30

години

Брой 22
1,50 лв.

9-15.06.2021
Год. 30

Отзиви
 Ния Харалампиева
 Десислава Милева
 Мартина Недялкова
 Гергана Гълъбова
 Йоанна Нейкова
Разговори
 Тодор Петев
 Надежда СавоваГригорова
Дон Жуан
 Шошана Фелман
 Кристиян Енчев
 Костантин Адирков
 Иван Дулов
Нова Българска
 Светослав Стойчев
 Мартина Новакова
 Мирослав Ангелов
 Никос Хартомацидис

Броят се издава с подкрепата на НФК

Броят е илюстриран с творби на Марияна Василева
от самостоятелната є изложба Pro Homine,
16 април – 11 юни, галерия Sariev, Пловдив.

Марияна Василева, „Бъди спокоен 3“, 2017, триптих фотографии

Катарина Сарич

Кора
Когато се протегне изпод кората
Тя
чиято утроба е разкъсана от нейните синове
и страхът є е отминал от
жена
майка
живот
ще събера края на плисираната рокля
и ще ушия ново сърце
да подхожда на тържествен повод
като залепено
на това лице и този образ
болни от анемия
въздух ми е нужен
Излетият прозорец на мината
е претопен в последния
цикъл на алхимията
пресушен е плачът от люлката
Когато морето изхвърли
последните кости на домашните фосили
аз ще стоя на плажа
ще скубя камък след камък
в позата на момичето от пощенската картичка
в това клише
забодена
и неизбежно замечтана
в бяло
с този бретон над веждата
преметнат привидно авторитетно
ще позирам в славата на невинността
на новото раждане
докато всъщност бих искала да крещя
и да разруша рамката
въздух ми е нужен

под стълбите на Херкулес
гръцките трагици които възхваляват отцеубийството
изнасилването на
майка
земя
жена
оправдали го с незнание
мъртъв е срамът ми
и никой не дойде
на погребението му
отиде направо в спама
Когато стане и се протегне тя
прашна
изнасилена
дрипава
надраскана
земя
майка
жена
в последния плач
на епична буря
която оставя без дъх
Когато баща и брат и приятел са си отишли
ще се завърна на нашето старо място
под Железния мост
Ще изрежа от бетона имената ни дълго гравирани
ще ги пренеса в Африка
Ще стана пръстен на времето
стих
който затваря кръга
далече от земята на предците ни
Превод от английски: ИВАН ХРИСТОВ

ново
Тематичен център на новия брой 161 на сп.
„Християнство и култура“ е проблемът за
мястото на християнството в съвременния
свят. Темата присъства в Християнските
фрагменти на писателя Димитър Коруджиев,
представени в рубриката „Пътища“ и е
продължена в текста на англо-френския
поет и литературен критик Майкъл Едуардс
Въплъщение и култура. Проблемите на
съвременността са в центъра и на текстовете
на о. Павел Събев Иисус – историческият човек
тогава и сега и на о. Тодор Стойчев Носенето
на забрадки според Първото послание до
коринтяни. 1 Кор. 11:2-16 в светлината на социокултурния контекст на времето. Актуални и
дискусионни въпроси са разгледани и в разговора
на Данислава Делчева с проф. Иван Желев за
Новите религиозни движения, както и в текста
на Сандра Керелезова Почитта към преподобна
Стойна: в лабиринта между вярата и битовия мистицизъм. Рубриката „Проблеми
на православието“ включва текста на дякон Андрей Кураев Под мораториум, а
„Съвременно богословие“ – статията на Сергий Фудел Причастие към вечния
живот. Атанасий Йевтич ни завеща богословие на любовта и свободата, казва о.
Стефан Стефанов в своя текст в памет на епископа на Сръбската православна
църква. В „Християнство и изкуство“ е представена статията на Ангел
Иванов Грехът като наркотик. Спасението като реалност, а „Християнство и
литература“ включва рецензията на Калин Михайлов за сборника с разкази на
Янчо Михайлов, озаглавена Силата на тихия лъх. Броят е илюстриран с творби от
порцеланова пластика към статията на Анна Збросская-Люнгснес Изваяна от „бяло
злато“. Сакрална порцеланова пластика.

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 ПиерАндре 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.

про ч ити

Гласът като хрътка

Античността е особен вид изкушение за съвременната
литература, тъй като носи устойчивостта на вече
познатото, но и свободата на интерпретацията.
В български контекст няма изявена традиция на
произведения, стъпващи на антични сюжети, а по-скоро
се наблюдават единични опити. Последните два романа на
Яница Радева са такъв феномен в съвременната българска
проза. През 2017 г. излиза романът „Пътят към Тива“,
в който Радева предлага своя прочит на мита за Едип.
Фигурата на Едип и митологичният разказ за съдбата
му са нелеко писателско изпитание, тъй като задават
началото на няколко различни литературни и мисловни
дискурса. Докато „Пътят към Тива“ се спира основно
върху съдбата на Едип – детството и младостта му –
то в следващия си роман писателката се отмества от
неговата фигура. Три години след „Пътят към Тива“, през
2020 г., излиза и „Поздрави от Хадес“. Можем да мислим
този втори роман като продължение на първия – но също
така бързо може да установим, че в него Яница Радева
прави нещо ново и по-сериозно.
„Поздрави от Хадес“ имитира структурата на
античната трагедия – организиран e в четири части,
наречени „Eпизоди“, които от своя страна са предхождани
от „Парод“ и „Екзод“, а героите са изведени в списък
под формата на действащи лица. Тази структурна
особеност обаче е не просто формален ход, а показва
изходната точка на романа – трагедиите, създадени на
основата на Тиванския митологичен цикъл. Сюжетът
обхваща действията от „Едип цар“, „Едип в Колон“,
„Седемте срещу Тива“ и „Антигона“. Така разказът
започва непосредствено след момента, в който Едип
разбира тежестта на съдбата си и завърша условно с
разрушаването на Тива. Акцентът въпреки това не попада
върху централните персонажи на трагедиите, а прави
опит да попълни празнините както на мита, така и на
трагедиите, като сменя перспективата на разказа.
Друга важна структурна особеност, която е в основата
на този експеримент с античното, е граденето на наратив
от гласове. Романът, който се преструва на трагедия,
взема индивидуалните реплики на действащите лица

и ги разгръща до почти изцяло монологични сегменти.
Диалогът не отсъства напълно, но в много случаи е
предаден фрагментарно или преразказан мимоходом
– като кратки превключвания между интериора на
вътрешния монолог и екстериора на действието. Така
разказът за събитията преминава през разказа на три
отделни гласа – този на Исмена, на Манто (прорицателка
и дъщеря на Тирезий) и на Агатон (тивански войник).
Подобно на хрътки те водят читателя през една
колкото позната, толкова и непозната територия. От
тримата единствено Исмена присъства в античния
трагедиен сюжет, и то по-скоро като второстепенно
действащо лице (с известни уговорки). С избирането на
тези персонажи романът вписва маргиналните разкази в
сърцевината на големия разказ – защото словото е онова,
което остава след събитията, една от основните идеи на
романа. Онези, които не са издълбани в камък, са вписани в
траенето на словото.
Впечатляваща е способността на Яница Радева да
конструира три толкова различни гласа, които да носят
собствен ритъм на разказване. Психологизирането на
героите преминава и през саморефлексивния заряд на
усъмняването в устоите на собствения им свят – нещо,
което може да интерпретираме като своеобразното
пропукване на мита под натиска на литературата.
Манто е и героинята, носеща основния залог на
романа – идеята за смесването на времената. Дъщеря
на прорицателя Тирезий и самата тя прорицателка,
Манто е закърмената с фантазии жрица на Аполон. В
един от нейните сегменти четем: „Струваше ми се, че
виждам безсмъртните наоколо. Може би в този момент
и само още веднъж по-късно, бях най-близо до погледа
на прорицателите, които подреждат едно до друго
миналото, настоящето и бъдещето“1. Прорицателите
са онези, които смесват времето, така че бъдещето
става едновременно на настоящето и настоящето е
бъдещето на миналото. На няколко места в мислите на
Манто се виждат сякаш проблясъци от едно случило се
Яница Радева, „Поздрави от Хадес“, „Жанет 45“, Пловдив,
2020, с. 105.

1

Конкурс-работилница
„13 века България“
На 16 юни 2021 г., от 18.00 часа изпълнителният
директор на НДФ „13 века България“ г-жа Слава Иванова
ще обяви носителя на Голямата награда в конкурсаработилница за млади критици „13 века България“,
който се провежда за осми пореден път и е организиран
съвместно от НДФ „13 века България“ и Фондация
„Литературен вестник“. Церемонията ще се проведе в
зала „Проф. Васил Геров“ на НДФ „13 века България“ при
спазване на противоепидемичните мерки в страната.
Тричленно жури в състав Ани Бурова,
Емануил А. Видински, Камелия Спасова
номинира за Голямата награда следните
автори:

2

Литературен вестник 9-15.06.2021

Борислава Иванова за „Поетично за поезията“
Ния Харалампиева за „Малкият текст, големият текст.
За новата книга на Надежда Радулова“
Михаела Тимофеева за „Да убиеш лилия“
Гергана Гълъбова за „Деница Дилова разиграва читателя
със своята „Перфектна Колода“
Ценка Гарова за „Какви са тези бледи хълмове, които се
виждат през прозореца?“
Ивана Хиткова за „Черно, твърде черно“
Кремена Христова за „Поздрави от Хадес“ от Яница
Радева
Нина Караманова за „Перфектна колода от Деница
Дилова“
Ива Анастасова за „На тяхната памет“
Теодора Терзийска за „Минало свършено време“.

