
на Карабаш, макар често да се помещават
в онлайн пространството, отиват отвъд
клишето и посредствената „лична изповед“.
А на писането на Рене му остава само да
порасне още малко до момента, в който
ще се изчисти изцяло от самоцелната
оригиналност (с която авторката става
популярна в Инстаграм) и ще остави само
неизбежните търсения за света. Тогава то
ще се намери, както лирическата героиня се
е намерила в тази книга.

Джим Ал-Халили,
„Красива наука.
Светът според
физиката“, прев.
Владимир Германов,
изд. „Дамян Яков“,
2021.
Ал-Халили тръгва от фундаменталните
понятия за пространство, време,
енергия и материя, представяйки
трите основи на съвременната физика
– квантовата теория, теория на
относителността и термодинамиката
– за да покаже как трите дискурса
трябва да бъдат събрани, за да
достигнем до определено разбиране за
това каква е природата на реалността.
Физиката се разкрива като безстрашен
човешки стремеж в търсенето
на истината, тя започва оттам,
откъдето „красивият ум“ се изправя
пред енигмата на неизвестното.

Пени Рембо,
„А сега вали“,
прев. Светлана
Комогорова –
Комата, изд.
„Парадокс“, 2021.
Джеръми Джон Ратър, който е поизвестен като Пени „Лапсанг“ Рембо
– съоснователят и барабанистът на
анархистката пънк група „Crass“, след
1984 г. се посвещава изцяло на писането
и изпълнението на поезия. Стиховете
му са политически остри, чувствителни
към проблемите на справедливостта
и мира в съвременния свят. Поезията
му е повлияна от Алън Гинсбърг, но
същевременно и дистанцирана от
него, за да се превърне в емблема на
радикалното творчество.

Ивана Хиткова
Рене Карабаш, „Братовчедката на
Зорбас“ ИК „Жанет 45“, 2020.
Литературен вестник 26.05-1.06.2021
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Венеция е винаги другаде: Visions du Réel 2021

„Всеки път, когато описвам град, всъщност казвам по
нещо за Венеция“ – с тези думи Марко Поло признава
на Кублай Хан своята принадлежност към родината.
Така Итало Калвино си представя разказваческата сила
на пътешественик в своите „Невидими градове“ от
1972 г. Половин век по-късно идеята, че колективното
въображение е изстискало от Венеция всичко, което
фантазията за град може да даде, среща отпор в
документалния филм на италианеца Елия Романели.
„Венеция другаде“ беше част от ориентираната
към индустрията програма на 52-рия фестивал за
документално кино „Visions du Réel“ в хибриден
формат. Швейцарският фестивал се слави като един от
трамплините не само за европейски, но и за световни
представители на нехудожествения жанр.
Макар че се размина с наградите, „Венеция другаде“
остава важен пример за киното като имагинерен,
свързващ топос между хора, култури и времеви периоди.
Идеята, от която се ражда филмът, представлява
мозайка от представи, измислени образи и асоциации
на хора, които никога не са стъпвали във Венеция, но
по един или друг начин животът им е свързан с името
на знаменития град на каналите. Вместо очевидни
примери като названието „Малката Венеция“ дадено на
Венецуела от Америго Веспучи, нито многобройните
градове, известни в общото название „Венеция на север“
и „Венеция на изток“, нито пък двата курорта с името
Венис в САЩ (в Калифорния и във Флорида). Не виждаме
и романтичното местенце „Литъл Венис“, онази част
от Западен Лондон, където се събират три канала,
пресичащи мегаполиса. За сметка на това Романели
прекарва 62-те минути екранно време в компанията на
местни хора, техните истории за уседналост и бягство.
Горна и Долна Венеция са имената на две румънски
села в областта Брашов, разположени в двата края
на едноименната река. Това са населени места с по
няколкостотин жители, чийто селскостопански
начин на живот служи за фон и контраст, когато
трансцендентният глас зад кадър декламира красиви
описания на италианската Венеция. На въпроса „Как си
представяш Венеция?“ местен мъж на средна възраст
отговаря с представи за големи сгради над водата,
предполагаемо красиви, но не по-важни от родното му
място. „В тази Венеция съм роден и никога няма да я
напусна“, категоричен е мъжът. Макар филмът да не
успява да създаде разговор между участниците пред
камерата, все пак индивидуалните им гласове създават
един полифоничен портрет както на въображаемата
Венеция – града на любовта, въздишките и гондолите –
така и на вечно убегливата представа за там, където не
можем да бъдем.
Изобщо „Венеция другаде“ е кръстопът за реални
и имагинерни срещи, както и за пътувания, които
се случват въпреки физическите пречки. Подобна
характеристика прави филма добър избор за гледане
по време на пандемията, макар че повечето материал,
както личи, е заснет преди коронавирусът да се
разпространи по света. Много малка част от образите
на екрана са заснети в „истинската“ Венеция и ако
зрителите искат да запълнят тази липса, филмът на
Андреа Сегре „Молекулите на Венеция“
(2020) предоставя поетична алтернатива.
За филма на Романели обаче трябва да се
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каже, че „първичното“ присъствие на венециански образи
функционира по-скоро като вливащ се континуитет
между пространствата и героите, отколкото на
остро разграничаване между оригинал и копие. Трябва
да направим уточнението, че документалният филм
успява да удържи баланса между Венецията и Венециите
дотолкова, че да не привилегирова италианския
първообраз. Това, както става ясно без дори да се
появяват експлицитните примери от литературата,
изобразителното изкуство и киното – в индивидуалното
съзнание на интервюираните битува представата за онзи
град, толкова изпипана и конкретна със своите алегории,
че дори нямаме нужда от конкретика на изворите им.
Тук си представям колко по-различно въздействие щеше
да има филмът, ако приемаше формата на видеоесе –
монтаж от известни и неизвестни продукции, чието
действие се развива във Венеция, и това не отнема
ни най-малко от тематиката на „Венеция другаде“.
Кладенецът е достатъчно дълбок, че да погълне и самия
град.
„Венеция“ е името на фризьорски салон между панелни
блокове в Загреб. Собственичката му разказва за
бягството си от родната Босна по време на войната
и камерата се съсредоточава върху ръцете є, които
подстригват. Венеция като място не присъства, но

за героинята градът представлява утопия, позната
от туристически реклами и телевизията, която
въплъщава мечтата є за пренаписване на миналото.
„Чувствам се разпръсната на парчета, споделя тя,
още в младостта ми войната ме остави такава –
незавършена. Не мога да се явя такава във Венеция.“
Дори без допълнителен контекст, без разказ за военното
време, микроисторията си проправя път през детайлите
от ежедневието, тишината и работното тракане на
фризьорските ножици, за да предаде идеализма, заключен
в мечтата на тази имигрантка, без да го сравнява с
наивитет. Именно в липсата на патос филмът позволява
на героите си да разгърнат смело своите асоциативни
фантазии без натрапчивия въпрос за осъществяването
им. Глобалната мобилност и евтините полети от
всяка точка на света сякаш биват заскобени, така
прагматиката и патетичността отстъпват на искрено
споделяне и сътворяване на несъществуващата Венеция,
която обединява всички герои.
Разказът на възрастен немец в околностите на Берлин
преплита спомени от ГДР и невероятната командировка
на майка му във Венеция като част от Държавния
балет. Развълнуван, мъжът прочита на глас надписите
на гърба на картичка със „Сан Марко“ и тази интимна
сцена ми напомня края на „Виктория“, чудесния филм на
Майа Виткова за отношенията между майка и дъщеря
на прага на българската демокрация. В него Боряна
(Ирмена Чичикова) така и не успява да емигрира нито
преди, нито след падането на социализма, но дъщеря
є изпълнява мечтата на майката и филмът завършва
тъкмо с картичка от Венеция. Циркулацията на
венецианския идеал между държави и национални кина
с коренно различни сюжети и жанрове доказва не само
потенцията, но и актуалността му. Ако за „Виктория“
Венеция беше символ на края на пътя и помирението
на амбивалентната междупоколенческа връзка, то за
мълчаливия немски герой тя е алегория за произхода и
недостижимостта на миналото. Ной Венедиг (Нова
Венеция) е името на берлинско предградие, набрало
популярност като туристически курорт за големците
на ГДР. Канали, понтони, лодки и улици с венециански
имена превръщат Ной Венедиг в кътче носталгия и му
придават вид на филмов декор. Двойният живот преди
1989 г. се свързва с двойната принадлежност на „тук“
и „там“, на дома в град, който съществува само като
ерзац на чужд такъв.
Най-интересният пример за апроприация на
венецианската лагуна се намира в Истанбул. „Венеция
Мега Аутлет“ представлява търговски център,
проектиран като съвкупност от копия на съществуващи
сгради и канали. Гондолите се движат по канали между
магазините, а зоната за хранене се намира в умалена
реплика на площада „Сан Марко“. Комплексът е голям
и луксозно полиран, но все пак като всяко свое подобие,
той дължи границите си на местния и глобален
капитал, затова и не е учудващо, че посетителският
хоризонт среща небостъграчи навсякъде. Сцените
в Истанбул напомнят на доку-фикцията „Светът“
(2004) на китайския режисьор Дзя Джанкъ – поглед
отблизо на работещите в увеселителен парк в Пекин,
който пресъздава архитектурни забележителности в
умален размер за посетителите си. Минипарковете са
популярни като туристически места из целия свят и
съществуването им събира в едно както колонизаторски/
колекционерски импулс, така и взаимозаменяемостта на
пространствата в епохата на глобализма.
Венеция присъства като призрак навсякъде, убеждава
ни Романели. За разлика от други призрачни места като
Чернобил, Помпей или Атлантида, чието съществуване
е по-здраво или по-условно свързано с определено време и
пространство, Венеция сякаш се разстила и разпростира,
редуплицира и клонира, успявайки да запази интегритета
си и някак дори аурата си. Загубата є, така обжалвана
от Валтер Бенямин, що се отнася до художествените
произведения, може би е поправима. „Венеция другаде“ е
простичък документален филм, съчленен от интервюта
и ненатрапчиви кадровки, с неравен монтаж и без
авторово присъствие, но силата
му е в това, че се отдава напълно
на своя обект с ясното съзнание,
че картината никога няма да е
завършена. Несъвършенствата
в подобни документални филми
оставят достатъчно място за
зрителя, за да обживее посвоему
стените на кадъра и да извърви
лабиринтите на собствената
фантазия редом с героите като
със спътници на околосветско
пътешествие.
Савина Петкова

С т о Л и ц а

Роман-хибрид в ролята на похвално слово за всички
изкуства
Във века на технологизацията и
мултидисциплинарността книгоиздателският бизнес
залага на най-различни креативни решения и книгите
влизат в пряк диалог с всички медии и изкуства. Дали
литературата сама по себе си не е достатъчна вече? Или
съвременните автори просто търсят нови, атрактивни
форми за представянето є, удовлетворявайки вкусовете
на капризния съвременен читател? Фактите са,
че литературата днес разчита в голяма степен на
графичния дизайн, оформлението и илюстрациите, а
това, което през двадесет и първи век привлича към една
книга, далеч не е само текстът.
В този смисъл първият роман „Чудна лятна нощ“ на
познатата до този момент като авторка на пиеси Яна
Борисова е съвременен роман-хибрид, защото обединява
различни изкуства. Той съвместява в себе си работата
на цял екип, на който се отдава необходимата почит
– във всички медийни изяви на авторката се споменава
редакторът Димитър Коцев – Шошо, познат у нас
като режисьор и писател, както и останалите членове
на приятелската групичка от артисти, работили по
този проект. Те добавят към текста и дизайна още
нещо, заради което биват определяни като новатори –
авторска музика. Нотите от композицията на Стефан
Вълдобрев, оркестрирани после от Милен Кукошаров,
оживяват на нотни листове в самия роман, както
и самостоятелно като песен в Youtube. Музикален
съпровод към книга се появява в
С подкрепата на България още през 2006 г., в диска към
Столична община „Историкът“ на Елизабет Костова,
а всеки брой от новото издание на
списание L’Europeo от 2021 г. върви със
специално подбран плейлист в Spotify.
Така че съчетаването на текст и
музика, освен начин да се насладим на
две изкуства едновременно, явно е и
печеливша стратегия за привличане на
разнообразни читатели.

За съжаление, като говорим за допълненията към книгата
на Яна Борисова, не можем да не споменем и една грешка
на иначе уважавания и талантлив екип – първата корица
на романа, изработена от Тодор Манолов, който работи
с издателство „Книгомания“, се оказа копие на книгата
White Tears на Хари Кунзру от 2017 г., дело на илюстратор
от престижната издателска къща Penguin House UK.
От българското издателство постъпиха коректно след
това разкритие, признаха грешката си, свалиха тиража и
изработиха нова корица, а случката не можа да попречи на
„Чудна лятна нощ“ да спечели читатели и съмишленици.
Историята не предизвика сериозен медиен отзвук и
не повдигна полемики в публичното пространство –
може би заради доброто име на авторката, бързата
реакция на издателите или просто заради това, че у нас
обществото не е особено чувствително към темата за
плагиатството.
Романът на Борисова е хибрид и в чисто жанрово
отношение – той подозрително прилича на пиеса с
отделни сцени, като наративът често се прекъсва (дори
графично) от писма, имейли, покани и бележки (които
са с различен шрифт и оформление). А по средата и от
една илюстрация на прозорец, която се явява част от
сюжета. Тези неща създават усещане за фрагментарност,
но всъщност обогатяват и допълват историята,
помагайки за разбирането є. Най-отличителната
черта на тази книга е стилът на авторката и нейното
умение да разказва познати истории по изключително
увлекателен начин.
Сюжетът, в който меценат събира хора на изкуството
в отдалечено имение, където се случват странни неща,
определено не е нов, но Яна Борисова остава вярна на
своите силни страни в писането и (като един истински
добър разказвач на истории) ни кара да повярваме в
нейната приказка. Подобно на Благолаж от една друга
чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Силните страни
на романа са именно ритмичният, лек наратив, който
без протяжни и дълги описания успява да ни въведе в

обстановката чрез запомнящи
се детайли; диалозите,
звучащи съвсем естествено
и непретенциозно, точно
както и посланията; героите
особняци, които няма как да
не харесаме; и деликатната
ирония, с която е
представено всичко (Борисова
иронизира дори себе си,
идентифицирайки се косвено
с героинята Джована Бел,
която е писателка от далечна
и мрачна страна и към която
нейният английски издател
се обръща с госпожице Я.Б.).
Изобщо тази книга създава
усещане за хвърковатост и непринуденост, макар да
засяга не чак толкова леките теми за творчеството,
любовта и изкуството, което носи смисъл.
„Чудна лятна нощ“ ни кара да се замислим за
откровенията и вдъхновенията, които идват и изчезват
при най-различни, непредвидими обстоятелства,
очаквано или не; за неизживяната, но споделена по свой
собствен начин магическа любов, чиято невъзможност
ражда изкуство; за паралелите и връзките между
музика, литература, театър и общество; и за още много
неща, които вълнуват и притесняват талантливите,
творящи хора. Всичко това обаче е разказано шеговито и
красиво, без излишен патос. Макар да ни насочва в много
различни посоки, романът-хибрид на Яна Борисова носи
категоричното послание, че изкуството ще спаси света
и ще победи всички страхове и катаклизми.
Ивана Хиткова
Яна Борисова, „Чудна лятна нощ“, изд. „Книгомания“,
2020.