бъдеще: „Някой от родените
векове по-късно, докато
вкусва смокиново сладко,
както на нас ни се услаждаха
сушените плодове със сирене,
би разпознал в седящия
на камъка мъж лицето на
онзи от новото време,
когото ние не срещнахме“2.
Немалко са местата, в
които има спорадично
вмъкване на коментари
или на цели пасажи в
античния сюжет подобни на
цитирания по-горе. Те „пророчески“ артикулират едно
неопределено бъдеще, с което границите между антично
и съвременно се заличават в рамките на разказа. Идеята
за едновременността на минало, настояще и бъдеще е
прокарана и чрез епиграфите в началото на всеки епизод
– например в трети стазим е изведен цитат от „Едип в
Колон“ на Софокъл, както и цитат от стихотворение на
самата Яница Радева – двата цитата са съвременници в
текста. Така в „Поздрави от Хадес“ идеята за смесването
на времената може да бъде видяна и като проиграване на
прехода от мит към литература – своеобразен разказ за
превръщането на мита в литература.
Освен всичко това романът на Яница Радева носи
характеристиката на световен, тъй като успява с
изключителна лекота да подеме антични сюжети и да
ги приближи до съвременния читател. „Поздрави от
Хадес“ е втори и много успешен опит на писателката да
проиграе вече играни до безкрай литературни сюжети и
теми по един много умел начин – с усет за античното и
литературното – без претенция и маска.
Йоанна Нейкова
Яница Радева, „Поздрави от Хадес“, „Жанет 45“,
Пловдив, 2020.
2
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Четвърти конкурс „Награда
Лъчезар Станчев за сонет 2021“
от Община курорт Вършец
За участие и съгласие за публикуване, чрез псевдоним или
лично, изпратете до 17 юли 2021 файл (.doc), съдържащ
един непубликуван сонет в 14 стиха, към е-поща
FundLachezarStanchev@gmail.com Сайт: „Бивалица“.
Жури на конкурса: проф. Милена Кирова – председател,
Кристин Димитрова и доц. Мариета Иванова-Гиргинова.
Журито оценява анонимно.
Конкурсът е подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев
за поезия“ – съорганизатор, Национален литературен
музей, БНР „Радио Видин“, Алманах „Огоста“, Регионална
библиотека „Гео Милев“ – Монтана и вестник „Вършец“.
Първа награда – 300 лв., Втора награда – 100 лв., две
Отличия и Публикация в сборник „Лъчезарни сонети
2021“ на 15 творби, избрани от ФЛСП.
Награждаване от кмета на Община Вършец на 5 август
2021 г., четвъртък, 11,30 ч., пред читалище „Христо
Ботев – 1900“.
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Човек на име Марияна Василева

Марияна
Василева,
„Друго
време“,
2021,
алуминий
Марияна Василева, „Бъди спокоен 1“,
2017, триптих фотографии

„Те стоят на банка, висока два метра. Облечени са в черни
тоги с червени яки. След няколко часа те ще решат съдбата
ми. Поглеждам към тях. Разхлабили са вратовръзките си
от скука.“ С тези думи започва краткото есе1 „Никога
повече няма да видя света“ на турския журналист и
писател Ахмет Алтан, написано от килията му в град
Силиври, в покрайнините на Истанбул. Годината е 2018-а,
на 16 февруари Ахмет Алтан, брат му, Мехмет Алтан,
професор по икономика, журналистката Назлъ Ълъджак и
други трима медийни служители са осъдени на доживотен
затвор без право на условно освобождаване за „участие“
в опита за преврат от 2016 г. Само няколко месеца
по-рано, на резиденция в Истанбул, Марияна Василева
създава видеопърформанса „Be calm“ (2017). По думите на
художничката, в него „става въпрос за един свободомислещ
човек, който пише, работи и група от хора с еднакви черни
униформи, които се опитват да го накарат да живее по
определен начин, но не го убиват. Всъщност не знам, може
би го убиват“. От този пърформанс произтича триптихът
фотографии „Be calm“ показан в първата самостоятелна
изложба на Марияна Василева в галерия Sariev в Пловдив.
Заглавието є „Pro Homine“, както творбите събрани
под него, са едновременно изследване на конфликтите
в настоящето и опит за разбиране на човешката
същност. Независимо колко глобален е проблемът, който
Марияна Василева засяга, всяка творба разтваря този
макрокосмос в микрокосмоса на човека, в конкретиката на
индивидуалните преживявания.
Когато я питам коя е тя, за да прави това, което прави,
или иначе казано, защо е артист, тя започва с „аз съм човек
на тази планета и ме боли за нея“. Поема дъх и продължава
„Аз съм човек, не съм жена или мъж. Ние имаме определено
време да живеем на този свят, имаме права и отговорности
и страшно много ми се иска да оставим това място и за
следващите поколения. Страшно ми се иска да ги няма вече
тези разделения на мъже и жени, на религии, на политики.
Това е много утопично, знам, но мисля, че си струва да се
работи по него.“
Думата „болка“, казва ми по-късно тя, може би по-добре
да я махна, твърде емоционална е. Но как да бъде тя
изтрита, когато описва с такава точност la raison d’être,
една основна причина за съществуването на изкуството на
Марияна Василева. Болката, не, както я иска съвременното
общество, признак на неудобна слабост, пречеща на
бизнеса, а като средство за еманципация, за промяна на
статуквото, за начало на разговор. В болката на Марияна
Василева няма мелодраматична емоционалност, а ясен
поглед върху несъвършенствата на света, в който живеем.
Поглед, в който хладната дистанцираност на разума,
на Декартовото „аз мисля, следователно съм“ споделя
мястото си с нещо също толкова човешко. За една от
най-ранните си творби, Journal (1998-2000), тя пише „аз
чувствам, следователно съм. В този смисъл кожата се
превръща в граница между индивида и заобикалящата го
среда. Докосването потвърждава съществуването ни“.
В триптиха фотографии „Be calm“ именно актът на
докосване на ръцете, закриващи, задушаващи, притискащи
едно трудно различимо лице, е този, който остава в
паметта. Отсъствието на видеопърформанса в изложбата
позволява освобождаването на персонажите от определена
идейна натовареност и в този смисъл дава възможност
за една по-широка интерпретация през призмата на
личните преживявания. Заглавието на творбата също
говори за едно определено състояние на духа. Преводът му

като „Бъди спокоен“ не удовлетворява напълно Марияна
Василева. Тя предпочита „бъди кротък“ или даже „бъди
смирен“. В каталога є Fragile Power творбата е придружена
от стихотворение на немския писател Матиас Гьориц.
Вдъхновено от пърформанса и озаглавено „Be calm“,
то завършва с „бори се срещу смирението/устоявай и
продължавай напред/отвори си очите/ушите/устата/не се
затваряй/или просто бъди кротък и умри“2.
В пространствено, времево и идейно съседство се намира
емблематичният „Микрофон“ (2017). Отново създадена
по време на резиденцията на художничката в Истанбул,
творбата представлява монтиран на стойка микрофон,
чиято глава е заместена от ръчна граната. Вместо от
пластмаса, той е този път излят от бронз. „С бронза
придавам на творбата допълнителна важност, с това
казвам, че много ми се иска да работим по този въпрос,
затова и продължавам да я показвам.“ Но кой всъщност
е въпросът, за който говори Марияна Василева? „Това
си е една човешка болка, да не можеш да кажеш това,
което мислиш“, отговаря ми тя. Отвъд критиката към
свободата на словото, „Микрофон“ разказва по своеобразен
начин и за цялата размирна история на XX век. От
призивите за война до тоталитарната пропаганда пред
неспокойни тълпи, думите имат понякога способността
да убиват повече и от атомната бомба. Но гръмките речи,
които обещават едно, а водят до друго, не са чужди и на
XXI век и в този смисъл творбата вероятно я очакват още
много изложби.
В един различен паралелен диалог в пространството
на галерия Sariev влизат творбите „Самонаправено
2“ (Selfmade 2, 2021) и серията „Опушени картини“
(2021). Фокусът при тях е изместен към един друг вид
ограничения, обвързващи тялото и духа. В „Самонаправено
2“ длан и стъпало са свързани помежду си с три реда златна
бодлива тел. Едно почти болезнено усещане се прокрадва
при разглеждането на творбата. Всички, прескачали огради
знаят колко неприятни могат да бъдат раните, получени
в процеса. В случая обаче ограниченията са не външни,
а вътрешни. За Марияна Василева те могат да бъдат и
хубаво нещо, „тези препятствия, които преодоляваме
всекидневно за свободата ни“. Бодливата тел е един от
най-постоянните елементи в работата на художничката.
„Може би понеже съм изключително свободолюбива
личност и понасям някои ограничения по-трудно,
отколкото други хора биха ги понесли.“ Но „Самонаправено
2“ е и много лична творба. Използвайки отливки на
собствения си крак и ръка, Марияна Василева разказва и
своята история, с конфликтите и ограниченията, които
самата тя също трябва да преодолява.
Тялото, тази референтна граница между човека и
заобикалящия го свят, е в центъра на серията „Опушени
картини“. Направени с пушека на свещ, те са поглед, хвърлен
върху един от най-глождещите ни в момента проблеми. Just
breath, просто дишай, пише художничката върху един от
неясните, анонимни силуети. Просто дишай и всичко ще е
наред, си казваме често. „Просто дишай“ може би си мисли
персонажът от Be calm. За Марияна Василева, „да не можеш
да дишаш е едно особено екзистенциално ограничение“.
Новородените изплакват с първата глътка въздух, да
дишаш означава да си жив.
Във втората картина от серията художничката отново
вплита деликатно скрита биографична нишка. Опушеният
силует е изграден от десетки пръстови отпечатъци, тези
на нейни близки и приятели. „Тази работа е свързана с една

Есето в превод на български език може да бъде прочетено на
https://terminalno.com/ot-tmnicata-na-turskija-zhurnalist-nikogapoveche-njama-da-vidja-sveta/.
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Fight/the be calm/resist and carry on/open your eyes/your ears/your
mouth/don’t shut yourself/or just be calm and die – Matthias Göritz in
Mariana Vassileva, Fragile Power, 2021