П РОЧИТИ

За безграничността на изкуството
Яна Борисова живее с любовта към изкуството и
всяко нейно произведение е доказателство за неговата
сила. Авторката завършва история на изкуството.
Пише пиеси, книги, разкази и филмови сценарии. Найизвестните є драматургични текстове са „Малка пиеса
за детска стая“, „Приятнострашно“ и „ХОРАТА ОТ
ОЗ“, едни от най-нежните и искрени пиеси, поставяни
на българска сцена. Носителка е на наградите: „Икар“
(2008, 2010, 2014), „Аскеер“ (2008), както и на много други
престижни отличия в България и в Европа.
Според критиците стилът на писане на Яна Борисова
е находка в съвременната българска литература
заради музикално-оркестрираните є диалози, понякога
преливащи в ярки поетични монолози. Първият є роман
„Чудна лятна нощ“ е обяснение в любов към изкуството
и доказателство за безграничността и спасителната
му сила. Написан е миналата година по време на Ковид
пандемията и изолацията, когато всеки е затворен
у дома и за много от нас единственото спасение е
изкуството. Яна Борисова пише произведения, които
говорят на езика на театъра, нейните думи скачат от
литература в музика, от музика в картини, от картини

в усещания, от усещанията тя гради своите светове.
Нотите, които откриваме на страниците, специално
написани от Стефан Вълдобрев, превръщат книгата в
първия български роман със собствен саундтрак.
Историята разказва за Максимилиан Браун, гениален
млад композитор, който губи вдъхновението си заради
фалшивата новина, че Земята ще спре да се върти,
и Джована Бел – гениална млада писателка, която е
от „тъмна и дива страна“, където управлението е
създадено от „мрачна материя“ и ненавижда красотата,
а творците „са принудени да оцеляват“ и да се борят, за
да създават изкуството си. Съдбата среща Максимилиан
и Джована в германски замък, където артисти от
целия свят са събрани, за да им бъде предоставено
пространство, в което да творят на спокойствие.
В деня на ежегодния летен бал завалява сняг, с което
апокалиптичните и антиутопичните усещания се
засилват. Но точно тогава героите разбират, че
светът не е такъв, какъвто изглежда. В малкия обем
от 99 страници се крият автобиографични елементи,
екзистенциални въпроси, философия, политика, но найвече зад всяка дума стои любовта към изкуството.

От фрагментарността възниква и въпросът за жанра.
На страниците се редуват имейли, ноти, фрагменти,
често се сменят стилове, шрифтове, регистри, което
създава усещането за липса на хомогенност, дори лека
разпокъсаност на текста. В следващия момент човек
се замисля: та нима процесът на създаване на изкуство
не е точно такъв? Самото изкуство не е хомогенно, не е
подредено, не е точна наука, отвсякъде се чуват гласове и
се преплитат истории.
Точно през средата книгата е визуално разделена от
илюстрацията на прозорец. Стилът напомня на някои
картини на Рене Магрит и Fresh Widow на Марсел Дюшан.
Тези имена отварят вратата на сюрреализма и тогава се
разгръща нов пласт от книгата и символите придобиват
различно значение: прозорците, границата, артистите
в изолация, сънищата. Но въпросите не спират дотук,
доколко човек може да вярва на това, което се забелязва
на пръв поглед и какво не се вижда?
Сложна задача е да се пише за изкуството, да се търси
интерпретацията на това, което може би няма нужда
от такава, както пише Сюзан Зонтаг в есето си
„Против интерпретацията“: Вместо от херменевтика
ние имаме нужда от еротика на изкуството.
Естествена, непринудена и отдадена на думите,
такава е Яна Борисова, стилът є е нежен и завладяващ.
Световете, които тя създава, са утопии на
човешките взаимоотношения, искрени, болезнени,
крехки, изпълнени с любов и отдаденост, светове на
взаимност и споделеност. В поетиката на нейното
писане преобладават ежедневните разговори, засягат се
философски въпроси, а понякога и се дават отговори, до
които авторката е достигнала, най-личните и простички
отговори. Пиесите є са топли и уютни като разговор
със сродна душа. Яна Борисова е един от най-добрите
съвременни български драматурзи, а с първия си роман
прекрачва границите на познатото, за да се потопи в
нови пространства или пък не съвсем. Нейната сила е в
диалозите, в разговорите между двама, защото никоя
велика истина не може да бъде открита в монолог,
защото за любовта са нужни двама, за спасението също.
Елена Колишева
Яна Борисова, „Чудна лятна нощ“, изд.
„Книгомания“, 2020.

Снимка:
Йосиф Аструков
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Между 10 и 15 май 2021 г. се състоя театралният
фестивал „Нова българска драма“ в Шумен. Изданието
се проведе под мотото „165 години театър в България,
165 години театър в Шумен“. И тази година, както и
в предишните центърът на фестивала е българското
творчество.
Едногодишната пауза, предизвикана от пандемията, не
спря участници и зрители да се качат на сцената или
да се потопят в удобните седалки на театъра и да се
отдадат на изкуството. Не мога да кажа, че страхът е
сковал българската публика, напротив! Дори и в извънредни
ситуации, в каквито попадаме често вече повече от
година, хората имат нужда от духовна храна, за която
често говори Гогол.
На подобно мнение е и директорът на Шуменския театър
„Васил Друмев“ Димитър Димитров, който оглавява и
фестивала и взема дейно участие в събитията в раздел
„Авторски прочит“. „Безумие“ е да се прави фестивал
в такова време (слагам безумие в кавички), но ние вече
го правим. Защото в това време, което върви към
неизвестност, на хората трябва да се случват и хубави
духовни неща“ – каза Димитър Димитров по повод
откриването на фестивала „Нова българска драма“
Освен обичайните вечерни представления тази година
в програмата бяха излъчени три спектакъла в YouTube
профила на театъра. Първото от тях, с което се откри и
изданието, е „Българска мистерия“, а другите две бяха от
Румъния и Русия – „Играта“ и „Бягство в приказката“.
В съпътстващата програма бяха включени три
документални филма, посветени на едни от важните
личности в историята на българския театър – Гриша
Островски, Сашо Стоянов и Кръстю Мирски. Освен
филмите в камерната зала на театъра беше излъчено и
представлението на Възкресия Вихърова „Историята Ти
(ТИ) В Мен“.
Документалните филми за учителите на нашите учители
съдържат в себе си една меланхолия, която те задушава.
Дори и да не си познавал тези ключови личности от света
на театъра и обучението по театър, сърцето ти подскача
неуморно, когато видиш как студентите им говорят
за тях като за светила, като за хора, които са им дали
тласък в живота, насочили са ги по верния път.
Във филмите са включени интервюта със студенти
на професорите, които споделят спомените си за тях,
разказват истории от неформални срещи и съвместни
преживявания по време на следването, от репетициите.
Към разказите им са прибавени снимкови материали и
откъси от телевизионни интервюта на Гриша Островски,
Сашо Стоянов и Кръстю Мирски.
С един от главните проблеми в днешния свят се занимава
представлението на Възкресия Вихърова – агресията сред
деца и тийнейджъри. Самата тя сподели, че записът се
излъчва за първи път в салон пред публика. „Историяти
Ти (ТИ) В Мен“ разглежда проблемите с насилието сред
деца и тийнейджъри в България. Колко е страшно да бъдеш
различен и как това влияе на психиката на подрастващите.
Записът е подобен на мозайка – съставен от кадри от
играни представления през 2019 г. и от онлайн срещи на
актьорите в платформата Zoom, която завладя всички ни
миналата година.
В представлението пряко се наблюдават и изследват
лимитите на детската агресия. Докъде може да се стигне
от една проста закачка? До затвор? До убийство? Къде
се коренят проблемите? В децата и тийнейджърите,
в училището, в родителите, в нас, които с лека ръка
подминаваме всеки човек в нужда?
Една от основните линии във фестивала всяка година е
направлението „Авторски прочит“, в което се представят
нови български пиеси. Състезателният характер сблъсква
авторите с техните текстове, които по регламент
всяка година са ни представени от актьори от трупата
на ДКТ „Васил Друмев“. В изминалите издания тези
кратки прочити по традиция са се провеждали в къщата
на Добри Войников, но тази година заради безопасността
на присъстващите прочитът беше
осъществен в обширното фоайе
на театъра.
Тъй като миналата година
фестивалът не успя да
се състои, в класирането
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Шумен’2021: новите български пиеси
на избраните пиеси присъстват заглавия както от
настоящата селекция, така и от миналогодишната. За
първи път е включена и детска пиеса.
„Онова, което мога да кажа в обобщение на прочита, е,
че активно присъства комедийният текст, преобладава
реалистичната битова и донякъде социална тематика,
дочуват се мелодраматични тонове, но се появяват и посериозни опити да се преосмисли социално-политическото
ни минало, да се погледне към актуални проблеми“ –
отбелязва Ина Божидарова, селекционер на ТФ „Нова
българска драма“ 2021 за направление „Авторски прочит“.
В листата с избраните пиеси са селекционирани заглавията
„Теорема“ на Недялко Делчев, „Саркофагът“ на Сабина
Стефанова и „Процесът срещу драматургията“ на
Александър Мануилов (за 2020 г.), към които са включени и
„Гарата“ на Таня Шахова, „Не си отивай, живот“ на Йордан
Минчев и първата пиеса за деца, която попада в селекцията
на фестивала, „Принцът на призраците“ на Симон Шварц.
Повечето от авторите са изявени драматурзи и
сценаристи с редица награди зад гърба си, но в селекцията
присъства и едно заглавие, което се явява като първи опит
в писането на текст за театър („Не си отивай, живот“ на
Йордан Минчев). След прочита на откъси от текстовете
на всички участници бяха връчени грамоти за участие в
конкурса.

Наградата на фестивала за нова българска пиеса, определена
от журито (проф. Пламен Марков, проф. д.н. Камелия
Николова, проф. Светослав Кокалов, Михаил Мутафов
и Калин Николов) отиде при Таня Шахова за пиесата
„Гарата“.
През последния, пети ден на форума се проведе и
творческата среща „Неизвестното от света на
драматургията“ с участието на проф. Камелия Николова,
Димитър Димитров и Елица Йовчева.
По време на срещата бяха разгледани теми, които
вълнуват театралите днес. Според мен това са едни от
най-интересните части от фестивалите – дискусиите.
В тях можеш да намериш толкова много гледни точки по
един и същи въпрос, които в началото могат да изглеждат
коренно различни, но с напредъка на деня и упоритите
размисли върху чутото разбираш, че дори и далечни, тези
възгледи се пресичат рано или късно.
Това беше фестивалът „Нова българска драма“ тази година.
Изпълнен с много емоции, динамика и аплодисменти. И
въпреки миналогодишното отсъствие от живота ни,
той се завърна под прожекторите. Така и ще останем –
очаровани, развълнувани, очакващи. До другата година.

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА

Театрален фестивал „Нова българска драма“, Шумен’2021
Журито на Театрален фестивал „Нова българска драма“,
Шумен’2021 обявява наградите за тазгодишното издание.

Измина много време от последния състоял се фестивал
в театър с пълна зала и оставащо ехо от аплодисменти.
Допреди няколко месеца надеждата, че ще има промяна
в настъпилата ситуация, беше малка. Фестивалът в
Шумен събра смелост и въпреки всичко се проведе на живо,
превръщайки се в театрално събитие.
Фестивалът постави своето начало с авторския спектакъл
на Съби Събев „Задявки надигравки“. Представлението беше
представено пред Драматично-кукления театър „Васил
Друмев“, който е основен домакин на този театрален форум
в Шумен. Спектакълът на режисьора Събев събра голяма
публика от тълпящи се хора, която успя да се наслади на
българския фолклор в най-чистата и неподправена форма.
Програмата на тазгодишното издание представи пет
спектакъла от различни краища на България. Селекцията
на представленията е сбор от заглавия, включени в афиша
на несъстоялия се фестивал през 2020 и от сегашната 2021
г. Избраните постановки са по-малко на брой от минали
години, но въпреки това на сцената успяхме да видим опити
за сценичен прочит на различен вид драматургия.
Както всяка година така и тази фестивалът беше със
състезателен характер. Председател на журито, което
оцени и награди участниците във фестивала, беше
професор Пламен Марков. Другите членове на журито
бяха професор Камелия Николова, сценографът Светослав
Кокалов, композиторът Калин Николов и актьорът Михаил
Мутафов.
Спектаклите, представени на Шуменския фестивал, бяха
„Илинден“ на театъра в Ловеч, „Въведение в тяхната
картина“ на Шуменския театър, „Вапцаров: Песни за човека“
на театъра в Благоевград, „Трима мъже и една Маргарита“
на Сатиричния театър и „Дойдох си“ на театъра домакин.
Фестивалната седмица започна с представлението
„Илинден“ на Драматичен театър – Ловеч по текстове на
Димитър Талев и Пейо Яворов, с режисьор Биляна Петрова.
Спектакълът разказва за живота и делото на Гоце Делчев.
Представена е подготовката за Илинденско-Преображенско
въстание. Пресъздадена е тиранията на турците, които
са готови да завземат всяко късче земя. Постановката
ни връща назад във времето и цели да остави памет в
създанието ни за един герой, живял в тежки времена.
Като говорим за памет, фестивалната програма ни срещна
с още един спектакъл, целящ да съживи образа на важна
личност от нашата история. „Вапцаров: Песни за човека“
е представление, изградено от тримата режисьори Тея
Сугарева, Боян Иванов и Стайко Мурджев. Всеки един от
тях представя вижданията си и се заема с отделна част
от изграждането на Никола Вапцаров. Образността на
това изграждане лежи върху процеса срещу поета и неговия
разстрел, писмата до майка му и любимата, както и
неговата поезия. Трупата на Драматичен театър „Никола
Вапцаров“ Благоевград възвишено разказа историята на един
ярък поет.
Театърът домакин представи две от репертоарните
си представления. Младият режисьор Стайко Мурджев
поставя в Шуменския театър пиесата на Маргарит Минков
„Въведение в тяхната картина“. Текстът на Минков засяга
проблематичното съществуване на изкуството, сложното

и непредвидимо битие на хората, отдали живота си за тази
висша цел, натиска на обществото и властта, безгласието
и чувството за безпомощност. Пиесата е ключова за
историята на българския театър поради абсурдисткия си
характер. В Минковия абсурдизъм се открояват знакови
за българското културно пространство мотиви, както
и тематиката на политическия и социалния диктат.
Мурджев успява да представи именно този абсурдизъм на
сцената, като го украсява с две танцуващи създания, един
стар хладилник и една дама, изчезваща в него. Спектакълът
на Мурджев ни представя болезненото ежедневие, което
ни вкарва в един омагьосан кръг и ни изправя пред страха
на всеки човек да се изправи срещу онова, което не харесва.
Постановката синтезира драмата и вълненията на
хората на изкуството, превърнати в роби на превзетите
„колбасари“.
Второто представление на Драматично-куклен театър
„Васил Друмев“ „Дойдох си“ е по пиеса на актрисата Йонка
Илиева. Режисьор на спектакъла е директорът на театъра
Димитър Димитров. Постановката разказва за всички онези
хора, заминали някъде далеч от родината, за да намерят
прехрана и да осигурят добър живот за семейството си. При
тяхното завръщане обаче нищо не е останало от предишния
им живот, освен разрушаващата се дядова къща, пълна с
духове, и скрит резерв ракия, и една-единствена съседка,
която пази спомена за всички, изпратени от тежкия звън
на камбаната. Единственото, което може да направи
човек, останал само с тази разпадаща се къща, е да се опита
да намери себе си и да запази корените на предишното
поколение. Спектакълът е изграден чрез монолози на
персонажите, чрез които главният герой ще успее да си
отговори на въпросите и да намери място в собствения си
живот.
Много смях, пълна зала и бурни аплодисменти приветстваха
едно от представленията. „Трима мъже и една Маргарита“
на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ по
едноименната пиеса на Лиза Шопова, която е и режисьор
на спектакъла, представи странна, объркваща обстановка,
която ни показва колко е малък светът. Трима мъже и една
Маргарита се срещат в една студена болнична стая, от
онези, в които се опитват да сложат възможно най-много
хора и в които винаги става нещо неочаквано. Такъв е и
случаят с тази постановка, която бихме определили като
комедия на ситуациите. Преплитане на случки, животи,
съдби, които водят до други събития и накрая всичко пак се
свежда до тази болнична стая. Тримата мъже на пръв поглед
изглеждат абсолютно непознати, а впоследствие се оказва,
че са по-близки, отколкото си мислят. Това е представление,
което описва как нищо на този свят не е сигурно и как една
катастрофа би променила живота на четирима души, а и на
техните близки.
След края на последното представление от програмата
журито приветства победителите в няколко категории.
Наградата за женска роля се връчи на две актриси – Стефани
Лечева за ролята є в „Дойдох си“ и Александра Михайлова
за ролята на Еми във „Въведение в тяхната картина“.
Наградата за режисура отиде при Лиза Шопова за „Трима
мъже и една Маргарита“. Благоевградският театър стана
любимец на публиката със спектакъла „Вапцаров: Песни
за човека“. Представлението взе още две отличия – за
сценографията на Юлияна Войкова-Найман и за авторската
музика на Христо Намлиев. Наградата за мъжка роля отиде
при актьора Петър Калчев за ролята на Коко от „Трима
мъже и една Маргарита“. Награда за цялостен спектакъл не
се връчи тази година.
С връчването на наградите се сложи краят на театралния
фестивал „Нова българска драма“ 2021. С нови сили и
надежди за вълнуваща програма ще очакваме издание 2022!

АНИТА АНГЕЛОВА

Скитащи
наблюдения:
толерантност
и лаицизъм

Снимка: Йосиф Аструков

Иван Драгоев
Празничен ден в Каспе. Град, известен с така
нареченото Compromiso de Caspe – „Съгласие на
Каспе“. През 1412 г. една криза, която обещава
кървава разправа за наследството на трона на Martín
I, се разрешава посредством словото и съгласието, а
не благодарение на силата на оръжията.
Всички магазини са затворени освен китайските
капанчета, арабските месарници и малки хоремагове.
В катедралата, изящна романска постройка с
елементи на готика, се чества сватба. Въпреки
невероятната жега церемонията протича
със старовремска тържественост: мъжете в
старовремски костюми са с грозни вратовръзки, а
жените в натруфени рокли, достойни за Египет или
Мароко.
Срещу катедралата – сградата, в която е подписано
„Съгласието“, първият є етаж е зает от арабска
месарница: “CarnEceria El Compromiso” (с правописна
грешка - “Е” вместо “I”), двама достопочтени
старци пушат арабска лула, облечени в неделни
чилаби, и гледат благодушно сватбата.
По-далеч, пред кметството, други двама старци
в чилаби спорят оживено. На площада откриваме
арабски заведения KEBAB ESPAÑA и MERGUEZ
ARAGON. Испански семейства похапват мергези и
кебапи със студени бири и чаши вино.
На съседната маса красиви мароканци са придружени
от не по-малко симпатични арагонки, облечени по
източна мода. Единственото, което им липсва, е
фередже. Възрастен испанец, явно крупен земеделец,
се договаря с делови мароканец на около четиридесет
години колко семейства трябва да се докарат, за да
се събере възможно най-бързо реколтата от праскови
и кайсии.
Това, което виждам в Каспе, е може би бъдещето на
Европа, имайки предвид демографската криза, която
я е налегнала.
Между две френски градчета – Confians-SainteHonorine и Éragny, пред училището Abdoullakh
Anzarov от чеченски произход отрязва главата на
учителя по история Samuel Paty за това, че си е
позволил да покаже в час една от карикатурите,
предизвикали атентата в Charlie Hebdo, за да развие
критичното мислене на своите ученици.
Убива го, понеже се опитвал да учи учениците на
това как да си създадат собствено мнение, иначе
казано: на свобода на съвестта (la liberté de
conscience).
Лаицизмът е много лошо разбиран и приеман термин.
Асоциира се с атеизъм. Забравя се, че първият,
който го изрича по безкрайно прост и ясен начин,
е Исус: „Кесаревото кесарю, Божието Богу“. Без
да влизаме в исторически подробности, можем да
кажем, че понятийното поле на лаицизма може да се
определи от три термина: Държава – Църква(и) –
Толерантност.
След векове единоборство кой над кого да властва –
духовната власт над светската (папоцезаризъм) или
светската над духовната (цезаропапизъм), се достига
до компромис. Църквата няма да се меси в светската
власт, а държавата в църковните дела. Иначе казано,
това е краят на принципа CUIO REGIO EIUS
RELIGIO (комуто царството, нему и религията).
Лаицизмът гарантира равните права на изповедание
на всички религии в частната сфера, без нито една от
тях, била тя на мнозинството на жителите в една
страна, да има право да налага своя морал и своите
религиозни символи над останалите.
Това, което се опитва да примири Религия(и) и
Държава, е съществуването и отстояването на
така наречените ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
(RES PUBLICA – грубо преведено: общо дело,
споделено пространство, такова, което е общо на
всички граждани). Такива публични пространства
са: Училището, Болницата, Университетът, Съдът.
Там нито един религиозен култ не може да наложи
своите знаци за принадлежност, своя морал, своята
догма. Това е позволено и гарантирано в рамките
на частните пространства. Спойката, която
позволява общества с различни вероизповедания
(даже съжителството с агностицизма и атеизма) е

крехкото и двойствено понятие ТОЛЕРАНТНОСТ.
Толерантността е такъв тип екзистенциална
позиция, която изразява определен вид търпимост
към поведението на другия и му позволява да
изразява мнения, с които не сме съгласни, дава му
възможност да живее по начин, който не споделяме.
Това не означава, че оставаме пасивни пред този
вид поведение, противоречащо на нашите морални
и етични принципи. Ние можем и трябва да ги
отстояваме и да ги защитаваме. Единствената
крехка, но непоклатима граница, която ни поставя
толерантността, е да не прибягваме към обидата,
към принудата или към насилието.
Странна и противоречива идея е толерантността.
Почти невъзможно е да бъде определена като
понятие, без да влезем в противоречия със самите
себе си. Въпреки че думата съществува на латински –
tolerantia, тя обозначава единствено способността
да се понасят стоически телесни неприятности
посредством patientia – търпение.
Но границата на римското търпение е пределно
ясна: superstitio (суеверие) – всеки опит на идеята
за Абсолютното да проникне в общественото
пространство посредством дискурс или мистика
води до твърда намеса на държавата.
Европейската толерантност започва да се
артикулира бавно и мъчително в средата на
XVI в. във Франция и Холандия с цел да се
запази целостта на държавата и да се направи
възможно съжителството на две антагонистични
вероизповедания (католицизъм и протестантство),
чиито вярващи се избиват помежду си, водени от
възможно най-възвишени идеали.
Достига се до такъв юридически акробатизъм,
когато духът на закона защитава и толерира
поведения, които по принцип са в противоречие
с буквата на самата законност. Оставя на всеки
възможността да изрази своите мнения, при условие
че не търси да ги наложи със сила. Този европейски дух
изразява интуицията, че истината може единствено
да се предложи, но не и да се наложи.
Училището става мястото, където се разгарят
най-ожесточените битки. Може ли катехизисът и
вероизповеданието да бъдат учебен предмет, който
да се оценява? Отговорът на Жул Фери е кратък и
ясен – могат да бъдат преподавани, но извън рамките
на училището и по никакъв начин финансирани от
държавата. Училището е мястото, където на
учениците се дават средствата да си изградят
собствено мнение и да могат да го защитават.
Убийството на Samuel Paty от Abdoulah Anzarov
е отрицание точно на този европейски дух на
толерантност, на свободата на съвестта и
култивирането на критичен дух.
Възниква въпрос: можем ли да сме толерантни
към тези, които като бащата на ученичката на
Samuel Paty, умело воден от марокански псевдо
мода, използват толерантността, за да провеждат
кампания точно срещу нея и лаицизма?
Щеше ли да бъде възможно това убийство, ако не
позволявахме под претекст на псевдолиберализъм и
псевдотърпимост на този тип фанатичен дискурс да
съществува? Защо трябва да се чувстваме засрамени
като европейци заради расизма и колониалното ни

минало? Защо забравяме, че Декларацията за правата
на човека“ (1879) вече е дала отговор на това, в което
ни упрекват и от което уж трябва да се срамуваме,
вместо да се гордеем?
Какво ни остава да направим в тази ситуация
като граждани, които имат ограничено социално и
политическо влияние?
Може би просто да престанем да мълчим. Да
престанем да вярваме на мантрата, че един образ
струва хиляда думи. Образът ни отправя към
реалността, докато словото отваря хоризонта на
истинността (Жак Елюл). Истината далеч не е
реалността, която сама по себе си, без словото, е
чисто и просто идиотска.
Какво можем да отговорим на тези, които използват
европейския дух на толерантност, за да унищожават
основите на мирното съжителство, гарантирани от
лаицизма?
Чисто и просто спокойно, но твърдо да споделим
с тях, че ако се чувстват толкова зле в Европа, че
ако преподаването в публично училище е толкова
несъвместимо с религиозните им вярвания, никой
не ги задължава да водят децата си в такова
училище (а в частно учебно заведение), че никой не ги
задължава да остават в толкова некомфортно за тях
общество.
Но проблемът е може би по-дълбок. Ако не
отговорим какво е това, което подтиква
Abdoullakh Anzarov да се хване за ножа, ще останем
в тоналността на декларации, водени само и
единствено от емоцията.
Неудобният въпрос е: има ли принципна разлика
между нас самите и Abdoullakh Anzarov?
Забелязвали сте с каква сериозност и с какво
безпощадно настървение говори този, който
е „намерил-смисъла-на-живота-си“, било то в
религията, било в спорта, било в принадлежност към
някаква си там група, в която се чувства реализиран?
Той не търпи възражения, той просто не ви слуша,
чака ви да замлъкнете, за да продължи със своя
монолог. Той просто е намерил СИГУРНОСТ.
А запитвали ли сте се какво ще стане с този
човек, ако някой като Samuel Paty му отнеме тази
сигурност? Ще бъдем ли много по-различни от
Abdoullakh Anzarov в своята реакция по отношение
на този, който е способен не само да постави под
съмнение, но и да разбие стабилността, сигурността
и удобството на нашето всекидневно битие?
Единственото, което би могло да ни спаси
от вербално или физическо насилие, е може би
крехката, но гъвкава европейска стойност на
ТОЛЕРАНТНОСТТА.
Тя е чувство, инстинкт, който ни отправя към
универсалността на човешкото. Този инстинкт не
е нещо, което идва свише, а се култивира и живее в
СЛОВОТО, в критическото мислене и в диалога.
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Снимка: Йосиф Аструков
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Божана Филипова
Гори ли логиката с огъня на Хераклит, с Огъня на
метаморфозата, на алтерацията1?
***