идея, която все още е при мен. По един или друг начин ние
сме изградени от хората около нас. Особено тези, които
обичаме и не искаме да разочароваме.“ От разговора ми
с нея изплува една сцена: „Като малка, сядахме всички на
масата, дядо казваше молитва и очакваше да се прекръстя,
а татко очакваше да не се прекръстя. И аз не знаех на кого
да угодя. Като дете искаш да бъдеш обичан и от двете
страни. И си казах дядо ми е поп, баща ми е комунист,
тогава аз сигурно ще стана артист“.
Правото на самоопределение е това, което Марияна
Василева не спира да търси дори когато човекът като
социално животно се оглежда в обществото, дефинира
се чрез него. В „Опушена картина 3“ посетителят е
този, който се оглежда в групата мъгляви силуети. С
пандемията, връхлетяла света през 2020 г. другият и
обществото се превръщат в особени мерни единици.
Другият носи заплаха, но и разчитаме на другия (който
е всеки от нас) да ни предпази, спазвайки определени
ограничения. Социализацията е затруднена, но се очаква да
действаме като едно цяло, общество, с нови ритуали, за да
се справим със ситуацията.
Парадокси, върху които Марияна Василева ни оставя
да размишляваме, излизайки от това „Друго време“
(2021), през което най-вероятно не сме разбрали, че
сме преминали. Уголеменият часовник, със стрелка,
преминаваща през вратата на галерията не е толкова
там като вид vanitas, т.е. да напомни, че времето тече
за всеки, колкото като въпросителна към времето
като съвкупност от спомени, ритуали, преживявания.
Тези, които ни карат да кажем, че живеем в едно „ново
нормално“, да говорим за преди и след, да поставяме
мисловни времеви граници. Докато работим с времето
като с твърда материя, която можем да делим на части,
ние запазваме контрола над нещо неконтролируемо.
„Живея в Берлин повече от двайсет години. Но в
паметта ми пазя толкова много преживявания от
едно отминало време, различно от времето днес. Тези
преживявания все още ме подтикват да правя творбите,
които правя“, пише Марияна Василева в каталога Fragile
Power. Това друго време, към което художничката не
спира да се връща с характерна за работата є меланхолия,
не е изпълнено единствено със спомени от детството.
В него са и наблюденията за една утопия, превърнала
се в диктатура, с която е свързано и собственото є
семейство. Опитите за разбиране на собствената ни
същност неизменно водят до опити за разбиране на
заобикалящия ни свят.
В едно свое интервю френската писателка Маргьорит
Юрсенар казва, че за нея поетът е някой, който е „във
връзка“. Някой, през който „протича ток“. Връзките,
които изгражда Марияна Василева, освен поет я правят
и боец. Творбите є разказват неуморно „за човека“
с цялата му съвкупност от градивни елементи. В
тях сякаш се таи един (утопичен) оптимизъм, едно
убеждение, че докато за един проблем продължава да се
говори, има шанс той да бъде разрешен. На 14 април 2021
г., след четири години и седем месеца затвор, Ахмет
Алтан е оневинен и освободен от турския Касационен
съд, а Турция е осъдена от Европейския съд по правата
на човека за неправомерното му задържане. Може би
Марияна Василева все пак има основание да се надява.
Десислава Милева
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В итрина

Тома от Аквино,
„За злото“, прев.
Цочо Бояджиев,
изд. „Св. Иван
Рилски“, С., 2021,
10 лв.

В ниманието

децата и с прясно изпечени традиционни
„гъозлеми“. В Светите земи пък, където
нашите малки пътешественици отиват,
за да отпразнуват Рождество Христово
във Витлеем, се научават от смирените
местни овчари как да издялкват от
маслиново дърво витлеемската пещера
и ясла с малки фигурки за украса на дома
за празника. А от работата с глина в
Грузия и след това в Гърция, където
празнуват Великден и строят глинена
пещ за център за терапия с магарета,
нашите приятели се учат на търпение и
съсредоточеност, които много липсват
на съвременните деца.

Фотография: Надежда
Савова-Григорова

Вторият брой за годината на списание
„Философски алтернативи“ е на тема
„Дилеми и обрати в естетическото“
с водещ редактор Иванка Стъпова.
Съвсем подобаващо броят открива
статия на Огнян Касабов върху Кант
и критика на естетическия идеализъм.
Други акценти, които един частен
прочит поставя, са Емил Димитров
със „Записки от подземието“:
съзнанието като болест“ и Миглена
Николчина с „Verwandlung, или
горнилото на човека: Мамардашвили
от Маркс до Кафка и от Кафка до
Лем“ и Иван Колев, „Dasein като
обитаващо“. Силен брой.

Златина
Димитрова,
„Гробище
за слонове.
Малка книга на
паметта“, изд.
„Арс“, С., 2021.
Поезията на Златина Димитрова очарова
своите читатели. Светът, който тя
създава, има загадъчен център, човек
вижда фактическата му страна, но също
така се докосва до непознаваемото и
отвъдното. Връзката между бъдещето и
миналото е важна за работата є не само
защото паметта често оформя нейния
предмет, но и поради необичайните
начини, по които се изкривява
временната разлика в тази поезия,
създавайки „пропуски“ в значението на
текста, но и местата, където езикът се
използва по загадъчен начин. „Не можеш
да се предпазиш от това, което няма да
се случи“ е пример за подобни формални
предизвикателства в поезията на
Златина Димитрова.
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малките

Разговор с д-р Надежда Савова-Григорова
за новите книжки от поредицата
„Приключенията на НадЕжко“

Трактатът „За злото“ е композиран
в 16 въпроса и 100 раздела, посветени
на причината и наказанието за греха,
йерархията на греховете, смъртните
и простимите грехове, извършването
на грехове със знание и по незнание.
Преводът от латински е направен
от Цочо Бояджиев, което е знак за
майсторски подход. Преводачът е
включил студията си „Проблемът за
злото и християнската теодицея“,
която да въведе и улесни прочита.

Сп. „Философски
алтернативи“,
бр. 2, 2021, 5 лв.

на

За Деня на детето малките читатели
се срещнаха със своя герой НадЕжко,
таралежа, който пътешества по
света и „замесва“ както вкусен хляб,
така и нови приятелства. В новите
четири книжки от поредицата
„Приключенията на НадЕжко,
таралежът хлебар без граници“
НадЕжко е в Грузия, Турция,
Светите земи, като за Великден
той се оказва в Гърция. Разкажете
ни, д-р Савова, как се „замесва“ ново
приятелство според Вашия герой
НадЕжко?
Да „замесиш“ ново приятелство за
НадЕжко е точно като да месиш
хляб – прави се с любов, внимание и
търпение. Не му отнема много време да
се сприятели, тъй като е отворен към
всички и от всяка нова страна на кораба
към НадЕжко и светулката Точица се
присъединява по един нов приятел или
съпруг/а. Така корабът в един момент
заприличва на Ноевия ковчег с различни
двойки животни от най-различни страни
и култури. Най-важното, което НадЕжко
научава за приятелството, е, че то е
много лесно, ако спреш да поставяш
себе си на първо място и винаги се
интересуваш първо от нуждите и
желанията на другия.
Във втората книжка „НадЕжко
в Грузия“ децата ще научат за
различни интересни занаяти –
как се прави „емайл“ и „квеври“,
как да приготвим у дома
вкусните „хачапури“ и какво е „тоне“.
Грузинците са известни със своето
гостоприемство, с традиционните
си празненства и многобройни
наздравици по време на храненето.
„Пием вино с усмивки и сълзи“ – казва
майсторът хлебар на българските
си гости. Запознавайки децата
с връзката между традициите,
занаятите и човешките емоции,
книжките от поредицата им помагат
да развият своята емоционална
интелигентност. Кои други емоции,
въплътени в обреди, могат да
преживеят малките читатели във
Вашите истории?
Така е, всяко творческо изживяване учи
на добродетели и мъдрост. В Кападокия
например НадЕжко и неговата съпруга
грузинката Нина
научават уникалното
изкуство „ебру“ –
рисуване във вода със
специални пигменти.
И това толкова нежно
изкуство ги вдъхновява
да направят поредица
от рисунки за местната
детска болница, където
освен това радват

Вие сте позната на обществеността
освен като антрополог, утвърден
фотограф, автор на илюстрации, но
също така и като пътешественик.
Неведнъж сте споделяли, че мечтаете
да напишете толкова истории,
колкото чужди земи сте посетили.
Освен поредицата за НадЕжко да
очакваме ли скоро от Вас и книга с
пътеписи?
Този месец издадох книгата Bread
Therapy: Community Baking Stories from
Around the Globe (Хлебна терапия:
истории за промяна от България и
света), издадена е засега на английски,
тъй като има търсене от чужденци,
които имат и интерес практически
да се обучат в методите на хлебната
терапия, които развих през годините
чрез сдружението „Мрежа Хлебни къщи“.
В тази книга има и много истории от
различни страни, сродни с пътеписи, за
това как съм месила с различни култури
и хора в неравностойно положение на
5 континента. Описала съм и други
истории в образователната игра Хлебари
без граници (Bakers Without Borders),
която е издадена на английски и немски.
Може би е дошъл моментът да ги издам
и на български, а може би и наистина
именно книга във форма на пътепис. В
момента обаче с голямата ми дъщеря
Любов, на 5, рисуваме заедно новите
приключения на НадЕжко в Африка
(Египет и Етиопия), а след това ни
чакат Индия, Тайланд и Виетнам, Япония,
САЩ, Мексико, Перу, Бразилия… след
това не съм мислила още.
Трите религии християнство,
юдаизъм, ислям са равнопоставено
представени в поредицата
„Приключенията на НадЕжко,
таралежът хлебар без граници“. Какво
е Вашето послание към децата във
времена на нарастващо и трудно
Фотография: Надежда
Савова-Григорова