Въображението на логиката
Във въведението на лекциите по логика, записани
от Йеше, Кант подразделя логиката на аналитика и
диалектика. „Аналитиката открива чрез разлагане
всички действия на разума, които ние извършваме
при мисленето изобщо. Значи тя е аналитика на
разсъдъчната и разумната форма и с право се нарича
също така логика на истината, понеже съдържа
необходимите правила на всяка (формална) истина,
без която нашето познание, независимо от обектите,
само по себе си, е неистинна. Значи тя не е нищо
повече от един канон за деюдикацията (на формалната
правилност на нашето познание)“2. Малко по-нататък
в същото съчинение диалектиката е определена на пръв
поглед редуктивно през регулативната, критическа
функция, която трябва да осъществи, т.е. „съдържа
признаците и правилата, според които бихме могли да
познаваме, че нещо не съответства на формалните
критерии на истината, макар да изглежда, че тъкмо то
съответства. Тя разбулва логиката на илюзията (ars
sophistica, disputatoria), която произтича от простата
злоупотреба с аналитиката, доколкото илюзията за
едно истинно познание се съставя само според чистата
логическа форма“3. В „Критика на чистия разум“,
трансценденталната логика повтаря подразделянето
на трансцендентална аналитика и трансцендентална
диалектика, но съдържанието на понятието
„диалектика“ е разтворено чрез проследяването на
трансценденталната диалектическа операция в рамките
на антиномиите.4 Именно динамиката на диалектиката
представя, осъществява трансценденталния обрат
и иманентно-перформативно изследва на мисленето
такова каквото то е и каквото е възможно да бъде,
според свръхкритическата теза на Боян Манчев.
„Законът, модалната максима, е висша изява на
свободата(...) Задачата на дълга е да даде тяло
на свободата, да я въплъти. Оттам и опитът за
нейното преодоляване, което негласно, но мощно
преформатира романтическото и Хегеловото
възраждане на диалектиката, а именно – разтварянето
на възможността за един превъзмогващ синтез: за произвеждането на третото. В случая третото, тоест
удоволствието или съждението, трябва да удържи
едновременната възможност на необходимост и свобода
отвъд разрива – с други думи, да удържи едновременната
възможност на свят и субект. Неслучайно третото
Понятието „алтерация“ дължа на Боян Манчев („L’altération
du monde: Pour une ésthetique radicale“ (Paris: La Focide, 2009).
Огънят тук, вдъхновение на Хераклит, както и следващите
употреби на началата Хаос, Ерос, Апейрон са вдъхновени
от книгите на Манчев Облаци. Философия на свободното
тяло, София: Метеор, 2017 и Новият Атанор: начала на
философската фантастика, София: Метеор, 2019.
2
Кант, Имануел. Лекции по логика, прев. Димитър Денков,
София: Изток-Запад, 2017, с. 56.
3
Пак там, с. 57.
4
Кант, Имануел. Критика на чистия
разум, прев. Цеко Торбов, София:
Марин Дринов, 2013.
1
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– включително Третата критика – идва след другите
две: третото, изведено като едновременно свързващ
и конститутивен елемент, логично идва последно в
архитектониката на системата: то е обусловената
от разрива необходимост от превъзмогващ синтез.
Кант съзнава необходимия характер на трихотомията,
която е много повече от дормален логически принцип
на семантичната композиция на критическия корпус.
(...) Съответно, на свой ред, третото се разпада на два
термина, така както рефлектиращата способност се
разделя на телеологическа и естетическа способност
за съждение. Последното ще се основава на субективна
(репрезентация на) целесъобразност, през която ще
се осъществява вдигащото завръщане в антитезата,
тоест в царството на свободата, на желанието /
волята: така превъзмогването ни завръща на ново
равнище на отношението между теоретичен и
практически разум, между знание и желание, между
необходимост и свобода. То води към „крайната цел“ –
свободата-закон. Това именно е новото, да го наречем
„крайно“ трето, третото, резултат на превъзмогващия
синтез.“5
***
Трансценденталната логика пресича границата на
формалната логика, която се базира, съвсем бегло, съвсем
накратко, с всички рискове от това, още от Аристотел,
върху анализа на природата (φύσις) и чиято задача е
формирането на епистемата в синхрон със същността
(οὐσία).6 Модерната философия, в частност философията
на Кант, изследва възможностите на познанието
отвъд и автономно спрямо (авто)стабилността на
същността (οὐσία), която е за Аристотел ἀρχή-то
на знанието-необходимост. Ако Аристотел цели да
изведе в светлината на рефлексивната мисъл природата
на процеса на схващане на истината, който нарича
епистема, като редуцира и разрешава процеса в неговото
единство във финалния конститутивен момент, Кант
се освобождава именно от конститутивната основа
на същността (οὐσία)7, разтваря концептуалния обем
Боян Манчев, Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и
модална онтология. Том 1, София: Метеор, 2021, с. 228-229.
6
Предложените тук тези върху Аристотел, които със
сигурност заслужават далеч по-обстоен поглед и внимание,
базирам върху наблюденията на Франсис О’Фарел. Francis
O’Farrel “Aristotle’s, Kant’s and Hegel’s Logic: Part I. The Logic of
Aristotle and of Kant“, Gregorianum, 3/1973.
7
По отношение на гръцката категория се опитвам отблизо да
следвам предговора на Димка Гичева-Гочева към новия превод
на „Метафизика“ на Аристотел: „...съществително от женски
род, което съвсем разгърнато може да се преведе като „онази
действителност и онова реално съществуващо битие, което
е било, което е налично и съществуващо сега, и което ще бъде
и занапред. Във всекидневния език от класическата епоха тази
дума е имала множество практически, конкретни значения:
нива, земя, имот, имане, имущество, налични средства, стоки и
продукти, хранителни запаси. (...) [При Платон] Наред с думите
„ейдос“, „идея“, „форма“, „монада“ и израза „съществуващото
само чрез себе си“, думата οὐσία е основното наименование,
обозначаващо действително съществуващите неща – вечните,
неизменни, безтелесни, умопостижими същности, които
са образци за съществуването на нещата тук. (...) [При
Аристотел] Същината е онтологически синоним на ейдоса,
но не на онзи ейдос-вид, който постепенно се вижда като
форма-очертание-структура и вътрешна подреденост на
нещото, а като ейдосът, за който има питане и (по)знание.
Същината е онова, което трябва да бъде познато, за да има
истинско (по)знание, а не случаен набор от впечатления за
несъществуващите му качества. Същината е определяемото,
което трябва да бъде определено, за да се получи истинско
определение, а не неангажиращо приказване за нещото“. – Димка
Гичева-Гочева „Какво е „Метафизиката“ на Аристотел?“,
Аристотел, Метафизика, I-III и X-XIV. Прев. Н. Гочев, София:
Дива 2007, с. 13-20.
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на аналитичната логическа операция, т.е. дестабилизира
нейната стабилизираща процедура и поставя въпроса за
прехода от логическата стабилност към разтварящия
се от границата на възможното зев, преобръщайки хода
на мисълта откъм неговите ефекти и възможностите,
които се представят или са необходими. Условията на
трансценденталния преход ще се разтварят от фронта
на невъобразимото8. Ключовият въпрос, към който се
устремява трансценденталната диалектика, е въпросът
за валидността (какво е необходимо да бъде вярно?) и
възможността на необходимите възможности (не какво
е възможно, а какво в невъзможното е необходимо да
бъде възможно, или, с други думи, произвеждането на
възможности). Трансценденталната логика, но защо не
заедно с нея и логиката въобще, изследва условията на
възможност.
Каква е ролята на въображението в трансценденталната
диалектика на Кант, демонстрираща своето логическо
развитие контраафективно и автономно от афектите и
репрезентациите, формирани на базата на сетивни данни?
Как въображението на трансценденталната диалектика
се освобождава от опасността на трансценденталната
илюзия и амфиболията на чистите понятия, за да бъде
репрезентация и иманентна сила на самата динамика
на диалектиката? Въображението ли е силата, която
играе ключовата роля в синаптичния преход отвъд
възможностите на познатите закони (на логиката),
трансформирайки нейната среда и реалност, в развитието
на синтетичната сила, с която се осъществява
трансформацията в критическата операция, философското
действие, с което се превръща условието в безусловност,
необходимостта – в свобода, немислимото – в ново
условие? Или, напротив, въображението е другото на
логиката? Другото, или тайната на философията?
С думите на Боян Манчев:
„Модалонтологията в този смисъл е скритото тайно
изкуство, което работи в дълбините на критическия
проект неосъзнато, т.е. това е един вид самата способност
за въображение на критиката. И така, модалностите,
модо-онтологическата им текстура, са, така да се каже,
самата способност за въображение на критиката. Те са
въображението на критиката, което ние стимулираме
продуктивно по отношение на нейния конститутивен
порядък. Този конститутивен регистър обаче не трябва
да е „нелегитимният“, „фантастичен“ регистър, който
е отхвърлен у Кант, а е един надскачащ го съобразно
изискването на критиката хипертетичен порядък“9 (курсив
мой, Б. Ф.).
Въображението, а с него и невъобразимото, в
свръхкритическата мисъл заедно с Кант се оказва тъканта
на критиката и следователно материята на нейните
процедури, аналитични и диалектически, динамиката на
логиката на антиномиите и трансценденталния преход.
Това разкритие на Боян Манчев прояснява възможността
да се види модалната онтология и динамиката на
модалните категории като конституиращи самата
въобразителна динамика на критическите операции. Ако
можем да изведем такъв паралел, с риска на заскобяването,
изглежда възможно да мислим разкритите логически
закони като Аристотеловото построение, което е задача
на логиката, но което не изключва тази логика да е от
Хераклитов тип – огнено, динамично, горящо единство.
Дори тя представя своята граница, отвъд която
разкритите „логически“ инструменти не проникват:
немислимото, невъобразимото. Необходима е следователно
трансформация и трансгресия на логиката, която очертава
останалите модалности възможността, необходимостта
и желанието. Всички те са модалности на въображението,
а не можем ли да видим самото въображение като
модалност, в която се развиват тези три модалности на
възможното? Невъобразимата логика, чисто въображение
е логиката на трансценденталната рефлексия, на
философския експеримент на чистата свобода.
Изискването на свободата се полага симетрично
в трансценденталния преход и в отношението
действителност – възможност, като тук се разкриват
едновременно две възможности: едната трансгресивна –
когато разумът трябва да отиде в пространства,
недостъпни за него; втората, инклузивна: когато
разумът разкрива невъобразимото като структурен
или конституиращ елемент на „действителността“,
горяща с Хераклитовия огън на желанието между
възможност, актуалност и необходимост. Въображението
трансформира самата реалност, а с нея и законите на
логиката, по-конкретно логическите конектори, насищайки
с разриви и множественост от възможности нейната
материя. Материята на реалността е въображението.
Въображението удържа именно мрака и скоростта
на тази множаща се, имплодираща и ексцедираща
същност на постоянната динамика. Вместо линейното
логическо подреждане, характерно за формалната логика,
трансценденталната диалектика на Кант се устремява
към неясното, мрачно интензивно пространство-време
на трансценденталния преход (а по-късно вероятно и
Хегеловата, вдъхновена от Хераклит спекулативна
диалектическа операция), който изглежда като скок и
неопределимо трансформира началните условия на логиката
Вж. Боян Манчев, Невъобразимото, София: Издателство на
Нов български университет, 2003, с. 212-213; 216; 218.
9
Боян Манчев, Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и модална
онтология. Том 1, София: Метеор, 2021, с. 120.
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Логика на въображението
Новалис съотнася понятията „логика“ и „фантастика“
сякаш в модела на една Кантова антиномия:
фундаменталното противополагане на логика и фантастика
и съответно – на критика и естетика – се развива по
посока към непонятното, но императивно идващо откъм
бъдещето необходимо решение: Новалис заявява, сякаш за да

противостои на възможността за
диалектически синтез, овладян от
фантастичен устрем: „Ако имахме
фантастика, както имаме логика,
щеше да е намерено изкуството
да се изнамира“ (фрагмент
109210) и по-нататък, „Не са ли
основните закони на фантазията
противоположни, а не обратни, на
логиката?“ (фрагмент 118711). Точно
формулировката „противоположни,
а не обратни“ разкрива фундамента
на Кантовата (а не на Хегеловата)
трансцендентална логика, която ще
се изяви във формата на антиномия
и ще позволи трансценденталния
преход и обрат, отварящ пътя към
логиката на въображението.
Идеята за противополагане, разбира
се, разкрива възможността за
трансцендентално решение, т.е.
за опит в непонятното: да се
изнамерят законите на фантазията,
да се укаже във фантастичната творба строга логическа
структура, така както фантазията, структурираща
свободното, асоциативното, случайното, произволното,
индивидуалното, се оказва свръхрационална свобода,
издигната в принцип, в императив. Възможно ли е да се
изнамери изкуството да се изнамира, като се разкрие
рекурсивният логически характер в динамичния комплекс на
фантазията? Ако фантазията е самата логика на логиката,
то логиката ли е интегралът на (онто)логическата
революция на пойезиса, на пойетическия геном?
„Философът и творецът действат органически: свободно
свързват всичко посредством една чиста идея и го
разделят според една чиста идея“ (фрагмент 109512).
Но как действат аналитичната и синтетичната сила
в прословутите органични метафори на романтизма?
Ако се върнем към автопойетичното цвете на Пол
де Ман, ще видим особената комплементарност на
двете в биологичното развитие, свързана с процесите
на разделяне и разпределение на възможностите на
интегралните елементи, като всеки от тях съдържа в себе
си синтетично автономно развитие, при което остава
свързан с общото цяло и автономен носител на цялата
комплексна синтетична сила. Тя от своя страна се явява
в последна сметка връх в експонентата на това развитие,
който трансформира първоначалните активни потенции
така, че изявяват напълно „нови“, може би противоположни,
а всъщност до този момент потенциални възможности.
Един възможен паралел с пространно разгърнатата от
Боян Манчев рефлексия около понятието „дезорганизация“
и производство на (критически) органи13 би могла да бъде
развита, но не и тук, в рамките на този кратък текст. В
перспективата на „Свобода въпреки всичко“ е необходимо
да се държи вниманието върху възможния паралел между
природна каузалност и свобода. Т.е. природна каузалност или
нейната трансформация, природна свобода, освобождаване
на природата, е разцъфването на цветето?
Коя е точката на произвол, освобождаването в така
очертаната ясна (и недостатъчна) (органо)логическа схема?
Аналитичният момент на разграничение между органична
поезия и трансцендентална поезия изисква разпадането
на съответствието между трансцендентална свобода
и природна свобода. „Поезията е част от философската
техника“ (фрагмент 1201)14.
Това е случайната, свободна асоциация, която осъществява
абсолютния, необикновен синтез, наречен чудо, синтез
или необикновена експлозия на неоткрити възможности,
освобождаване от баналността (и логиката) на връзките.
1273-ти фрагмент15 продължава тази линия на описание
на поезията като част от философската техника,
фаворизирала случайното, индивидуалното в акта на
поетически произвол. Случайността е обаче необходимост,
тя съвсем не е случайна, тя е безусловна: тя е онова,
което извежда, явява индивидуацията, което разпръсва
апейронично в хетерогенно множество случайности,
безкрайност от случайности. Проникват ли те чудодейно
в сетивата на природата? Новалис заявява: „Колкото поголям е поетът, толкова повече свобода той си позволява,
толкова повече той е философ“ (фрагмент 1273).
Понятията за произвол, анархия, разумен Хаос, чудо и
фантастика се полагат в една синтагматична редица.
Произволът и пойетическата анархия усилват, а не
разрушават строгата логическа форма, превръщайки я в
живителен дух, див устрем, чрез който способността за
мислене прехвърля пропастта отвъд себе си, из-от-себе си,
изявява хаосоидната структура на разума, разума на Хаос.
Див устрем и чиста активна динамика на въображението,
което е колкото безгранична воля, толкова про-из-вол: изот волята, воля от произхода, волята на живия Хераклитов
Огън.
10
Новалис, „Фрагменти“ – Естетика на немския романтизъм,
Исак Паси (съст.), прев. Харитина Костова-Добрева, София:
Наука и изкуство, 1984, с. 302-303.
11
Пак там, с. 319.
12
Пак там, с. 303-305.
13
Боян Манчев, „Въображение и дезорганизация. За една
философска фантастика“ – Пирон, бр. 7/2014 https://piron.
culturecenter-su.org/въображение-и-дезорганизация
14
Новалис, „Фрагменти“ – Естетика на немския романтизъм, с.
321.
15
Пак там, с. 336-337.

Снимка: Йосиф Аструков

така, без да излиза извън нейните закони, но едновременно
с това като ги пресича, че връща модалния вектор от
невъобразимото към възможното. Диалектическата логика
изследва възможностите на Хаоса и Огъня, на Апейрон, на
Свободата.
Ако логическият аргумент създава определена рефлексивноонтологическа среда, а неговите елементи/понятия
формират (не)определено множество от възможности,
неизвестни и нерешимости, тяхната динамика
(сблъсък, катастрофа) кристализира все по-ясно пред
себе си границата, фронта и неговото пространствено
разрастване. Доколко е възможно проектирането на
възможностите откъм материята на самия логически
аргумент отвъд конкретната форма на неговите
структурни единици? Алтерацията на формата зависи
ли от тях? Тяхна фунцкия ли е? Доколкото това е
така, всяка алтерация би била сингуларна и ние не
можем да пренебрегнем уникалността на всяка една
възможна алтерация на материя. Тук именно започва
контрафиналното обръщане на представата за логика: ако
логиката се абстрахира от материята на логическите
единици, как би могла да влезе в „индивидуалния“ облик
на алтерацията, в която именно се осъществява
производството на възможности? Ако материята на
елементите (а тя би могла да е понятия, субстанции и
т.н., несубстанциална субстанциалност) детерминира
логическия ход, веднага е необходимо да се усъмним във
възможността да „произведе“, т.е. да яви потенции, ако не
е силата на Разума (на гения), който е във възможност да го
направи. Динамизирането на материята на понятията едва
ли би могло да се случи чисто логически, т.е. автономно от
материята на елементите, т.е. независимо от афективния
или перцептивния им хоризонт, защото именно там се
определят параметрите на възможностите, които ще
се съдържат във всеки един от тях и съответно ще
определят движението на логическия вектор. Но той едва
ли може да се актуализира независимо от мислещия субект.
Дали тогава тази трансформационистка роля може да бъде
само негова? Има ли природата рефлексивност, такава
мислеща инстанция в себе си? Противоречието отваря не
само нови дъги от потенциалности, но всъщност разгъва
самата линейност на логическия вектор в пространството
– логическо и онто-логическо – на основата на
възможните параметри, с което обаче се осъществява
преход между две абстрактни среди, като проследява
възможността за паралелно развитие на пространствени
структури и тяхната символична, фигурална, митическа
коекзистентност, косубстанциалност, хипотетичното
им пресичане или вгъване една в друга. Чужда ли е
фантастиката на логиката, или е нейна свръхформа,
нейната невъзможна конкретизация, невъзможно
застиване?: вечният Огън на модалната онтология.
Вероятно е възможно да си представим трансценденталния
преход в немислимото като противоцелесъобразен
обрат, освен като параболичен двупланов преход между
потенциалност и актуалност. Всяка точка от това
дъгообразно или експоненциално движение може да
отклони, пречупи или преобърне хода на логическата крива,
доколкото всеки един момент/сегмент време може да
бъде носител едновременно на няколко вида динамика/
кванти смисъл, които да преобразуват единния поток на
логическия преход в множество от потенциални криви,
развиващи се пространствено, чиито семантични и
смислови пресичания да се разпластяват пространствено,
огъвайки координатите на мисълта, в интензивността,
максималната потенциалност на нейното осъществяване,
на разлива на потока на огъня-живот.
Именно свободните, „случайните“ съвпадания, най-напред
точки, а по-сетне клъстери или системи от възможности,
в които въображението извежда разума, могат да
създадат съответствие във и със действителността и
репрезентацията в синтетичното съждение. Ако те не
са трансцендентална илюзия, което е необходимо да се
проверява критически, те могат да бъдат фикции, които
разкриват възможностите на разума. Въобразяването
на възможности няма изчерпаема конкретизация
или конкретно-актуално логическо решение, защото
предполага комплексна актуалност, едновременността
на множество действащи възможности. Работата на
разума в случая е аналитичното разпределение, което може
да разкрие какви логически операции регулират комплекса
на синтетичното съждение, т.е. става възможно да се
отговори на въпроса кое (или какви елементи) регулира
и организира единството на синтетичното множество
и оттук нататък да направи трансформативния избор
на максимума потенциалност, който произвежда нов
комплексен синтез в действителността и поражда
система от логически/онтоструктури. Разбира се, това
непонятизируемо производство на възможности-кванти
е по силата на действието на гения, който единствен
въплъщава титаничната сила, съответна на космическото
възвишено, която е едновременно парадоксално фината
микропрецизност на генетичната материя на света.

Ето затова Ерос, силата на произхода на Хераклитовия
огън, гори в пламтящата рефлексия. Ето затова Хегел
определя понятието през интуицията. Ето тук логиката е
онто-логия, живот.
Можем ли да преобърнем, да изведем закона на логиката
в рамките на динамиката на фантазията, така както
предполагаме фантастичното ядро, двигател на (противо)
целесъобразността и финалното освобождаване на
логиката?
Ако трансценденталната логика трансформира света със
силата на фантазията, доколко е възможна една антиномия:
изхождаме, подобно на Кант, от противоположното
твърдение: фантазията няма нищо общо с логиката,
защото се развива по закона на свободата, на рефракцията
на всяка логосинтагма, формула, принцип, закон; защото
фантазията е анархия, Хаос, свобода?
Допускаме, че съществува в операцията на
трансценденталната логика, в трансценденталния преход
прогресията на една определена идея, която свързва
скокообразно, синаптично според формата на чистия
принцип на индивидуацията – произволно, анархично,
свободно – съществуващите параметри на мисловната
материя, на условията на формата на мисълта. Това
е именно актуализацията на сингуларното решение на
гения, блясъкът на правилото на изкуството, абсолютът
на свободна идея-енергия-материя, която се развива
и разпростира, без да бъде схваната в принцип, във
формула или функция, но чийто ефект е безграничната
свобода. Логиката напразно би се опитвала да навлезе в
пространството на този свободен пойезис.
Ако фантазията няма нищо общо с принципите
на логиката, то тя не би могла да осъществи своя
хетерогенен синтез дори и когато образите се полагат един
след друг. Те биха били само фрагменти, само елементи.
Отношението им отново би било чисто съполагане или
противополагане, но би ли било динамично, вероятно би било
амбивалентно, колебливо, комплексно, спонтанно, но би ли
било прогресивно, би ли притежавало тяга, целесъобразна
или противоцелесъобразна? Ако допуснем възможността
фантазията да се развива пространствено, в образи, тя
не би била мислима в динамиката на трансформацията
и особено не би била представима като трансформация
на пространството във време – един от същностите
аспекти на романтическото (а и не само) мислене за
въображението. Трансформацията на пространството
във времеви поток, вектор обозначава преди всичко
организация, целесъобразяване и противоцелесъобразяване
на пространствено развиващите се параметри на образите,
селекцията и комбинацията им и една мета-фантазия,
която трансформира, свободно организира, но вече на втора
степен, в трансценденталното пространство, посоките
на трансценденталния времеви поток. Въвеждането на
началните елементи, параметри или образи на фантазията
във времето, както и самият акт на селекция са възможни
във времето (за разлика от разума, който трансцендира
времето) с оглед на една невъобразима (от гледна точка
на въображението) целесъобразност, а именно устрема
на трансценденталната абсолютна идея. Логиката и
разумът трансцендира трансценденталния естетически
характер на фантастичното време-пространство.
Свръхрационалност и логика на една абсолютна
свобода прозират, преминават като невидима мълния в
облачната множественост и форми на въображението16,
изплъзваща се от всяка логика, от всяко очакване, от
всяка мислима реалност, те са самата тази реалност.
Трансценденталната логика и необходимата абсолютна
трансцендентална идея са тягата на фантастичния
императив, на необходимия свят на въображението.
Пулсът на необходимия свят на въображението е чистият
Разум.
Разум = Пойезис.
Ето защо логиката е онто-пойетична.

11

Боян Манчев, Облаци. Философия
на свободното тяло, София: Метеор, 2017.
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Снимка: Йосиф Аструков

Съюзяване с процесуалността.
Относно хомогенното изкуство
Павел Запрянов
1.
Една неопределена, неопределима, пасивно-активна
в своята едновременност сила, предхождаща и
следваща всеки парадокс, се завихря в една надхвърляща
неяснотата бездна, ускорявайки вихъра си, за да се
разпръсне в неопределен брой частици, чието множество
жужи като ято космически пчели. Множеството пъпли
из нищото, пробивайки го чрез своята активност –
своята организация и реорганизация. Стратификациите,
дестратификациите и техните преобразувания,
престратификации се нижат една след друга като
локви-портали към собствената си повърхност, чиято
тъкан съдържа размножаващото се първожелание.
Блъскайки се една в друга, парченцата мощ се групират
и прегрупират. Това е некомуникативна, безсъзнателна,
безличностна организация, където множеството части
на единичен порив се видоизменят в пасивната си среща,
в аутистичното си преминаване една през друга и една в
друга.
Тишина и вакуум на бездната, отсъствие на
отсъствие; процеп, в който е безобектното
желание, една безразлична любов. Взрив и шум от
експлозия. Космологично шумолене в космическия
шубрак от произволно разлети импулси. Все още
нищо не рефлектира върху нищо. Дори „все още“
и „върху“ не съществуват в хаотичната липса на
времепространство.
Планът на нищото е смутен от този на положителното
желание, което се самоорганизира в една игра, в един
сприхав космологичен танц, в който тепърва предстои
да навлезе диалектиката – планът на разделението, на
канализирането на импулсите, планът на йерархичните
структури и същностни стратификации, с други думи,
планът на смисъла и осмислянето, на подреждащата
битието диалектика.
Съвкупността от процеси, обединяващи се в един
свръхпроцес, наречен реалност или действителност бива
подчинен на изискванията на рефлексията, вследствие на
което те го оформят, тъй като разполагат със собствена
процесуалност, която се сработва с останалите.
Диалектиката е този процесуален апарат, чрез който
мисълта влиза в контакт с действителността, отвъд
която може да има единствено друга действителност,
както казва и А. Ф. Лосев.1 От позицията на едно
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Лосев, А. Ф. Проблемът за символа
и реалистичното изкуство, прев.
от руски Емилия Стаматева,
„Наука и изкуство“, София, 1989.
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рефлектиращо същество каквото е човекът
реалността съществува, доколкото е комуникативна,
с други думи, доколкото бива поместена в дискурса,
който е неизбежно диалектически, тъй като всяка
една комуникативност в крайна сметка се свежда до
своята диалектика. Антидиалектичните постмодерни
проекти като деконструкцията на Дерида и
шизоанализата на Дельоз и Гатари, забележителни както
по характера, така и по размера на постиженията
си, в крайна сметка усложняват и задълбочават
диалектиката, която критикуват, тъй като
усложняват и следователно обогатяват философския
дискурс, в който участват, а той, както бе вече
казано, неизбежно е диалектичен. Дельоз се насочва
към една антидиалектика на иманентността, която
силно противоречи на философията като „изкуство
да се оформят понятия“2, тъй като всяко понятие е
синтетично спрямо генеричната реалност, т.е., още
веднъж, то е диалектическо. От друга страна, бидейки
неизбежно диалектична, философията по необходимост
създава понятия. Нещо повече, диалектично се оказва
и самото битие, самата вместена в човешките
възприятия и подчинена на индивидуалния смисъл
реалност. Както казва Мишел Сер, „Дискурсът ...
е дедуктивен, конструира реалността, конструира
реалното, започвайки с разликата“3.
Ако диалектиката е едно активно възприятие на
реалността, то дали разполагаме с някакво
възприятие относно Реалното, относно онази
единична мощ, онова активно желание, онази възвратна
любов и дали едно такова възприятие би разполагало
със способността за активност? Реалното се
изплъзва на дискурса, то е некомуникативно, то е
радикално иманентно, в значението на възлизащо
във връзка единствено със самото себе си, то не се
издирва и разбира, или пък създава – то се улавя съвсем
недиалектически и се постулира в реалността, която
пробива, също както пробива и нищото. Средствата за
една такава аксиоматика следва да бъдат представени,
след като съответната динамика бъде осъзната. Тя
може да бъде успоредна и паралелна на конвенционалния
дискурс, като дори би могла да си служи с негови
елементи като свои материали. Изкуството, като
най-пластична форма на изява, в значение на най-лесно
лавираща между и изплъзваща се на конвенциите
форма, е едно от първите места, където
потенцията за един такъв постулат следва да бъде
потърсена.4 Тук не е мястото обстойно да се говори
Дельоз, Ж., Гатари, Ф. Що е философия?, прев. от френски
Росен Русев, „Критика и хуманизъм“, София 1995.
3
Serres, Michelle, “The Parasite”. Translated by Lawrence R. Schehr,
The John Hopkins University Press, 1982.
4
Обсъжданото тук понятие „реално“ може да се срещне
както в множество от произведенията на френския философ
(или нефилософ, ако решим да се съобразим с неговото
определение) Франсоа Ларуел, така и в късното творчество
2

върху многото естетически теории, занимаващи се с
концепцията на символа. Достатъчно е да отбележим
произведенията в тази област на вече споменатия
Лосев, както тези на Сюзан К. Лангер5, а също и
изследването за метафората на Пол Рикьор6, където
се разглеждат респективно символиката на езика,
символиката на чувството, прекрачваща рамките
на езика и най-сетне, при Рикьор, една жизнена
метафоричност с активно-творчески характер.
Концепцията на настоящия текст е по-скоро в
разглеждането на изкуство, което е радикално
несимволично, като същевременно е и нереалистично,
тъй като се съдържа в самата реалност, както
и тя в него. Задачата ни е да намерим точката, в
която съдържанието и изразяването максимално се
припокриват, където едно произведение не символизира
онова, за което говори, което показва и т.н., а
въплъщава това, което постулира.
И така, нека се впуснем в света на land art и разгледаме
някои негови прояви, които биха могли да бъдат
парадигматични за изложената по-горе концепция, след
което ще се обърнем и към някои от т.нар. „визионерски
среди“, за да отправим поглед към следващата сфера,
способна да предложи вместимост за аксиоматиката
на Реалното, а именно мистиката, макар и тя да е
необвързана както с обекта на теологията, така и със
сотериологията въобще.

2.
“Forest, Field and Sky: Art Out of Nature”7,
документалният филм на Би Би Си от 2016 г., започва
с коментар относно културата, целта на който е
да разгърне природата като вид култура, вследствие
на което да разглежда т.нар. „ленд арт“ като проява
на човешкото в нечовешкото, като придаване на
конкретна и организирана форма на абстрактното и
произволното. Моето желание е да започна от една
сходна, но същевременно противоположна позиция.
„Интересувам се от две неща – нечовешкото извън
човека и нечовешкото вътре в човека“8, по думите на
Юджийн Такър. Нека следователно разгледаме онова
изкуство, което като че ли най-пряко си взаимодейства
с околната среда не като пробив на човешкото в
света на нечовешкото, а като заличаване на част
на психоаналитика Жак Лакан: Lacan, Jacques, Ecrits, Translated
by Bruce Fink, W. W. Morton & Company, Inc., 2006. За да бъде
избегнато повторението, по-нататък в текста понятието
бива замествано на места с Едното, термин, който също може
да бъде открит в повечето от трудовете на Ларуел.
5
Langer, Suzan K. Feeling and Form, Charles Scribner’s Sons, New
York, 1953.
6
Рикьор, П. Живата метафора, прев. от френски Васил Пенчев,
ЛИК, София, 1994.
7
https://www.youtube.com/watch?v=iSxpVAZjCqg&ab_channel=Nat
uurgidsGroningenNatuurgidsGroningen
8
Thacker, Eugene, Infinite Resignation, Repeater Books, 2018.