за овладяване напрежение между
религиите? Визирам последните
сблъсъци в Йерусалим.
В книга 4 за Светите земи НадЕжко и
неговите приятели намират начин да
донесат „трохи мир“ на враждуващите
там различни етноси, като ги включват
заедно да месят специалните сладки
„маамул“, които и християни, и
мюсюлмани, и евреи правят за свои
празници – една и съща сладка за различни
религиозни традиции. Това показва и
колко много общо имат тези култури и
как различията могат да се преодоляват,
когато създаваме поводи хората да се
фокусират върху общото. Наскоро с
мен се свърза един арабин от Витлеем,
Рами, който в момента обучава онлайн
в методите на хлебната терапия, тъй
като мечтае да създаде Хлебна къща
(социална фурна и културен център
ведно) във Витлеем, където именно
враждуващите страни постепенно да
замесват приятелства. Това е и моя
мечта още от 2008 г., когато, бидейки на
поклонническо пътуване там, разбрах, че
Витлеем значи „Дом на хляба“ – оттам и
вдъхновението за „Мрежа Хлебни къщи“.
Вие знаете много рецепти за хляб.
Такива има и в поредицата за
НадЕжко. Вашият герой е хлебар,
който научава все повече и повече за
„замесването“ на хляб при различните
народи и традиции. А ако има рецепта
за писане, как би изглеждала според Вас
тя?
Според мен най-важното е да пишем за
това, което живеем, за малките неща
в живота, които обаче сме изпитали
през нашия личен опит – те ни учат и
променят най-много. Аз например имах
идеята за пътешествията на НадЕжко
още преди да имам деца, но реално чак
когато забременях с първото си дете,
започнах да ги рисувам и пиша и сега, пет
години по-късно и с още две деца край
мен, успях да завърша и издам петте
книжки. Някой би казал, че с три малки
деца не бих имала време, но по-скоро
време се намира, когато имаме истинско
вдъхновение и преживяваме. Защото
след толкова много приключения през 78
страни, реално най-много научих, когато
спрях да пътувам и съм всеки ден в дома
с децата си (никой не ходи на детска
градина). Това си е „учене през целия
живот“ на най-важните неща: търпение,
служение, себеотрицание, прошка,
благодарност и радост, когато е найтрудно.
Разговора води Мария Калинова
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„Закуска с нар“ – за гладните за природа,
изкуства и житейска мъдрост
Името Александър Шурбанов не се
нуждае от представяне. То отдавна
говори и работи само за себе си.
Макар че впечатляващата биография,
десетките публикувани поетични,
есеистични и литературоведски
книги, както и непресъхващият
поток от преводи свидетелстват,
че и носителят му рядко си почива.
Юбилейното издание „Закуска с нар“ е
поредното заглавие в библиографията
на Шурбанов, помещаващо най-новите
му стихотворения, както и второто
(след „Опит“, 2016 г.), събиращо поезия и
проза в едно книжно тяло. Както може
да се очаква, то продължава традицията
на автора да пише чувствителна към
детайлите и вдъхновена от природата
поезия, както и кратки есета и
фрагменти, засвидетелстващи дълбок
интерес и обширни познания в множество
звена от хуманитаристиката. Предвид
дългогодишните занимания на Шурбанов
с академична и преводна дейност,
книгата несъмнено се подрежда
във високия стилов регистър, но
както много точно отбелязва
Огнян Стамболиев, в нея не се
открива елемент на дидактичност,
нито преноси от другите му полета
на занимание. Напротив, езикът на
поета е топъл, непретенциозен и
добре овладян.
„Закуска с нар“ е издание със
значителен за жанровото си
позициониране обем, във връзка с
което е и труд, който повдига и
внимателно разнищва редица интересни
теми. Две неща обаче ми направиха
непосредствено впечатление още с
началото на прочита. Първото беше
невероятната лекота и удоволствието,
с които отгръщах всяка следваща
страница. Поезията ме караше да се
усмихвам, дори на места да въздъхвам
развълнувано, а кратките прозаични
попълнения – да кимам в съгласие или
да изпадам в размисли. „Закуска с нар“
действително се оказа едно пиршество
за ума и сетивата, защото е написана
от човек, който очевидно обича да се
вглежда в света около себе си, живее и
диша изкуствата, премисля историята и
непрестанно търси мястото и ролята на
човека в нея.
Второто нещо, което веднага привлече
вниманието ми, беше неочакваната
– предвид профила на Шурбанов,
древногръцка нишка, която задава
елегантна рамка за тематично
обособяване на текстовете. Книгата
е разделена на две условни половини.
Първата – наречена „Четирите
времена“ – е посветена на поезията.
Вместо традиционната асоциация
със сезоните обаче четирите времена
на Шурбанов са всъщност четири от
древногръцките божества – Арес, Пан,
Ерос и Танатос. Втората половина,
озаглавена „Четирите посоки“, пък събира
сентенции, фрагменти, есеистични
миниатюри и поучителни истории
от живота на автора. Тя е разделена
на четири части, носещи имената на
места с ключово религиозно, обществено
или политическо значение за древните
гърци – Хеликон, Делфи, Агора и Синоп.
Внушението за древногръцкия елемент
присъства и на графично ниво – под
формата на стилизирания шрифт на
корицата на красивото издание, както
и като характерен за гръцката мозайка
и керамика декоративен елемент,
обозначаващ началото на всяка от двете
„половини“ на книгата. Интересното
е, че гръцката нишка не прониква в
същината на текстовете, а само
задава код за четене на текстовете
във всяка отделна част. Заглавното
стихотворение – „Закуска с нар“, от
своя страна, също задава интересни
посоки на размисъл. То би могло да се
интерпретира през древногръцката

символика на нара – асоцииран с брака и с
плодородието. Вероятно по-подходящо
тълкуване обаче би било нарът, чийто
сок се стича по пръстите на лирическия
герой, да се разглежда като умален модел
на света, „разцепен“ (като плода) от
ненаситния човек: „Всички бедствия
на тази обла планета/ са през девет
земи –/ сенки, пробягващи/ по екрана
на телевизора,/ прозрачни, безименни,/
космически мъглявини“. Проблематичната
връзка между човек и природа – била тя
рушителна или потенциално градивна –
е устойчив мотив в творчеството на
Александър Шурбанов и той се появява
освен тук и в други текстове от новата
му книга. Например в стихотворението
„Кръгът се затваря“, фокусиращо се върху
това как коронавирусната пандемия,
затворила хората по домовете им,
позволява на дивата природа да започне
да възвръща някои от по-рано

изгубените си територии.
Особено достойнство на книгата
„Закуска с нар“ е игривият подбор на
наименованията на всяка една от нейните
части. Ако и „Арес“, и „Синоп“ да са
по-еклектични, останалите раздели са
в голяма степен тематично хомогенни.
Така например дори и човек никога да не
е чувал за привързаността на Шурбанов
към природата, навлезе ли в „Пан“, няма
как да не я усети. Стихотворенията
тук са пропити със зеленина, животни,
пеперуди и особено много птици (с
всичките им странни птичи ритуали). С
внимателното си отношение към иначе
„невидимите“ аспекти от ежедневието –
поклащаната от вятъра вейка, свадите на
врабците, изнемогата на претрупаната с
плодове ябълка или тъгата на неродилата
същата година череша – Шурбанов успява
да забави хода на времето. Той сякаш
затваря вратата към задълженията
на забързания градски живот и потапя
читателя си в онази безметежност,
толкова типична за пасторалния пейзаж
– далеч от часовници, задръствания
и крайни срокове. Поетът с охота си
служи с всичките си сетива и има очи
за музиката, „пред която притихваме“
(„Има музика“), уши за „възмутеното
ухание“ на неволно стъпкания здравец
(„Протестът“), както и нос за всички
удивителни „Божии създания, които
са дарени с нещо особено, за да бъдат
различни от другите“ („Удивление“).
Неговата поезия не се нуждае от

множество прочити, за да се достигне до
смисъла є. Тя е проста, чувствителна и
успокояваща. И макар и да не е потопена
в миналото, а напротив – да е в крак с
актуалните събития в света, за мен тя
носи отчетливия вкус и аромат на ХХ
век.
„Ерос“ и „Танатос“ са най-скромните по
обем от четирите времена на Шурбанов,
като в унисон с наименованията си те
събират стихотворения, посветени
съответно на любовта и страстта,
и на смъртта и необходимия и
неизбежен край на нещата. Дори и
тези теми обаче – макар да са с пряко
отношение към човешкото преживяване
– в стихотворенията на автора са
представени опосредствано – през
различни картини от живата и неживата
природа.
„Хеликон“ е най-обемният дял от
книгата и както се полага на древното
обиталище на Аполон и музите,
той последователно изследва
поезията, белетристиката, превода,
музиката, фотографията, сезоните
в литературата, литературната
история и някои от незабравимите
є имена. В известен смисъл тези
попълнения могат да се разглеждат
като уроци по писане, четене,
превеждане, слушане – без обаче да се
стремят да поучават. Тъкмо тонът
на разказване в тези фрагмети
– в комбинация вероятно с
изчистения свободен стих – създава
усещането за ефирност на изказа.
Авторът споделя наблюденията
и размислите си така, сякаш ги
разказва на приятел – искрено и
ненатрапчиво, като че просто от
любов към споделянето.
„Агора“ – средище на търговския,
обществено-политическия
и религиозния живот в
древността – тук е частта,
събрала текстовете, посветени
на световната и родната
политика и история, онези,
засягащи проблемите за
националната принадлежност
или националния нихилизъм. Не
на последно място, „Делфи“
включва е себе си разнообразни
размишления на религиозна
тематика. Особено въздействащ за
родната аудитория би бил текстът
„Има Господ“ – израз, който използваме
при благоприятно стечение на трудни
обстоятелства. „За българина, заключава
авторът, Бог трябва непрекъснато да се
самодоказва“.
„Закуска с нар“ е поредното
доказателство от вече дълъг списък с
публикувани лични творби, че Александър
Шурбанов заслужава да бъде възприеман,
помнен и изследван като поет с
дългогодишна творческа еволюция, а
не само като едно от най-големите
имена в българската англицистика и
американистика и като най-прецизния
преводач на Шекспир. Може би мащабът
на научното и преводното му дело е
твърде голям и често засенчва личния
принос на Шурбанов към българската
поетическа традиция. Специфичният
професионален профил на автора обаче,
както и десетилетията на всеотдайна
работа с българския език и поетичната
форма, напротив, са го превърнали в
един много прецизен и деликатен поет и
писател, който не само умее да борави
майсторски с поетичната форма, но
има много да каже на света. Най-новата
му книга ще допадне особено на хората,
споделящи афинитета на Шурбанов към
изкуствата и природата, но тя няма
да остави гладен и всеки човек, готов
да прекара една безметежна сутрин,
наслаждавайки се на наровите зрънца на
неговото познание.

Г. Фреге, Б. Ръсел,
Дж. Остин, П.
Грайс, П. Стросън,
Дж. Сърл, Д. Луис,
Р. Брандъм,
Д. Дейвидсън,
Дж. Макдауъл,
Ст. Шифър,
„Философия
на езика“, УИ
„Св. Климент
Охридски“, С., 2021.
Сборникът събира ключови текстове,
посветени на рационалното изследване
на значението, езиковото възприятие,
произхода и употребите на езика. Тук
ще бъдат повдигнати фундаментални
въпроси за връзката между език и
реалност (praxis), както и как езикът
може да се причисли към логиката,
историята или политиката.
Разработването на сходствата между
логиката и лингвистиката в неисторичен
контекст може да се сравни с делото на
гръцките стоици, които са разработили
алтернатива на аристотелианския
подход. Книгата е полезна за специалисти
в областта, а за студенти по философия
и филология е задължително четиво.

Тери Пратчет,
„Науката от
Света на диска“,
прев. Б. Русев, изд.
„Сиела“, С., 2021.
„Науката от Света на диска“ се фокусира
върху произхода на земята („малката
синя планета“), появата на живота и
усърдието да се оцелее там. Този свят,
открит случайно от магьосниците в
Невидимия университет, шокира със
своята обърканост, кръгловатост
и липса… на магия. Произведението
може да се чете успоредно с книгите
на Ювал Ноа Харари, Дейвид Крисчън
или пък Хорхе Чам и Даниъл Уайтсън,
за да разберем докъде сме стигнали
с разбирането си за Вселената.
Изключително полезни са допълващите
бележки на преводача Богдан Русев,
които осъвременяват вече остарялата
информация от началото на века.

Амели Жаво,
Аник Масон,
„По-зла от
вълк“, прев.
В. Пенов, изд.
„Панда“, С.,
2021.
„По-зла от вълк“ засяга една
изключително сериозна тема
– тормоза в училище. Книгата
представлява достъпен за децата
разказ и е повод за много важни
разговори с малчуганите. Историята
е трогателна, едновременно ще
ви усмихне и просълзи, като ще ви
накара да откриете наново детската
смелост и сила. Дори да са седнали
на училищния чин до „вълк“, те ще
намерят начин да победят страха си
от него.

Мартина Недялкова
Литературен вестник 9-15.06.2021
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„Един ден в музея“ – предизвикателство,
откривателство и приключения в софийските музеи
Разговор с Тодор Петев
Книгата „Един ден в музея“ на
издателство „Точица“ току-що излезе
от печат. Тя увлича малчуганите
с игривите си илюстрации и с
кратките си, на места провокативни
текстове. Как бихте я представили?
Радвам се, че Ви е харесала. Книгата е
семеен пътеводител, който представя
десет обиколки из осем от софийските
музеи. Опитахме се по забавен начин да въвлечем
малките и техните семейства в богатото наследство,
представено в нашите музеи. За всяка обиколка подбрахме
по един симпатичен комиксов герой, който ту прави
забавни коментари, ту задава въпроси или просто прави
смехотворни неща и с това въвлича децата в обиколката.
За Археологическия музей например избрахме фигурата
на гръцкия герой Херакъл, защото в експозицията той
присъства на различни места в експозицията. Нооо…
тук мускулестият мъжага все мрънка, че не му се
обръща достатъчно внимание, че е забравен, че не му
подражават вече… И именно с това той става комичен. А
междувременно децата се запознават с наушник от древен
шлем, със саркофаг, на който са представени подвизите на
Херакъл, дори и с каменен афиш за циркови представления –
битки на диви зверове и хора в грамадната арена на древна
Сердика, по-голяма част от която си остава под основите
на сградите между ул. „Московска“ и „Дондуков“.
Звучи забавно, дали имахте
възможност да видите как децата
приемат книгата? Дали съумявате да
насочите вниманието им не само към
илюстрациите и историите в книгата,
но и към музейните експонати. Все пак
нали е музеен пътеводител!
Да, имахме възможност да видим как
децата реагират на книгата в няколко
училища. Възторжени са. Силно ме

впечатлиха реакциите на децата от Пространство за
учене „Пътеки“ – децата прихванаха съвсем естествено
разказа за това как търговията със солта в древността
води до трупането на богатства като тези представени
в Националния исторически музей. За тях предметите във
витрините бяха обладани с дух и истории, за които всеки
историк с въображение би им завидял.
Родители също ни споделят за интереса, с който децата
четат историите. Но истинското изпитание ще бъде
децата да отидат заедно с родителите си или с баба и дядо
в дадения музей. И дали там на място деца и възрастни
заедно се въвличат в разговори, въпроси, наблюдения,
свързани с експонатите. Книгата е предназначена да
стимулира такова семейно преживяване чрез наследството.
Но за да се случи това, съответната обиколка-история
трябва да бъде разгледана и прочетена у дома. С нетърпение
очакваме да научим дали сме сполучили.
Как избрахте музеите, които сте представили в
книгата? А самите предмети?
Музеите в тази книга са осем. Сред тях има богато
разнообразие – художествени, исторически, археологически,
природонаучни или технологични. Тук е и Ботаническата
градина на Софийския университет – в центъра на града.
Наред с тези добре известни места на любопитството е и
Палеонтологическият музей на университета с уникалната
си, не само за България, колекция от фосили. Тук малките
изследователи могат да видят и впечатляващия скелет на
дейнотериум – един от прабратовчедите на слоновете. При
това скелет, който е открит от деца в едно песъчливо дере
в Асеновградско. Всеки от тези музеи е съкровищница на
предмети, на истории, на въображение и какво ли не… Сега
работим по втора книга, в която да включим повече
софийски музеи, като сред тях ще има и такива, за които
малцина знаят.
За подбора на предметите – това беше голямо
предизвикателство. Първоначално се опитахме да
набележим забележителни експонати, художествени

Деца от Пространство за учене „Пътеки“ пред
витрините с праисторическо злато в Националния
исторически музей

В ниманието

произведения или в случая на ботаническата градина –
растителни видове. След това започнахме да търсим
връзки между тях и така да изградим истории. Беше
изключително забавно и у нас, тримата автори на книгата,
се събудиха децата.
Какво е предизвикателството да събудим
любопитството и любознателността у малчуганите,
особено когато са в музея?
Децата си имат вродено любопитство, което естествено
прераства в познание. Но за това все пак трябва някой
да ти насочва вниманието от време на време. Да ти
задава въпроси или да сподели с теб вълнението от
откривателството. Предизвикателството не е толкова
да събудиш интереса у малките, а да го задържиш, докато
го подклаждаш така, че те да достигнат до прозрение и
радост от познанието. Това е и намерението на нашия екип
със съавторката Зорница Христова и илюстраторката
Сияна Захариева.
Разговора води Теодора Станчева
Зорница Христова, Тодор Петев, „Един ден в музея“,
изд. „Точица“, С., 2021.
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Розовата книга на Рене ни подканва да отворим широко
прозорците и да пеем
„Всички сложни, неразрешими за нас проблеми той ги
разрешава с един удар… А ние, образованите, сме глупавите
птици на въздуха.“
Има три причини да избера именно „Братовчедката на
Зорбас“ на Рене Карабаш от претрупаните с българска
поезия рафтове в книжарницата. Логото на „Жанет 45“,
кратките рецензии отзад (тази на Георги Господинов със
сигурност беше решаваща) и корицата. Розова корица
с изсъхнало, разтапящо се или пък плачещо глухарче
– рецепцията вероятно зависи от настроенията на
наблюдателя. Във всеки случай тя е изчистена, интересна,
привлекателна и все пак позната. Такава е и поезията на
Рене Карабаш.
Ако знаех тогава, че Рене Карабаш е била в трио с
Константин Трендафилов и Илиян Любомиров (Августин
Господинов), вероятно нямаше да посегна към това
заглавие. В гимназията тази масова поезия е можела да
ме заинтригува, сега вече съм прекалено обременена от
четене на Емили Дикинсън, Пърси Шели, Уилям Блейк и
Алфред Тенисън. По някаква щастлива случайност обаче
съм пропуснала този момент от кариерата на Рене, така че
корицата и Георги Господинов лесно ме убедиха. Причината
да споменавам изобщо Папи Ханс, извинете, Константин
и Августин, е, че Рене успява да избяга от комерсиалното,
графоманско звучене с повечето стихотворения. Повечето
е важно уточнение, тъй като от време на време се
подхлъзва и залита към пропастта на повърхностното,
на псевдопоучителното и псевдоинтелектуалното.
Примери за това са, да речем, „Тръгвам“, „Be Careful“ и
„Каква Шега“. Стихосбирката като цяло започва тромаво.
Въведението „Няколко неща, които не знаете за себе си“
залага на носталгията към детството, към „найлона и
селските люти зими“ и връзка с читателя се създава въз
основа на някакви колективни спомени, а такива изпълнения
вече граничат с клишето. Пък и придават горчив привкус
към иначе симпатична история, която контекстуализира
по някакъв начин стиховете и запознава
читателя с разказвача. Това всъщност
може да се разглежда като първата част
на стихосбирката, която е разделена на
три – въведението („Няколко неща, които
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не знаете за себе си“), „книга първа“ и „книга втора“.
Книга първа започва също толко неубедително, колкото
встъпителната „книга“. Четох първото стихотворение
„Отказал се от всичко“ много пъти в опит да си обясня
избора за разделянето на стиховете именно по този начин.
Защо е фрагментирано така, че на моменти ритъмът тече
естествено, а друг път накъсването затруднява четенето?
Стигнах до заключението, че само Рене може да го чете
така, както трябва да бъде четено и че ритъмът му
може да се подобри значително с повече редакция. Между
другото, има печатна грешка в едно от най-кратките
стихотворения „Kiss me“ – едно „си си“, но то така или
иначе служи по-скоро за запълване на страница или пък за
цитат към нечия инстаграм снимка, отколкото да добавя
кой знае каква поетична стойност към книгата.
Все пак в книгата има някои много силни стихотворения,
които са наистина въздействащи. Те успяват да постигнат
това, което се опитва да направи въведението, но по
един естествен, непринуден начин. Ще откроя четири
от тях, които да представят различни тенденции от
стихосбирката. „Без Смърт“ разглежда образа на бабата,
която е централна фигура в книга първа. „Как се прави
снежен свръх човек“ илюстрира интертекстуалността в
поезията на Карабаш. „Момичето с най-много професии“
представлява тематиката на книга втора, която набляга
на романтичната любов. А пък „Братовчедката на Зорбас“
задължава изследване, тъй като дава име на книгата.
Доматите в „Без Смърт“ ми направиха голямо впечатление
и тогава наистина усетих силата в поезията на Карабаш
– една прямота, която удря директно в сърцето. Толкова
естествено изглежда бабата да бъде оприличена на домат,
увековечена чрез семето му, че се запитах как досега не
съм срещала този образ. Това стихотворение заседна в
ума ми като семката между зъбите на лирическия герой.
„Как се прави снежен свръх човек“ интерпретира по много
интересен начин теорията на Ницше за свръхчовека,
описана във философската му поема „Тъй рече Заратустра“.
Съставено от само три строфи с по два стиха,
стихотворението на Карабаш вероятно ще усмихне всеки
запознат с тази идея на Ницше. Според него преди да може
човек да се превърне в Свръхчовек, трябва да понесе много
тежести – тези тежести са представени като една голяма
снежна глава. А освобождението на духа е постигнато чрез
разтапянето на снега. И можем да предположим, че локвата