от човешката матрица чрез нахлуването на предчовешката и отвъд-човешка мощ, като това няма
да бъде гледната точка, на която ще се спрем. Тази
антихуманистка перспектива ще ни помогне да се
доближим до определен тип пасивност, характерна
за всяко изкуство, особено ако то е визуално, в което
в случая включвам и пластичното, а отчасти и
концептуалното изкуство.
Случаят с „Огнените купчини“ на Джули Брук е
красноречив пример за това как един артист никога
не е в пълния смисъл на думата творец, тъй като,
колкото създава, толкова и открива онова, което е
изразено в произведението му/є, като по този начин,
колкото налага властта си върху елементите, с които
борави, толкова, а понякога дори още повече, им се
отдава. Колкото един „творец“ оформя образи, кадри,
изречения, купчини глина и пр., толкова те оформят
него/нея. Но в случая с „Огнените купчини“, както и с
други ленд арт произведения, фигурира една съществена
особеност, отнасяща се до плана на съдържанието и
този на изразяването. Творби като „Купчините“ не
изразяват нещо различно от това, което са и това, от
което са направени. Елементите образуват цялост,
съединявайки се, водени от артиста, в един процес,
чийто сияещ порив е „обект“ или по-точно постулат на
естетическото преживяване.
Преди категорично да смекча антихуманистката позиция,
бих искал да приведа един още по-радикален пример в тази
насока. При „Линиите“ на Ричард Лонг преживяването е
самата разходка по маршрута на очертаната по карта
линия, при която възприятието за пространството се

трансцендира отвъд човешките конвенции за неговото
опитомяване. „Линиите“ на Лонг не минават през пътища
и пътеки, а през гори, ниви и огради, тъй като са напълно
произволно начертани върху картата. Тази произволност
едва ли е случайна. Начинът, по който населеното с хора
пространство е разграфено, е подчинен на ритъма на
живот на тези хора и неговото осмисляне. „Линиите“ се
освобождават от съображенията спрямо този ритъм и
неговия смисъл, затова и често завършват „в нищото“,
на напълно невзрачни места, несъобразени с целенасочено
подбран от някого маршрут.
Но нечовешкият произвол не винаги нахлува с взлом в
човешката организация, именно заради това и говорим
за взаимодействие. Уместно е да се погледне на града
като на гора, както и обратното. Именно след като
границите между природно и социално се изтънят,
следвайки Бруно Латур или Дона Харауей, бихме могли,
по примера на Юрий Лотман или Борис Успенски, да
разглеждаме природата като култура. В ленд арт
човешките и нечовешките елементи не са във вражда
или съперничество, напротив, този вид изкуство е
най-последователният израз на стремежа към т.нар.
„хармония с природата“, със заобикалящия ни свят.
Тази хармония навярно е постигната най-сполучливо
от Анди Голдсуърти, чието творчество често е
обвързано със земеделието – сферата на производство,
където колаборацията между човек и природа е найявно проявена. Множеството негови скулптури
действително постигат ефекта на естествени
продължения на околната си среда, при което се
подчертава и онзи вече споменат момент, при който
артистът е колкото творец, толкова и откривател на
творението, което е изразено още при Хайдегер, където
творецът „разкрива“ истината.9
Но що се отнася до процесуалната аксиоматика,
едва ли би имало по-уместна препратка от тази към
„Градината на космическата спекулация“ на Чарлз
Йенкс. Грандиозният и неописуемо амбициозен проект
внушава самия начин, по който космическите процеси
си взаимодействат, по който множеството импулси
се групират и прегрупират, бидейки по този начин един
специфичен макет на вселената. За Йенкс целта е да
се постигне чувството на сблъсък между съзнанието
за принадлежност и това за откъснатост, срещани
едновременно в човека. С други думи става въпрос
за срещата на трансцендентно и иманентно, които,
вместо да бъдат разгледани в дуалистичен конфликт,
както прави Йенкс, могат да бъдат приети като
двете страни на една и съща повърхност, самата
двустранност, която е един вид измама. Тук би било
уместно да си спомним думите на Харауей за това
как „границата между научна фантастика и социална
реалност е оптическа измама“10.
Заявяването на тази космична процесуалност позволява
да се премине към една изключително интимна и все
пак всеобхватна форма на изразяване или по-скоро
на заявяване и постулиране, която от своя страна е
обвързана с един определен и особен тип мистификация.
Една възвратна мистификация сама по себе си,
немистифицираща нищо.

3.
Преди да се обърнем към следващия пример, ще се
наложи набързо да споменем какво представляват
т.нар. „визионерски среди“. Преди всичко те са един
вид, тъй да се каже, „оутсайдърско изкуство“, за което
Хайдегер, М. Същности, прев. от немски Димитър Денков и
Христо Тодоров, Гал-ико, София, 1993.
10
Haraway, Donna, The Haraway Reader, Routledge New York, 2004.
9

впрочем е интересно да се отбележи, че рядко намира
място във философския дискурс. Това не е изненадващо,
тъй като то не е обвързано с никакъв дискурс и
именно затова е „оутсайдърско“. Всичко това обаче
го прави още по-плодотворно за една естетическа
теория, перпендикулярна на дискурсивността. Самите
визионерски среди са пространства, често къщи,
преобразени до неузнаваемост чрез най-различни
украшения, които в повечето случаи са от подръчни
материали. Какъвто е случаят с всички форми на
такова изкуство, тези пространства са създадени
абсолютно безцелно, без намерението да постигнат
каквото и да е като генерични прояви на творчество.
Когато във филма “Journeys into the Outside with Jarvis
Cocker“ Нек Чанд е попитан как би се почувствал, ако
неговата „Каменна градина“ бъде унищожена, индиецът
поглежда Джарвис Кокър с недоумение и отговаря, че
просто би започнал да прави нова.11 Безобектното,
позитивно, космично желание, нестремящо се
да задоволи каквото и да е, осъществяващо се
единствено в произволната си изява, в своя пристъп,
е изразено на такива места по удивителен начин. Найпопулярните примери за такива пространства навярно
са „Кораловият замък“ на Едуард Лийдскалнин във
Флорида и „Идеалният дворец“ на Фердинан Шавал във
Франция. И двете места са невероятно красиви и са
обвързани с изключително любопитни истории, но с
цел сбитост и конкретност ще препратя към
най-показателния пример за излаганата тук концепция –
този на „Къщата на совата“ на Хелен Мартинс в
Южна Африка.
След смъртта на родителите си и редица лични
несполуки, подробностите около които са неясни,
Хелен Мартинс започва декорация на къщата си с цел
да придаде на мястото светлина и пъстрота. След
като заменя прозорците си със стъкла, оцветени в
разнообразни багри, започва, с помощта на местни
работници, да прави скулптури от цимент и стъкло.
Самите скулптури на Хелен са дълбоко символични
и тясно обвързани с източните учения, от които
е била повлияна и като такива нямат теоретична
стойност за настоящия текст. От значение в случая
е самото постепенно преобразяване на цялата къща,
при което трудовата дейност, артистичното
вдъхновение и битовото ежедневие се сливат в едно
цяло, в един творчески процес. Пространства като
това, както беше казано, не се стремят към резултат
и макар и той в къщата на Хелен да е забележителен,
самото произведение се състои в процеса на своето
сътворяване, който е траел около четиридесет години.
Резултатът в този скучай, а и в доста други подобни
такива е ведно с дейността, която от своя страна
е иманентна спрямо него. Извън логоцентричния
дискурс постигнатото е постиганото. Вън от
него властват хаотичното множество и радикално
иманентното Едно. Изкуството може да си
взаимодейства с дискурса, може да бъде обвързано и
дори зависимо от този дискурс, но може да се движи и
успоредно с него, без да го конкурира, а наблюдавайки
как собственият нему отвъддискурсивен план се
отразява в дискурсивната матрица, да го изучава.
Самото позитивно желание, непознаващо нуждата,
се мистифицира в парадоксалната си проява,
трансцендирайки самата проявеност. Предпоставка
за тази мистификация е аутистичната вяра като
постулат. В случая думата „аутистичен“ не е
употребена в патологизиращо значение, а в смисъла
на радикалната идентичност със себе си. Също
така трансцендирането, за което се говори тук, не
е надхвърляне, тъй като не присъства желанието
каквото и да било да е нещо повече от това, което
вече е. Напротив, това трансцендиране е стремеж
по-скоро да бъдем нещо по-малко, по-просто, нещо
генерично, спрямо институционалната организация
на личността ни според комуникативния дискурс,
спрямо битийната диалектика. Най-сетне, касае се
до едно минимализиране на самата проява, която се
трансцендира в своята опака, парадоксална форма.
Също както мистичното знание е „не-знание“,
проявата в извъндискурсивните форми на изкуство
е не-проява. Тя комуникира некомуникативно.
Също както Жорж Батай и Морис Бланшо „пишат
тишината“, някои артисти постулират „нищото“
или Едното – най-близката точка до нищото, до
която нещото може да стигне.12 Или пък постулират
всеобхватната процесуалност на множеството,
която, макар и да не стига до радикалната
иманентност на Едното, надхвърля логоцентричния
дискурс на реалността, закриваща Реалното.
https://www.youtube.com/watch?v=o00L9vfCM6U&t=2551s&ab_c
hannel=nowherefast2009nowherefast2009
12
Galloway, Alexander R. Laruelle, University of Minnesota Press,
2014.
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Съновидната инициация: срещата на Алиса с Гъсеницата
Барбара Десимирова

не може да обясни себе си. Този проблем е отворен по-рано,
когато Алиса разсъждава за себе си сама и стига до извода,
че е сменена с друго момиче.
Любопитно е все пак да проследим как самата Алиса
осмисля представата за себе си. На първо място тя
поставя проблема за ръста и неговото изменяне абсолютно
равнопоставя с променянето на себе си. Другото, с което
Алиса обвързва себе си, е паметта и възможността за
възпроизвеждане на някаква информация. Съответно, ако
ръстът или запомнената информация на човека се промени,
то се променя и самият той и вече не е себе си, а е някой
друг – такава е Алисината логика. Между нейната и тази
на Гъсеницата има разминаване, което също е причина
за затрудненото начало на техния разговор. Мисленето
на Гъсеницата е приемащо и спокойно. Предстоящата
метаморфоза и изобщо порастването никак не плашат
този персонаж – той приема за нещо напълно естествено
тази промяна, като част от живота. В някакъв смисъл
Гъсеницата се опитва да каже на Алиса, че порастването
е нормално и в реда на нещата, и така да є помогне да го
приеме.
Чрез репликите си you see и you know Алиса търси емпатия,

В изследването си разглеждам пътя, който Алиса извървява
в Страната на чудесата от гледната точка на това как тя
търси себе си. Тук трябва да направя няколко уточнения.
Първо, макар възрастта на Алиса да не е посочена
експлицитно в текста, от репликите1 на героинята може
да се заключи, че тя се намира в периода преди половата си
зрялост, период именно подходящ за търсене и разбиране
на себе си. И второ, не трябва да забравяме, че Алиса
всъщност сънува цялото си приключение в Страната
на чудесата. Поради тези обстоятелства сметнах за
нужно да използвам два основни ключа за разбиране, а
именно инициационния процес при вълшебната приказка
на Владимир Проп2 и Фройдовото сънотълкуване3. Като
съчетавам тези две гледни точки, постигам разглеждане
на Алисиния път в Страната на чудесата като съновидна
инициация.
Ще се съсредоточа върху един конкретен фрагмент
от книгата на Луис Карол, за да аргументирам своето
твърдение, а именно срещата на Алиса с Гъсеницата в
пета глава. Този момент е ключова
част от инициацията и затова ми
Снимка: Йосиф Аструков
се струва подходящ за отправна
точка. Трябва да отбележа още,
че именно в пета глава себе си
сякаш се изковава като понятие
– не толкова на индивидуалното
себе си на Алиса, а по-скоро като
универсално насочващо към идеята
за разбирането, осмислянето на
собственото съзнание изобщо.
Като за начало, в английския
оригинал Гъсеницата е от
мъжки пол и Алиса се обръща
към персонажа със „сър“ – нещо,
което не е запазено в българския
превод заради граматическия род
на насекомото.4 Освен образа на
Гъсеницата обаче значещи елементи
от картината на тази среща са
още наргилето, което Гъсеницата
пуши, и гъбата, на която седи. И
трите имат фалическа форма,
което не само предизвиква Алиса
да изпъкне като женски персонаж5,
но и допълнително провокира
съпричастност от Гъсеницата, ала те са є отказани
нейното съзнание. Обикновено фалосът се цензурира с
категорично. На пръв поглед това изглежда противоречиво,
наподобяващи го предмети, включително животни от
а не е, понеже чрез тези думи героинята проектира
типа на влечуги, риби, змии, но в този ред би могла да се
собствената си несигурност спрямо събеседника.
включи и гъсеницата.6 Заради способността на фалоса да
Гъсеницата олицетворява онази част от Алисиното
еректира друг негов цензуриран вариант е обект, който
несъзнавано, която приема порастването без паника,
има способността да лети, а това в случая добре се вписва
каквато изпитва героинята. В този смисъл Гъсеницата
при гъсеницата като насекомо, което впоследствие се
няма как да бъде съпричастна със страхливата гледна
сдобива с криле.7 Така може да се заключи, че в образа на
точка на Алиса. Ала колкото и да се противопоставя в
Гъсеницата и обкръжаващите я гъба и наргиле Алиса е
някакъв смисъл Гъсеницата на Алиса, то синият пушач
кодирала в несъзнаваното си концепцията за съзряването,
на наргиле е и нейно отражение. Така, когато на Алиса є
и то половото съзряване. Фактът, че Гъсеницата още не е
готова да свие пашкул и да литне, показва липсата на полова прави впечатление, че Гъсеницата е във very unpleasant
зрялост и зрялост изобщо у Алиса. В някакъв смисъл в пета state of mind, трябва да се вземе предвид, че самата Алиса
е в такова. На практика Гъсеницата се чувства така,
глава тя не е готова да полети.
защото и Алиса се чувства така, и обратното, доколкото
Разговорът между Алиса и Гъсеницата започва с въпроса
Гъсеницата е част от съзнанието на Алиса, ако се гледа през
Коя си ти? – въпрос, централен не само за конкретната
призмата на Фройд.
глава, но и за книгата изобщо. В случая обаче този
Ако се погледне обаче през призмата на Проп, би трябвало
проблем е повдигнат отстрани – не от кого да е, а
Гъсеницата да влезе в ролята на помощник, който снабдява
точно от Гъсеницата – олицетворение на мъжкото, на
Алиса с дар и така є помага в нейния път на развитие. В
съзряването, на най-големия страх на героинята. Коя си
случая могат да се откроят три дара от Гъсеницата.
ти? е отварящата диалога реплика, защото тази част от
Важен ключ в този фрагмент са думите Keep your temper!,
Алисиното съзнание има необходимост от отговор, и то
които ще разгледаме като своеобразен първи словесен дар
тъкмо на този въпрос. Тук е моментът да си спомним, че
от страна на Гъсеницата. Първото значение на тази фраза е
когато е твърде голяма, героинята на Карол се разстройва
именно Не се ядосвай! (както е преведена тя в българските
и става емоционална, което подсказва липсата є на
преводи на „Алиса…“9). Зад тези думи обаче се крие и
готовност да порасне.8 В този смисъл Алиса не се чувства
друг смисъл. По времето на Луис Карол математиците
комфортно да влезе в подобен диалог с Гъсеницата, понеже
използват temper в значението на пропорция, съотношение10,
се страхува от въпроса, а и не знае отговора му. Към този
което променя значението на репликата на Гъсеницата в
момент Алиса смята, че се е изменила, че не е себе си и че
Пази си пропорцията! Това е не само отговор на Алисиното
1
„Такова голямо момиче да плаче!“ и „Аз… аз съм малко
притеснение относно промяната на ръста є, но е и
момиче“. – Карол, Л. Алиса в Страната на чудесата, прев. от
полезен съвет. Не толкова числото, алгебрата е важна,
англ. Христо Кънев, Хермес, 2006, с. 19 и 47.
колкото съотношението, което представлява. В този
2
Проп, В. Исторически корени на вълшебната приказка, прев.
смисъл измени ли се съотношението, изменя се и самата
от рус. Магдалена Куцарова, Прозорец, 1995.
Алиса. По-късно в същата глава вратът є се издължава
3
Фройд, З. Лекции за въведение в психоанализата, прев.
дотолкова, че променя пропорциите на тялото є и оттук
от немски Маргарита Дилова, Колибри, 2013.
възниква въпросът на Гълъбицата Какво си?, т.е. изменена е
4
В българските преводи на Лазар Голдман (1996) и Христо
същността на героинята. От друга страна, действително
Кънев (2006) мъжкото sir е заменено от женското госпожо.
фразата Keep your temper! може да бъде мислена в смисъла
Бих предложила да се направи компромисен вариант от типа
господин Гъсеница или господин Гъсеничко с цел да се запази
на Не се ядосвай! или Запази спокойствие!, защото Алиса
полът на този толкова емблематичен за книгата герой.
се учи и от тази гледна точка. Преди Гъсеницата да
5
В настоящия текст не разглеждам този въпрос – вж. Romera,
изрече този съвет, Алиса е крайно нетърпелива, което
Sara Bermejo, “Revising Alice in Wonderland: An Analysis of Alice’s
ескалира в момента, в който тя си тръгва от гъбата
Female Subjectivity in Alice’s Adventures in Wonderland”, Blue Gum,
на Гъсеницата само за да се върне там след малко. След
No. 4, 2017, p. 14-22.
6
като съветът е изречен обаче, Алиса проявява търпение,
Фройд, Лекции за въведение
изчаква Гъсеницата да проговори първо и пр. Това търпение
в психоанализата, с. 122.
7
замества инфантилната нервност, което можем да видим
Пак там.