ще ни припомни да правим повече снежни човеци – да играем,
да танцуваме, да творим, да живеем повече като децата.
Темата за прераждането се преплита с темата за любовта
в „Момичето с най-много професии“. Представително за
книга втора от стихосбирката, това стихотворение прави
ежедневното романтично, като изобразява множеството
лица на любовта – фамилиарни, интимни и обикновени.
Всеки ден е един нов живот, нова възможност да
преоткрием романтичното ежедневие.
Като централно за „Братовчедката на Зорбас“ би следвало
да се разглежда именно едноименното стихотворение.
Заглавието е директна препратка към книгата на Никос
Казандзакис „Алексис Зорбас“ и диалогът между двете
произведения е очевиден. Стихотворението е компактно,
но пък образите в него са въздействащи:
И думите във всички книги
на библиотеката ми изчезват
страниците им политат бели
над главата ми
Ефектът, който постига стихотворението, бих сравнила
със сцената от филма „Зорба Гъркът“ (1964), в която Зорба
учи Базил да танцува. Освен че ни напомнят да погледнем
отвъд книгите към по-обикновените удоволствия –
танцът и песента – сцената от филма на Какоянис и
стиховете на Карабаш представят едно освобождаване,
едно отърсване от напрежението и тежестта, които
съпровождат знанието. Може би това иска да каже Рене
още във въведението с думите „без приложения, без
интернет връзка, без телефони, без компютри“. Колкото
повече четем, толкова повече знаем. Разширяваме кръгозора
си и вследствие на това забелязваме все повече проблеми,
попиваме все повече информация. А днес отвсякъде биваме
бомбардирани именно с информация – медии, реклами,
социални мрежи… и като че с „Братовчедката на Зорбас“
Рене иска да ни напомни, че понякога трябва просто да
отворим широко прозорците и да пеем.
Гергана Гълъбова
Рене Карабаш, „Братовчедката на Зорбас“, изд.
„Жанет 45“, Пл., 2020.
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Социалната роля на един асоциален творец
Славата на Винсент ван Гог покорява света лавинообразно
малко повече от 10 години след смъртта му. Било е
нужно само 71 негови картини да бъдат изложени през
1901 година в Париж, за да пребъде творчеството на
енигматичната личност и до днес. Но реалността,
в която живеем 130 лета по-късно, дори не е близо до
това, което творецът е очаквал от бъдещето. Името
„Ван Гог“ днес се е превърнало в нарицателно, прекалено
преекспонирано, за „гения на един художник“. Найизвестните му картини „Звездна нощ“, „Кафе тераса през
нощта“ и „Слънчогледите“ са част от масовата култура.
Колко модно е сега да си пием чая в чаша на „Звездна
нощ“, да редим пъзел на „Слънчогледите“, да стилизираме
татуировки в духа на „Звездна нощ над Рона“, да обличаме
тениски с лика на Ван Гог, да използваме „Нощно кафене“
за тапет и т.н., и т.н.! На фона на това едва ли мнозина
всъщност знаят и въобще се интересуват от това кой
е „истинският“ (ако въобще може да се твърди подобно
нещо) Ван Гог. И съвсем естествено, невъзможно би било
да го открием в продуктовата масовизация на картините
му. Прекомерната употреба на творчеството му е само
и единствено последица от световното му признание,
кривнала по грешен път.
Именно в тази преобърната действителност писмата на
Ван Гог дават глътка свеж въздух за втори път в нашата
култура и литература. Новото издание „Завинаги твой,
Винсент“ на кореспонденцията между „вечния“ творец
и брат му Тео, публикувано преди по-малко от месец под
знака на издателство „Кръг“, повдига отново въпроса „Кой е
всъщност Ван Гог?“, въвежда трагичното му битие в света
на актуалното и отваря възможността дори несведущият
в изкуството да се запознае с интимния душевен живот
на твореца. Преводът е на Никола Георгиев, публикуван за
пръв път на български език в два тома през 1967 година,
но с различен подбор и хронологична последователност.
Оформлението веднага поставя книгата на рафта с
луксозни библиофилски издания, което в този случай
работи в полза на изданието, отколкото в негов ущърб. Но
какво от това? – би се запитал някой. Какво значение има
изгледът или преводът на дадена книга? Нали най-важното е
текстът? На което веднага бих възразила, че става ли дума
за „Завинаги твой, Винсент“, всеки детайл е от значение.
Всяка бримка е част от цялостното преживяване на
четенето и възприемането на даден текст. А това издание
е именно такъв спектакъл на душата. Освен очевидните
причини писмата на художника да имат стойност, те се
открояват с вечна актуалност, социална ангажираност и
духовно-философски трактати. Мнозина изследователи,
учени, психолози и лекари са писали за случая „Ван Гог“,
опитвайки се да обяснят душевното му състояние, да
опишат и документират живота му ден след ден, затова
последващият текст в никакъв случай не пледира за
пълнота и изчерпателност. Немислимо е да се обхване
комплексната същност на един твърде противоречив човек
в един-единствен текст. Затова не е нужно и да се правят
опити. Въпреки това си струва да се отбележат поне някои
особености от неговите писма.
Чисто литературно писмата на Винсент ван Гог не
се отличават с особено красноречие и текстуално
богатство. Стилово са непоследователни, било то
заради сътресенията в личния или душевния му живот.
Има повторения на мотиви; разбирания, въведени в
началото и преобърнати в следващ етап от живота му;
противоречащи си твърдения и грешни цитирания на
произведения и автори. Дори и някои от тези недостатъци
да могат да се припишат на епистоларния жанр и неговите
особености, в никакъв случай не трябва да се възприемат
едностранно с негативен знак. Заради тях цялостният
текст на живота на Ван Гог успява да забърка и найумелите читатели на принципа „внимателно четене“.
Невъзможността за еднозначно тълкуване на писмата му в
тяхната цялост (при все уговорката, че текущото издание
събира избрани текстове, а не всички) продължава да намира
своите нови измерения и прочити дори в сегашния момент.
От една страна, писмата може да се приемат като
документи за живота му от първо лице. На тази основа се
правят и опитите за пълно реконструиране на жизнения
му път. От друга перспектива обаче епистоларните
свидетелства формират една своеобразна автобиография,
разкриваща субективно вътрешния свят на един творец
– с всички негови терзания, любови и щастия. Именно
хронологичната подредба на писмата в това издание може
да предположи един такъв тип прочит – на границата
между документалното и автобиографичното начало и
край. Но каквато и жанрова форма да приемат писмата
му е важно да се отбележи не само независимостта им
от жанрово определение, но и сякаш вечно пребъдващата
тематична актуалност.
Ако писмата на Ван Гог се разглеждат в целокупността си,
очевидните символи (повтаряни и преповтаряни), които
го вълнуват от момента, в който започва да пише до
Тео, до момента, в който приключва жизненият му път,
са няколко: огънят, борбата, светлината и цветовете.
Около тях кръжат всички останали ключови тематични
звена, които постоянно са обговаряни отново и отново.
Изконно вечните теми за любовта, дълга, вярата,

изкуството и предопределеността занимават душата
на художника непрекъснато, променяйки вижданията му
за света около него, но и в същото време – съхранявайки
дълбоко закодираното му чувство за аскетизъм. Но точно
градиращо появяващите се в писмата му символни гнезда
сигнализират за важни послания и събития в духовния му
път. Следвайки промяната в контекста и разнообразните
багри, които съпътстват определените думи-символи,
може частично да се проследи метаморфозата на
възгледите на твореца за света. Да вземем например
спорадичните появи на огъня в писмата на Ван Гог:
Ах, Тео, да не говорим повече за това. Щом ти или аз
обичаме, значи обичаме, и толкова!
И тогава ще запазим бистрия си разсъдък и не ще помрачим
мислите си, и няма да подрежем крилата на своите чувства,
нито пък ще угасим огъня и светлината, а ще кажем просто:
слава на бога, аз любя. (с. 119-120)
Да запазя светлината, но да запазя и жарта, дълбочината
на тия наситени багри. (с. 179)
…всичките ми мисли са отправени към работата, горя от
желание и смелост, защото ще мога да работя тъй, както
иначе не бих могъл. (с. 233)
… в огъня на творчеството (с. 337).
Проследявайки определените изолирани цитати,
нееднозначно може да се заключи, че споменаванията на
огъня се случват в различни етапи на писане/говорене,
символизирайки разнообразни тематични полета. Въпреки
че биографичните ситуации се променят, упоменаването
на природната сила не секва, независимо от това какви
измерения и нюанси приема. Както става ясно, на места
огънят и светлината са взаимодопълващи се, стоящи
на една символна плоскост. Но подобен вид изкаран
извън „големия“ текст анализ може да се направи и със
светлината, и с борбата, и с цветовете и с багрите.
Колкото повече четящият навлиза в дълбочина в
тълкуванията на тези символи, толкова по-главозамайващо
и невъзможно би се сторило да се даде обобщаваща
дефиниция на символиките. Благодарение на градиращите
разнопосоки и търсения на различен подход към живота
в писмата на Ван Гог пътят през смисловия лабиринт се
заплита все повече и повече.
Ако целта на четящия обаче е да изкара колкото е
възможно повече умозаключаващи мисли, които да препише
в тефтера си „Мъдри мисли от мъдри хора“, то тази
задача би била плод на едно повърхностно четене, което би
довело до нулево разбиране на основните послания или дори
социална позиция. Разбира се, неминуемо е човек да забележи
превърналите се вече в преекспонирани „посредствени
еднодневки“ цитати. В унисон с кощунственото дело с
творчеството му по всякакъв вид масови продукти те
биват използвани в едни съвсем неадекватни, лишени от
смислова обосновка ситуации на откровения от страна
на „масовия човек“, който би казал, че това всъщност е
„каймакът“ на творчеството на Ван Гог. Съвсем не.
Ако трябва да се определи есенцията от писмената
кореспонденция между Винсент и Тео, основаваща се
единствено на включените в „Завинаги, твой, Винсент“
документи, то бих я съизмерила, чрез негови думи, така:
„Надеждата за по-добри времена не трябва да бъде само
израз на някакво чувство, а трябва да значи: направи
нещо още днес“ (с. 214). Дори и да изглежда неочаквано и
необяснимо, Ван Гог е социален човек. Но не в смисъла на
общителен индивид, минаващ през социума безпроблемно.
Той е всичко друго, но не и това. Той е социално
ангажиран, общественик – било то в творчеството си
или чрез действията си. И това е един лик на твореца,
недостатъчно акцентиран на фона на творчеството
му. Повечето знаят, че художникът не се е отличавал

със завидна репутация сред обществото, а дори и сред
семейния си кръг. Имал е име на „грубиян“, „излишен човек“,
„натрапник“, „разбивач на семейства“. Самият той се
определя като „мръсен пес“, „рунтаво куче“, но и с „лапа на
художник“. Дори и след такива епитети, а може би и заради
тях, той преобръща значението им и разкрива основанията
на „принципния му компас“, които стоят
зад постъпките, предизвикали тъмните
определения на личността му. Колкото и
Ван Гог да противостои на установените
за времето нравствени порядки (някои
от тях – напълно непроменени и до днес),
толкова той отразява самоотвержено и
с постоянство бита на „неоправданите“,
а именно – социалния клас на работещите
хора. Особеностите от живота му, свързани
с постоянната липса на парични средства
и недостиг на храна, веднага приобщават
читателя към трудещата се прослойка.
Само че малката подробност, че неговият
труд е изкуството, преобразува завещаното
му дело. Личната изповед, душевните му
терзания и неумолимата работоспособност
често са продукт на непримиримостта
му към реалността, от която е част.
„Ние сме само брънки от веригата“, пише
той. Дори и да не зависи нищо от нас
обаче Ван Гог е окрилен, впечатлен от
„обикновените“ хора – тъкачки, копачи, миньори, селяните
от торфищата. Вижда жените-курви като „милосърдни
сестри“. Противопоставя се на статуквото, твърдейки,
че „цари някакъв дух на прищевки и satiéte1. …като че ли
върхът е вече достигнат и е започнал декадансът“ (с. 229).
Обществената му афектираност се отразява и на основна
част от изобразителното му творчество. Хората от
полето, мините, улицата стават централни фигури в някои
от най-харесваните нему произведения – „Селяни, ядящи
картофи“, „Копачите“, „Сеяч“ и много други. Самоопределя
се като „селски художник“. Имплантирайки селския
живот в произведенията си, а и в писмата си, световният
художник повдига въпроси за социалните права и правда,
занимаващи ни и до днес. Дори и този дебат той да повдига
косвено, засвидетелстваните му писма са доказателство
за неспирните конфликти в душата му на обществено
ангажиран човек.
И сякаш именно това ново издание „Завинаги твой,
Винсент“ в превод на Никола Георгиев се появява в момент
на колебание в съвременното ни общество. Бих казала
дори преломен момент, който трае вече 30 години и все
още точката не е поставена. Чисто предположение би
било да окачествим първата поява на писмата на Ван
Гог на български език през 1967 година като „брънка“ от
цялостното дело на литературния критик и преводач да
сътвори и обнови езика на литературознанието. Но нека
оставим догадките за някой бъдещ текст.
Второто издание на личната изповед от един световен
художник към своя брат може да бъде четено като
наръчник за всеки бъдещ творец/художник; може да се
приеме като историческа справка за импресионисти и
постимпресионисти; може да разкрива трактати за
любовта, вярата и дълга; може да вървим по следите на
творчеството му и да търсим упование за гения му и
прочие. Но когато твърдя, че тази книга е преживяване,
съвсем не е преувеличено. Несъмнено писмата са главният
герой в този спектакъл. Но наред с тях, под оформлението
на Весела Карапетрова, самото книжно тяло проговаря
с всяка „елементарна частица“. И както тя сподели в
личен разговор – нищо не е случайно – от обложката и
форзаца, през печатната хартия и цвета лен за корицата,
та чак до прецизната подредба на графиките към писмата
и фрагментите от ръкописи към уводните текстове
за съответните раздели. Дори да казва, че винаги има
какво да се доизпипва, трудно бихме повярвали, виждайки
резултата. Но със сигурност има какво още да се
открои чрез детайлите, като например промяната в
ръкописните фрагменти, казва Весела с намигване. Всяка
следваща страница превръща четенето в празник на
духа благодарение именно на вниманието към детайла,
коректната редакция и подбор на текстовете от Елица
Иванова и неостаряващия превод на Никола Георгиев.
„Завинаги твой, Винсент“ изобличава
С подкрепата на
Столична община множеството лица на Ван Гог и осветлява
художника в друга, нова светлина,
различна от масовата представа за
меланхолик и трагик. Последващи опити да
се разнищи докрай възелът на личността
му неизбежно ще допълват и доизясняват
преобразяващия се Винсент ван Гог. Но
чрез кой му образ, предстои да прочетем.
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Актуалност и памет за театъра.
За новия брой на списание „Homo Ludens“

Преди всичко останало искам да изразя удовлетворението,
което изпитвам, когато разтварям нов брой на списание
„Homo Ludens“ и радостта, че съм част от театроведите,
които участват в редколегията му и пишат редовно в него.
Съвременната културна ситуация у нас дава ограничено
пространство на мисленето върху театъра като процес и
реализация, като теория, история и оперативна критика.
В дългогодишната си театроведска практика винаги
съм намирала важни материали в различните рубрики в
броевете (вече 24) на списанието.
Настоящият брой 24 е посветен на тема, актуална не
само за нашето изкуство и не само за нашата страна.
Пандемията е изпитание, през което преминава
човечеството. Фокусът на броя е как това изпитание се
отразява върху театъра. В статията си „За ситуацията,
в която сме“ Николай Йорданов поставя акцента
върху активираната от принудителната ситуация
необходимост от промяна в сферата на културата.
Надеждата му е във връщането към фундаментите на
епохата на Просвещението, преосмислени през критицизма
и скептицизма на XIX и XX век. Назрялата нужда от
този обрат е много точно открита и формулирана от
него. Рубриката На фокус съдържа още два текста – във
„Финансирането на сценичните изкуства през второто
десетилетие на XXI век и качеството на художествения
продукт“ Румяна Димитрова доказва споменатата погоре необходимост от промяна чрез конкретен анализ
на процесите на финансиране; „Пандемия и театър –
ситуация на преобръщане?“ е есеистичен текст на Анна
Топалджикова върху темата. Рубриката Личности насочва
вниманието към разговори със значими театрални творци
– Марин Янев, Владимир Пенев, Мариана Крумова, Иван
Юруков, Стилиян Петров, Михаил Шишков-син. В По
театралните сцени Камелия Николова и Асен Терзиев
публикуват рецензии за спектакли от два международни
фестивала, написани едновременно задълбочено анализирайки
смисловите нива на спектаклите и пресъздавайки
впечатленията от тях образно-сетивно – „Хамлет“ на
Йохан Симонс“ от К. Николова и „Театър на съзнанието“
от А. Терзиев. В „Тик... без тик... тик и театралната сцена“
Ангелина Георгиева представя специфичната театрална
естетика на онлайн спектакъл на хора със специфични
заболявания. Рецензията на Албена Тагарева „Завръщане у
дома“ или сцени от един семеен психосеанс“ е поглед към
новата постановка на „Завръщане у дома“ от Х. Пинтър,
поставена от Явор Гърдев. В рубриката История и теория
е публикуван интересният текст на Марвин Карлсън
„Постдраматичният театър и постдраматичното
представление“, в който той споделя своя скептичен
поглед към включването на твърде широк спектър от
явления в понятието „постмодерен театър“ и обръща
внимание върху тенденции, които са се появили много порано от очертания като постмодерен период. В „Драмата
– съдържаща се сетивност“ Венета Дойчева разглежда
потенциалната театралност на текста за театър като
провокация към сетивността
на зрителя и прави важни за
теория на драмата анализи
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и заключения върху вложените авторови означенията за
звука и тишината и интерпретациите им в сценичните
реализации. Изследването „Колективни идентификации и
номадски характер на театралния авангард в България през
20-те и 30-те години на XX век“ е принос към историята и
теорията на нашия театър. Камелия Николова анализира
взаимопроникващите движения на международната
театрална мрежа и локалните, субективни форми и
авангардни жестове и определя специфичния характер на
реалните и естетически пътешествия на българските
театрални режисьори в тяхната творческа динамика в
разглеждания период. В „Модерният танц в България през
20-те години“ Ангелина Георгиева проследява възникването
на модерния танц в България и европейските влияния,
като се фокусира върху екстатичния модерен танц на
Маргита Цонева. В рубриката Представяме ви „Ариан
Мнушкин и митичният „Театър дю Солей“ Владимир
Петков прави своеобразен портрет на емблематичната
фигура на режисьора Ариан Мнушкин и основания от нея
театър, определен като „лаборатория за съвременни
сценични текстове и за създаване на зрелищни пластическомузикални форми“. Рубриката Юбилей е посветена на
три кръгли годишнини. Варненският драматичен театър
„Стоян Бъчваров“ празнува кръгла стогодишнина. В своя
текст Пламен Марков споделя детските си и младежки
спомени като зрител и по-късно като режисьор със своя
режисьорска реализация. Подчертава естетическото
обновление, което предизвиква съвременното театрално
мислене на талантливите режисьори Стоян Камбарев,
Галин Стоев, Явор Гърдев. Не е лесно да се пише за
годишнина на съюз, още повече за цял век, още повече
театрален. В „Един цял век Съюз на артистите“ Илко
Ганев представя юбилейното издание на САБ „100 лица на
театъра“, както и останалите събития, посветени на
юбилея. Текстът на Зорница Каменова „Славчо Маленов
на 70 години“ е вдъхновен от творческия път на големия
куклен режисьор и педагог, вглежда се в спецификата на
режисьорския му стил и в преподавателския му метод.
In memoriam е спомен за наскоро напуснали ни личности,
оставили своя ценен принос за нашия театър. Текстът

за актьора Вълчо Камарашев е на Венета Дойчева, за
сценографа Тодор Игнатов – на Виолета Тончева, за
педагога и режисьора Снежина Танковска – на нейния
студент, актьора Боян Арсов. В рубриката Архив на XX
век ще прочетем лекцията „Литературният текст и
импровизацията“, изнесена през 1990 г. в Брюксел от руския
режисьор и педагог Анатолий Василиев, оказал влияние
върху европейската и българската режисура със своята
методология в посока на експресивния психологически
театър. В „За незабравимото. Наум Шопов“ Анна
Топалджикова представя един от най-големите български
актьори. В „Символизмът и текстовете на Петко Ю.
Тодоров“ Ромео Попилиев прави задълбочен и интригуващ
анализ на сложното преплитане на романтически и
модернистки символистични тенденции в пиесите на
създателя на модерната българска драма. Клуб „Хомо
Луденс“ представя интервю на театроведа, артистичен
директор на БИТЕФ Иван Меденица с немския театрален
изследовател Ерика Фишер-Лихте в „Дигитален разговор
за аналоговото изкуство“. „Гласовете на Европа“ е
онлайн дискусия, организирана от Талия Театър на тема
ситуацията, причинена от COVID пандемията, с
участието на Иво Ван Хове, Кирил Серебренников, Томас
Остермайер, Гжегож Яжина и други театрални режисьори,
драматурзи и редактори на театрални издания.
В рубриката Текст за театър „Поразените“ е вариант
за сцена от Стоян Радев за постановка във Варненския
театър по едноименния роман на Теодора Димова. Текстът
е структуриран около монолозите на четири жени –
изповедни, молитвени, обвинителни. Фикционалните
образи, създадени от Теодора Димова, са жертва на
жестоко политическо престъпление – няколко поколения,
покосени от действително случили се трагични събития по
време на тоталитарния режим след 1944 г.
Опитах се да представя новия брой на списание „Homo
Ludens“ и го направих доколкото и както ми бе възможно,
но това е само открехната врата, която отварям към
вашия прочит.
АННА ТОПАЛДЖИКОВА