14

Например във втора глава Алиса
изплаква море от сълзи.

8
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Лазар Голдман (1996) и Христо Кънев (2006).
Bayley, Melanie, Algebra in Wonderland, Oxford, 2010, p. 3. – http://
massline.org/ScottH/science/MathOfAliceInWonderland-100308.pdf.
(достъпно на 5.01.2021)
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и по-напред в книгата, например в диалога на Алиса с
Херцогинята в девета глава.
Като втори, също словесен дар от страна на Гъсеницата,
може да се разгледат думите Ще свикнеш с време. Те
могат да бъдат разчетени като отговор на две неща: от
една страна, на изречените гласно думи на Алиса, че не е
свикнала с ръста си, а от друга страна, на мисълта є, че
не є се иска съществата да се обиждат толкова лесно.
Става ясно, че Гъсеницата има способността да разчита
какво мисли Алиса, или по-точно да знае, защото е част
от нейното несъзнавано и съответно има достъп до
потока є от мисли. С тези думи Гъсеницата казва, че Алиса
трябва да свикне с това обиждане, понеже хората лесно се
обиждат, особено възрастните. Синият събеседник дава
едно далечно предупреждение, че светът, в който Алиса
предстои да порасне, е странен и лесно може да се обиди,
ала това не трябва толкова да я притеснява, тя трябва да
свикне с него. Свикването или адаптацията е способност,
която притежават умелите хора. Нека си спомним, че при
инициацията младежът придобива умения, а не знания11, а
от този съвет Алиса разбира следното – трябва да бъде
търпелива и адаптивна.
Третият дар от Гъсеницата, който вече не е
словесен, а материален, е гъбата, макар че също
е даден чрез слово, а не чрез пряко предаване. В
случая гъбата е вълшебен предмет, каквито точно
дават помощниците във вълшебните приказки и
с помощта на които героят постига целта си.
Целта на Алисиното пътуване е откриването на
себе си и приемането на порастването. Гъбата
помага на Алиса, като є дава силата да променя
ръста си и съотношението на частите на тялото
си така, както намери за добре. Героинята обаче
вече е приела първия словесен дар от Гъсеницата
за съотношението и не експериментира със
способностите на вълшебния дар, а прави така, че
тялото є да бъде отново в нормално съотношение.
Тя вече знае, че за да не изгуби себе си, трябва да
пази пропорцията си. Важно е да се отбележи, че
инициационният обред се свежда до придобиването
на дух-пазител, на вълшебна сила манту12 и именно
това се случва в тази глава от Алиса. Вълшебната
сила, с която героинята се сдобива, е способността
да контролира пропорцията си, а с това и себе си. В
този смисъл тя е в пълен контрол над себе си след
срещата си с Гъсеницата.
Защо обаче ролята на помощника тук се
изпълнява именно от Гъсеница? Отговорът откриваме
при Проп, според когото образът на помощника може да е
персонификация на нещо.13 Предвид че тук помагачът дава
на героинята съвети и дар, свързани именно с порастването,
контролирането на себе си и съответно намирането на себе
си, то е разбираем изборът на животно с фалическа форма,
още повече което претърпява метаморфоза. Алиса има
необходимост от това да се срещне със същество, което
минава (или по-скоро ще премине) през сходен на нейния
път – път, в края на който се постига зряла, завършена
форма на себе си. Както на Гъсеницата є предстои
превръщане в имаго, в своето зряло Аз, така и гъбата
помага на Алиса да контролира ръста си, с което аналогично
променя и възрастта си.
Алиса обаче има още много срещи, преди да се събуди от
своето сънувано приключение. И ако към този момент съм
успяла да ви убедя, че действително нейният път следва
модела на инициацията, то остава само да се отговори на
въпроса дали тя е успешна, или не. Но както с повечето
проблеми в „Алиса в Страната на чудесата“, и тук не
може да се стигне до еднозначен отговор. От една страна,
Алиса се събужда от този дълъг и странен сън, т.е. излиза
от мистичното пространство на инициацията, което
следва да говори за нейната успешност.14 Още повече,
Алиса разказва на сестра си за своя път, което е признак за
завършеност на посвещението. Разказът за преживяното е
именно спомен, че то вече е преодоляно.15
От друга страна, нека не забравяме, че на Алиса тепърва
є предстои още едно пътуване из дебрите на своето
съзнание в Огледалния свят. Идеята, че героинята има
нужда отново да влезе в подобен тип сън, подсказва, че
вероятно инициацията не е успешна и съответно трябва да
се повтори отново. У Алиса се събужда желанието за още и
още срещи без конкретна причина или цел, а заради срещата
сама по себе си. Това е безцелно, безпрогресно пътуване,
което граничи с гротеската и ужаса.
Така заключението е ясно и двусмислено в същото време – в
„Алиса…“ определено има елементи на съновидна инициация,
но дали тя е успешна или не, оставям на вас да прецените.
Проп, Исторически корени на вълшебната приказка, с. 104.
Шурц, цитиран от Проп, с. 106.
13
Проп, Исторически корени на вълшебната приказка, с. 178-179.
14
Пак там, с. 111.
15
„Съвпадението на композицията на мита и приказката с
тази последователност на събитията, която се е получавала
при посвещението, дава повод да се мисли, че са разказвали
точно това, което се е случвало с юношата“. – Илчевска, М.
„Исторически корени на вълшебната приказка“ на В. Я. Проп.
Генетични модели и обяснения за интеретничността на
фолклора, Литературен клуб. – http://www.litclub.bg/library/kritika/
ilchevska/prop.html (достъпно на 28.12.2020)
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Hetaera Esmeralda
Иван Георгиев
В романа на Томас Ман „Доктор Фаустус“ се появява един
мотив, заимстван от творчеството на главния му герой
Адриан Леверкюн, и този лайтмотив наричам Hetaera
Esmeralda. Целта на изследването ми е да използвам
въпросния лайтмотив като ключ към разбирането за
гения в романа. Намеренията ми са плод на вдъхновено
от идеите на текста изравняване на музика и слово и се
основават на убеждението, че подобно на мотивите в
музикално произведениe Hetaera Esmeralda се превръща
в нещо като гръбнак, около който се изгражда цялата
композиция на творбата и около който може да се
организира нейният прочит.
Тезата ми е следната: мотивът Hetaera Esmeralda
прокарва линия през романа, която оформя и работи с
представата за болния гений. През тази призма може
да се проследи как след намесата на болестта, която
идва по любовен път, индивидът се променя в посока
извънредност, гениалност, т.е. неговите възможности се
простират до изключителни за човека измерения. Това в
известен смисъл поставя знак за равенство между трите
понятия: болест, любов, гений.
Hetaera Esmeralda е фразата, която се получава
от латинското изписване на петнотния шифър в
произведенията на Адриан Леверкюн, който гласи „си
ми ла ми ми-бемол“. Това название идва от страна на
композитора като означение на проститутката, от
която се изкушава и заразява преносно – с творческо
вдъхновение, а буквално – със сифилис, който към края на
житейския му път прераства в церебрални увреждания.
На нивото на фантастичната линия в романа актът
на сношението между двамата впоследствие се оказва
равнозначен на сключването на договор с дявола и в този
смисъл има основна роля в разчитането на текста.
Основополагащи за развитието на лайтмотива Hetaera
Esmeralda са неговият генезис и ключовите значения,
които носи, затова ще спрем вниманието си именно на
тях. Този епизод е взет от биографията на Ницше и
приписан на Адриан Леверкюн.
Център на откъса е разкриването на сексуалното
преживяване между Адриан и проститутката като факт
от Серенус Цайтблом. Цялата реторическа усложненост
на епизода обаче, както и свенливото отлагане на разказа
от страна на повествователя повишават напрежението
и говорят за неговата значимост. Откъсът е изграден
посредством постоянното преплитане на контрастни
понятия, както и множество противопоставителни
изреченски конструкции, което показва
амбивалентността на преживяването и колебливото
отношение към него.
Още вторият абзац въвежда посредством много колебания
в семантично и синтактично отношение понятието за
любовта. Цялата тази завоалираност идва от страна на
Серенус, за да подчертае бюргерът своята резервираност
и неосмеленост в признаването на „известна отсянка на
любовно пречистване“, т.е. на любовно чувство от страна
на неговия приятел по отношение на проститутката.
Постепенната градация на конкретизирането цели да
маскира, да прикрие петното на тази среща в биографията
на чистия и неосквернен композитор. В състава на всяко
изречение преди разкриването на индивидуалния обект
на любовта задължително присъства контраизречение,
което да подчертае първичната, груба и низка природа на
любовния обект и да противостои на високия характер на
чувството. Получава се обаче така, че на порива на Адриан
към проститутката се приписва едновременно и високо,
и низко качество, което означава, че и двете – и любовта,
и нагонът, са му иманентно присъщи и това размива
тяхното противопоставяне.1 Прекомерната забуленост
ясно се маркира като такава и по този начин отрича сама
себе си, което означава, че прикриваното е действително.
По някакъв извратен начин завоалирането на същината
всъщност представя самата същина.
В следващия абзац „фиксирането“ върху Есмералда
се оказва вече „гибелно“, което в края на параграфа
ни отвежда до нейната „необходимост от болнично
лекуване“ и назоваването на Адриан като „безумен“2,
което от по-късна перспектива може да се семантизира
като намек за края на житейския му път. По тази линия
в текста се въвежда болестта като факт, който е вече
част от характеристиката на образа на привличащата и
загатване на предстоящото в съдбата на привлечения.
След това повествователят Серенус се отдръпва от
наратива, ретардира го и акцентира върху онова, което
предстои. Налице е някакво своеобразно теоретизиране на
случката в интерпретацията є като единство на любов и
отрова, представено чрез образа на „стрелата“. Не можем
да твърдим дали съзнателно или не, но още с въведението
на главата за „фаталната случка“ Адриан е определен
като „поразен от съдбовна стрела“. Така или иначе, това
маркира „стрелата“ като ключов образ, представляващ
1
Любов и либидо имат общ корен. праиндоевр. *lewbh-  лат.
libet  лат. libīdō; праиндоевр. lewbh-  праслав. *ljuby  стб.
ljuby  бг. любов
2
Немският текст използва лексема с друг морфемен състав
(Getriebene), така че тази връзка е налична само в българския
превод.

„онова митологично единство“ на любовта
и болестта.
Почвата е вече подготвена и може да се
премине към кулминационния за епизода
момент – предаването на събитието. То
се реализира чрез противопоставянето
на две слети градационни вериги. От
едната страна стои извисяването на
проститутката до любовта, което се
реализира чрез натрупването на поредица
от понятия: отблагодарила-предупредила
да се пази-предупредила-предпази-човечен
отказ-затрогване и разбира се, любов. По
протежение на тази линия двукратно се
появява понятието за „издигане“3, което
допълнително стимулира чувството
за възвисяване и надграждане. Целият
градеж обаче, повишил напрежението, веднага след
това бива разрушен от един просторен контратезисен
реторичен въпрос. За Адриан от любовта се тръгва
надолу по посока демонична и гибелна и срещу
въздигането на Есмералда застава деградацията:
любов-страстна, жажда-изкушаваща небето, дръзка
решителност-устрем да се включи и наказанието в греха,
демонично оплождане-смъртно-освободително-химично
преобразяване на собствената природа. Подредени
именно в такава последователност, думите стават
израз на все по-мощен устрем и представят в крайна
сметка няколко прониквания: на наказанието в греха,
демоничното оплождане, смъртта в живота и химичното
преобразяване. Не е нужно да конкретизираме какво
е действителното проникване, което стои зад този
понятиен конгломерат, понеже повествователят така
или иначе го е сторил.
В преплитането на представите за високо и низко, както
и в противопоставянето на двете градационни вериги
можем да различим лицата на разноликата любов. Във
възвисяването на чувствата, действията и същността
на Есмералда се разкрива облагородяващата способност
на любовта, докато в порива на Адриан към нея можем да
открием страстта като демоничен и гибелен двигател.
На практика се получава така, че експлоатираната за
задоволяване на страстите се въздига благодарение
на композитора до любовното чувство, докато
деликатното дете на културата разгражда своята любов
в собствената є консумация4. Оказва се, че в известни
отношения Адриан и Есмералда разменят местата си.
И все пак любовта и страстта остават произтичащи
една от друга, а следствието от консумацията на
любовта е болестта. Тя се крие зад „предупреждението“
на проститутката, в Леверкюновия „устрем да се
включи и наказанието в греха“, в неговата „съкровена
най-сетне нужда от демонично оплождане, от смъртно,
освободително химично преобразяване на собствената
природа“. На буквалното равнище на събитията ни
е представено следното: Адриан изпитва любовно
привличане към болната проститутка, отдава се на
тази своя страст и се заразява вследствие. На нивото
на метафориката обаче това сродява задължително
любовните чувства и болестното, което възпалява
организма, но и самия индивид, и така се превръща в
предпоставка за неговата изключителност. Налице е
още едно проникване – това на болестта, което зачева
демонизъм у Адриан, т.е. един греховен двигател за
човека, който е разрушителен, смъртоносен по своята
същност, но разтваря хоризонтите пред живота,
понеже го освобождава от задръжките.5 Измеренията
на духовната трансформация са заземени от чисто
материалната и експлицитно изведена представа за
„химичното“, т.е. вещественото „преобразяване на
собствената природа“. Казано иначе, самата материална
страна на човека, телесното у него се променя, тъй като
на същото физическо равнище здравата среда на индивида
е раздразнена от проникналия в нея дразнител. Избраната
лексика насочва едновременно към измеренията на духа
и тези на тялото, дори ги съчетава, което означава,
че промените, настъпващи в тях, са взаимно свързани.
Накратко: промените в тялото водят до промени на духа,
в случая освободителни за него.
Така или иначе, случилото се вече е факт. Какви са
последствията? Болестта веднъж завинаги става част от
Адриан и нейният прогрес предизвиква комплексните му
любовни отношения, цялото развитие на фантастичната
линия с дявола в романа, физико-менталните му кризи и
творческо развитие. Ключов е фактът, че композиторът
Съответно по-издигната човечност и свободно душевно
издигане.
4
Вследствие на това (както и според договора с дявола) всички
последващи любови на Адриан са обречени на невъзможност.
Веднъж отдал се на любов, той се оказва неспособен на нея.
Творчеството иззема нейните функции, но този проблем няма
да коментирам в настоящия текст.
5
Радикалната форма на болестта е смъртта, която
освобождава от задръжките, тъй като освобождава от самия
живот. Смъртта разкрива границите пред живота, борбата,
с които предизвиква огромно усилие на духа, което възвисява
човека. В романа предизвестието за смъртта се базира на една
от клаузите в договора между Адриан и дявола – смъртта
буквално се договаря (след 24 години от сключването на
договора).

Снимка: Йосиф Аструков

превръща преживяването си в своеобразен мотивреференция. Независимо доколко представлява някаква
саморефлексия, този „петнотен шифър“ е маркер за
идентичност на Адриановите произведения и свързва
сътвореното от него в една по-голяма композиция. Като
особено проникнати от мотива се споменават „О, мила
девойко, колко си зла“ и „Плачът на доктор Фаустус“ –
две произведения, които представят по определен
начин началото и края от по-зрелия творчески път на
композитора. И двете представляват музикални творби
по литературни текстове, а самият мотив Hetaera
Esmeralda е представен като изграден и използван по
додекафоничния композиционен модел, който романът
предлага като значима творческа техника, въведена от
Адриан6.
Споменати в такава непосредствена близост, двете
произведения се оказват и особено тясно свързани
помежду си. Песента по текстове на Клеменс Брентано
„О, мила девойко, колко си зла“ може да се разчете
като пряко взаимодействаща си с проститутката и
любовното преживяване на композитора с нея. На свой
ред „Плачът на доктор Фаустус“ препраща ясно към
легендата за Фауст като литературен и културен модел,
към целия пласт на романа, свързан с тази легенда, и
съвсем директно към кулминационния в това отношение
момент от биографията на Адриан – разговора и договора
с дявола. Така онова, което се крие зад двете произведения,
се оказва още веднъж сродено, т.е. любовното се свързва с
демоничното и извънредните творчески последствия от
него.
Текстът ми дотук се опитваше преди всичко да разкодира
случилото се у Адриан във връзка с проститутката
и тъй като нотната фигура и лайтмотивът Hetaera
Esmeralda оттук насетне в романа ще представлява
директна референция към въпросните събития, смятам
за основателно твърдението, че всичко, присъщо на
преживяването, следва да се съдържа имплицитно в
съответната фраза, независимо дали нотна или словесна.
Това означава, че любовното, болестното и единството
между двете бива вградено в творчеството, т.е. то е
своеобразен градивен материал за сътвореното и в този
смисъл е самото него. Hetaera Esmeralda представлява
синтеза между тезата на любовта и антитезата на
болестта. И тъй като творчеството е онова, на което
Серенус се основава, за да определи Адриан Леверкюн като
гений, а любовното и болестното са съдържание на това
творчество, то между трите понятия (любов, болест,
гений) съществува сложна преплетеност.
Произтичането им едно от друго е възможно в различни
посоки. От една страна, линията любов-болест-гений
като последователност може съвсем пряко да се разчете
в романа: любовното влечение към Есмералда води до
разболяване, оказало се сключване на договор с дявола,
който е представен като предпоставка за същински
гениалното творчество. От друга страна, дяволът се
представя за провокатора, отвел Адриан до Есмералда
и следователно до себе си. У композитора е била вложена
изначално предпоставката за достигане до любовното
преживяване с проститутката и всичко, произтекло от
него.7 Вторият прочит би означавал, че природата на
Леверкюн е носител на потенциала да произведе при среща
с правилните външни обстоятелства гений. Третата
перспектива ни отвежда към болестта на съвременното
изкуство, износило своите форми, което намира
посредством гениалния творец решение на проблема.
Независимо през кое от понятията се встъпи в
триъгълника любов-болест-гений, неизбежно ще се наложи
срещата и с другите две.

3

Реална собственост на Арнолд Шонберг. Вж. послеписа на
романа, също и Ман, Т. Възникването на „Доктор Фаустус“.
Романът на един роман (1949). – В: Томас Ман. Литературна
есеистика. Т. 1, съст. Исак Паси, прев. от нем. Страшимир
Джамджиев, Наука и изкуство, 1978, с. 315.
7
Независимо дали гледаме на дявола като на обективно
съществуващ или като на плод на Адриановата
разстроена менталност.
6
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Дебелите планети

по тяхната кора;
има ли известна справедливост,
има ли изобщо свобода?

Ах, дебелите планети,
тези топчести и пухкави космически животни,
които се връткат тъпоумно и безглави:
наляво и надясно в пустата безшир.
Дебелите планети – тез небесни, орбитални спътници,
с напластени тектонични слоеве органична, древна лой.
Те висят и се търкалят сред метеорните сулфити
с мъхести скафандри и гигантски окуляри.
Гледат глупаво опулени в тъмата,
тътрят се из небосклона като едра кръглина,
а после просвистяват с неистов бяг назад,
гърбом, заднешком.
Понякога се срещат, разминават – някак си неловко;
нищо не запомнят и нищо не познават.
Тези слоести безформи, тез космични въртелетки
гледат вечно и безизразно назад,
взрени неразбиращо в своите слънца,
в своето неясно минало и мъгливата съдба.
Взрени, но дълбоко празни.
Изявено непохватни, спорадично вироглави.
Летят, летят, безспир, гърбом и безспир.
И понеже са дебели, благи или кротки,
някои си имат нимб.
А други пък разсеяно въртят
многоцветен обръч,
ужким малко да отслабнат.
Понякога се врязват безучастно,
равнодушно
в космическия дъжд със своите кореми.
Или попадат ненадейно на
ледени комети.

Дебелите планети са всъщност доста късогледи.
И именно такава е
животинската, растителна съдба:
която уязвимо, безутешно,
колебливо
вирее си по тях
и страда мълчешком.
Късогледата съдба,
която планетите държат
и лениво управляват
някак си
нехайно.

Допуски и сглобки
Не, не може да завърташ костите над ключицата и
как така втулката ще влиза
толкова бавно в окото...
Ти не разбираш природата на ресурсите,
а само мечтаеш за допълнителни тела,
за нови тела,
за революции,
за роботи,
за различни скачени съдове
и всячески възможности:
кръвоносни,
уриниращи,
дишащи.

тялото. Защото телта
ще се заплете в червата,
и, виж, тя вече се заплита.
А гюдерията ще се зацапа
с изпражнения твърде бързо.
Да не говорим, че оборотите на мотовилката,
които нарушават кръвообращението:
ще остареят много бързо,
ще спят много нервно,
ще крещят много кратко.
Изобщо двигателите не работят по този начин.
Защото материалът ограничава движението,
ограничава възможността за възпроизводство,
ограничава сълзенето и течностите.
Стеснява надеждата.
Повтори с мен:
„материалът ограничава движението“
Ти не си даваш сметка за ресурсите, не схващаш
съпротивлението
на веществото, нямаш дори
идея за поносимостта на болката.
Това, което правиш с телата,
дори не е изтезание.
Запомни: няма как да загърбиш природата,
нейните окулярни ограничения и
правила за бозаене.
Изобщо, как се загърбва природа,
щом тя няма лице?
И така:
това, което беше,
пак ще бъде.
И новите бозайници ще приличат
на старите.

Не, така няма да създадеш ново
поколение.
И дори няма да разработиш нов тунел под

Но планетите отлитат и пак нищо не разбират
– безгрижни и небрежни –
и дори не знаят има ли живот

Николa Маринов
Преводите на оригинала
От неизмерими времена едно същество незнайно къде във
вселената събираше в необятна библиотека всички преводи
на един-единствен текст. В зората на съществуването
си съществото било необяснимо повлияно от текста
и всичко, което правило, правило, за да вникне напълно в
него. Учело безбройните езици на вселената, обикаляло
неизчерпаемите є светове, събирало преводи безчет, но
търсело само едно – да разбере това, което в самото начало
го повлияло така, че да направи всичко, което е направило до
момента. Постоянният растеж на библиотеката, в която
подреждало преводите, причиняваше постоянния растеж на
вселената, което причиняваше постоянното създаване на
нови езици, нови преводи.
Веднъж съществото се умори и спря за миг да си почине в
библиотеката. От дълбините на първите преводи пълзяха
бавно, но постоянно увивни растения. Хипнотизирано
от движението им, съществото не разбра кога едно се
прокрадна към него. Листата имаха вида на многообразните
отражения на утринното слънце в океана, стъблата на
плавната подвижност на лунна пътека върху самотно
планинско езеро.
Потънало в неочакваното сияние, не усети как
неподозираното растение го придърпа към коренището си.
Тук свещите отдавна бяха изтлели и мирисът на стари
книги властваше над мрака. Все пак сиянието, омотало се
с него, му позволяваше да вижда. Пипна с пръсти оригинала
– текста, заради който библиотеката съществуваше.
Спомни си възхитата на първия прочит. Спомни си и че
когато това се беше случило, пространството, световете
и езиците все още не съществуваха и възхитата му основно
се коренеше в това, че текстът без автор и без език е бил
написан.

Възсъединената песен
Имаше един старец, който никога не ходеше като
обикновените хора. Всъщност въпреки възрастта
си той не ходеше, а едва ли не тичаше. ? винаги се
озадачаваше, виждайки през прозореца бързоходия
старец. Казват, живеел вече много години сам –
откакто жена му напуснала света.
Един ден ? реши да последва стареца, за да види закъде
бърза всеки ден, но не успя да настигне старческата му
крачка, стъпила вече в далечината. Но все пак, веднъж

Снимка: Йосиф Аструков

тръгнал, продължи да се разхожда. Постепенно стигна
до един голям, широко отворен прозорец. Въпреки че
прозорецът беше отворен, стаята отвъд него беше
обвита в гъста мъгла изтлял тамян. Пристъпвайки
към загадъчната гледка, той успя да види през мъглата
как една старица отчаяно пренарежда икони по стени,
плътно обсипани с тях. Имаше само две свободни места
високо горе на две противоположни стени, които тя
оставяше незапълнени. Жената изглеждаше загубила
ума си, но ? разпозна, че тя се опитва да подреди
първообразите в последователност, която да върне
този, когото е изгубила.
? я попита защо оставя две от местата празни.
Тя не го забеляза и продължи да пренарежда, да кади
и – или да напява, или да проплаква – ? не можеше да
прецени поради тишината, чрез която старицата го
извършваше. ? се огледа, разгледа иконите и с изненада
забеляза, че почти не липсва светец или сцена по
стените на замъглената стая. Търсеше, но не успя да
види преображението и възкресението.
В същия момент смразяваща песен изпълни
пространството, разкриваща зад облак тамян стареца.
? го видя за първи път небързащ нанякъде, а стигнал
там. Плачът на старицата вече със сигурност беше
напев и се сля със зазвучалата песен, увеличавайки
нейната необяснима сила. Тя прегърна стареца, а
кандилото ги скри отново в обвивката си. Ослепителна
светлина изгря от празното пространство на едната
стена и огрявайки противоположната разкри в празното
пространство сцена, където единият в средата беше
хванал здраво за ръцете стареца и старицата над
внезапно отворилата се изпод краката им бездна.
Песента утихваше, без да е достигнала завършек.
Насред разреждащата се мъгла, сам, потънал в
тишината, ? продължаваше да се взира в разкрилата се
сцена, която избледняваше с постепенно скриващата
се светлина. Но с непроменена яснота виждаше как
песента продължава да звучи, вечно, отвъд обхвата на
сетивата.

Северозападните територии
? се намери далече в Северозападните територии. Професор
от университета „Небесно сияние“ го беше посъветвал
да отиде там заради неспирните ветрове по върховете
на планините. Там вятърът наистина не утихваше,

но вледеняващата му мощ не беше обезпокоителна, а
приветстваща, както без общ език се приютява странник.
В подножието на върха, който някои наричаха Нирвана,
а други – Гръмотевица, живееше един-единствен дядо –
без стени и без покрив, приет в гостоприемството на
смразяващата природа.
Къде е най-ветровитото място тук? – попита ?
Няма съгласие за името на този връх, тъй като
изкачването му е вечно, а покоряването му внезапно.
Чувайки това, ? беше пренесен на върха на планината,
където вятърът достигаше такава бурност, че сетивата
бяха неспособни да забележат нищо освен криещата се зад
него непоколебимо застинала тишина.
От снега никнеха корали, които с мигновена плавност се
разсипваха отново в сняг и никнеха от този сняг наново.
Дядото, неразличим от заобикалящия свят, сочеше
коралите – като че ли пита „разбра ли?“. ? забравил за него
и изненадан от присъствието му, нямаше обяснение за
видяното. Опитвайки се да си обясни всичко, си спомни,
че все още беше в кабинета при професора, в университет
„Небесно сияние“.
Ветровете там са прекалено силни – говореше
професорът, – студът непоносим и склоновете твърде
непреодолими, за да бъде изкачен върхът. Опасявам се, само
умопостижимо е възможно да бъде покорен.
? мълчеше. Поради неизразимостта си, внезапно разбраното
от него остана неизказано.
***
събеседвайки със съвършеното съединение
сътворението съвкупно съобразява
съчленните събития съвместно със съня
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