Робърт Уилсън започна репетиции на
„Бурята“ на Шекспир в Народния театър

Робърт Уилсън

Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Световноизвестният американскирежисьор РОБЪРТ
УИЛСЪН пристигна в България, за да постави на Голямата
сцена в Народния театър спектакъла „Бурята“ от Уилям
Шекспир. Най-прочутият съвременен експериментален
театрален режисьор започна на 31 май първия етап от
репетициите, който ще продължи до 18 юни.
Заедно с Уилсън в София е и екипът, който ще работи по
реализацията на спектакъла – корежисьорът Ан-Кристин
Ромен, Ясмин Табасоми – художник костюми и грим,
Марчело Лумака – художник осветление, Дарио Фели –
звукорежисьор, Юта Ферберс – драматург и Мари де
Теста – сценограф.
Пристигането на Робърт Уилсън в България и работата
му по спектакъла е истинско театрално събитие, чието
начало трябваше да бъде миналата година, но бе отложено
заради пандемията.
Наречен от „Ню Йорк Таймс“ „гигант в света на
експерименталния театър“, Робърт Уилсън е еднакво
търсен както за постановки в театъра, така и в
операта. Той работи не само като режисьор, но и като
хореограф, сценограф, светлинен дизайнер, художник,
пърформър, видеоартист, драматург. През последните

години знаменитият режисьор си сътрудничи с трупата
на „Берлинер ансамбъл“, където е поставил едни от найизвестните си спектакли – „Опера за три гроша“ на
Брехт, „Леонс и Лена“ на Георг Бюхнер, „Лулу“ на Франк
Ведекинд и сонетите на Шекспир. Сред най-новите му
театрални работи са и „Носорози“ от Йожен Йонеско
в Националния театър „Марин Сореску“ в Крайова,
Румъния, „Последната лента на Крап“ на Бекет в Сполето,
Италия, „Приказки“ от Пушкин в Театъра на нациите в
Москва. През 2019 г. поставя в „Еспас Карден“ в Париж
моноспектакъла „Мери каза каквото каза“ с Изабел Юпер.
Работил е и с редица знаменитости от различни сфери на
изкуството – Лу Рийд, Том Уейтс, Марина Абрамович,
Сюзан Зонтаг, Уилям Дефо, Изабела Роселини, Стив
Бушеми, Михаил Баришников, Лейди Гага. През 1991 г.
основава The Watermill Center, пърформанс лаборатория в
Ню Йорк.
Премиерата на „Бурята“ е предвидена за 17 ноември 2021 г.
на Голямата сцена на Народния театър.
КАТЯ ПОПЧЕВА

Скандалът на говорещото тяло*
Шошана Фелман
Реторика на съблазняването
Ако е вярно, както пише Жан Русе, че „Молиеровият
Дон Жуан изглежда толкова изкусен съблазнител само
поради речта си – защото междувременно се е превърнал
в теоретик на донжуанизма“, то все пак трябва да
уточним, че Дон Жуан говори само доколкото превръща
самото говорене в акт, както и че неговата „теория на
донжуанизма“ може да бъде четена по определен начин като
теория на речевите актове.
Фактически реториката на съблазняването се състои
почти изключително в извършването на речеви актове:
прелюбодейството на Дон Жуан в действителност е преди
всичко поквара на експлицитните перформативи –
на комисивите, които при това се използват с цел да
бъдат съблазнени както жените, така и мъжете. Тъкмо
такива перформативи са използвани за съблазняването на
брата на Елвира, Дон Карлос: „Аз съм приятел на Дон Жуан
... Давам Ви думата си, че ще го накарам да Ви въздаде
справедливост... Обещавам да го накарам да се появи,
където и когато поискате... Отговарям за него като за
себе си“ (III, iii). Подобни перформативи съблазняват и
г-н Диманш: „Аз съм Ваш слуга, нещо повече, аз съм в дълг
към Вас... Още веднъж моля да повярвате, че съм на Ваше
разположение; няма нещо на света, което не бих направил
за Вас“ (IV, iii). Ето и тези, които съблазняват жените:
„Призовавам този мъж да свидетелства какво Ви казвам...
Повтарям още веднъж обещанието, което Ви давам...
Искате ли да се закълна с ужасни клетви? Нека Небето...“
(II, ii). „Обзалагам се, тя ще Ви каже, че съм обещал да се
оженя за нея. ... Нека да се обзаложим, че тя ще твърди, че
съм є дал думата си да се оженя за нея“ (II, iv). „Моля Ви да
си спомните какво казах, когато Ви дадох думата си“ (II, iv).
Така че реториката на съблазняването може да бъде сведена
до перформативното изказване par excellence: „Обещавам“,
изказване, в което е обхваната цялата сила на речта на
Дон Жуан и което, от друга страна, е противопоставено
на значението на речта на другите персонажи от пиесата,
реч, на свой ред обобщена най-добре от искането на
Шарлот – констативното искане par excellence: „Трябва
да знаем истината“ (III. iii). С оглед на това диалогът
между Дон Жуан и останалите е диалог на два реда, между
които в действителност няма комуникация: реда на
акта и реда на значението, регистъра на удоволствието
и регистъра на знанието. Когато съблазнителят
отговаря с „обещавам“ на „трябва да знаем истината“,
стратегията му парадоксално се състои в това да създаде
в контролираното от него езиково пространство диалог
между глухи. Защото, ангажирайки се с речеви актове, Дон
Жуан буквално се изплъзва от хватката на истината.
Макар да няма никакво намерение да спази обещанията си,
строго казано, съблазнителят не лъже, тъй като не прави
нищо повече от това да играе с автореференциалните
свойства на перформативните изказвания и по същество
извършва речевия акт, който назовава. Така че капанът на
съблазняването се състои в пораждането на референциална
илюзия посредством изказване, което само по себе си е
автореференциално: илюзия за реален или извънезиков акт
на ангажиране, създадена от изказване, което означава
единствено себе си.
Също както експлоатира способността на езика да
отразява себе си посредством автореференциалността
на перформативните глаголи, съблазняващата реч
експлоатира и паралелизма между нарцистичното желание
на събеседника и неговата (или нейната) способност
да породи на свой ред рефлексивна, огледална илюзия:
съблазнителят изправя пред жените нарцистичното
огледало на собственото им желание към себе си. Например
Дон Жуан казва на Шарлот: „Не на мен дължите, каквото
Ви казвам, дължите го изцяло на красотата си. ...
Красотата Ви гарантира всичко“ [votre beauty vous assure de
tout] (II, ii). От значение е, че дори констативното описание
на жената включва речник на ангажираността: глаголите
(задължава, гарантира) са перформативни, но те вече не са
в първо лице сегашно време, изявително наклонение, така
че те вече не спадат към категорията на ефективните
езикови актове. Тук източникът на задължението е
изместен от първо към второ и трето лице: „Не на мен
дължите... красотата Ви гарантира всичко“. Дори самият
констатив в устата на Дон Жуан изглежда обещаване,
поет ангажимент. Независимо дали е констативна или
перформативна, съблазнителната реч ангажира и задължава;
но тъй като основата на договарянето на дължимото тук
е нарцисизмът, двете страни в задължението са жената и
собственият є образ. „Красотата Ви гарантира всичко.“
Огледалната илюзия на автореференциалността позволява
на Дон Жуан да се изплъзне от статута на референт.
Макар да изглежда, че съблазнителят се ангажира,
стратегията му се състои в това да създаде рефлексивен,
автореференциален дълг, който в качеството си на такъв
не ангажира него. Така че начинът, по който Дон Жуан
съблазнява Шарлот, не се отличава същностно от начина,
Felman, Shoshana (2002) The Scandal of the Speaking Body: Don
Juan with J. L. Austin, or Seduction in Two Languages. Stanford:
Stanford UP, 16-18, 49-57, 64-7 p.
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Василева,
„Опушена
картина 2“, 2021,
хартия, пушек

по който съблазнява господин Диманш: „Вярно, той ми
отвръща с толкова много любезности и комплименти,
че никога не бих могъл да го попитам за парите“ (IV, iii).
Следователно скандалът на съблазняването се състои в
умелото и прозрачно експлоатиране от страна на Дон Жуан
на огледалната структура на значението и рефлексивните
способности на езика.

Статутът на референта или какво е
реалност



За да има значение думата, която използвам,
трябва да се „ангажирам“ с употребата є.
Ако се ангажираш, това има последствия.
Витгенщайн

Благодарение на това, че се противопоставя, от една
страна, на структуралната лингвистика (породила
се от теорията на Сосюр) и от друга страна – на
трансформативната граматика (възникнала от теорията
на Чомски), които отхвърлят въпроса за референта като
чужд на езиковата реалност (т.е. на езиковата система),
теорията на перформативите поставя наново проблема
за референта в лингвистиката. Остин нееднократно
настоява върху факта, че изследванията му са прицелени не
единствено в езика, но и в референциалната реалност. ... Не
е достатъчно обаче просто да се каже, както често правят
лингвистите и теоретиците на езика, че „референцията
играе важна роля в перформативните изказвания“, като
че ли сега вече се знае какво е „референция“, като че ли
подновяването на въпроса за нея би било достатъчно, за
да не позволи на статута на реалността да се превърне
в езиков проблем. Това е пример за хипнотичния ефект
на Остиновите понятия за контекст, ситуация или
обстоятелства (на речевия акт), понятия, които, веднъж
възстановени, биват повтаряни, като че ли самите те са
непосредствено референциални и като че въз основа на тях
отношението на реалността към езика става прозрачно,
саморазбираемо.
Нещата са много по-сложни. Струва ми се, че тук е
важно да се види това, което наследниците на Остин
може би са изгубили от поглед, че тук въпросът не е
толкова въвеждането наново на референциалността
в перформатива, а по-скоро промененият статут на
референта като такъв. Струва ми се, че тази промяна в
статута – която Остин не формулира експлицитно или
не замисля непосредствено, но която въпреки това може
да бъде анализирана, промислена на основата на неговия
текст, – тази промяна може изключително подходящо да
бъде сближена или съгласувана с промяната на статуса на

референта в едно привидно съвсем различно поле, това на
психоанализата.
Също както перформативният анализ, психоанализата
разглежда отношенията между думи и актове, между
език и референт: интерференцията и взаимодействието
между реалността и означаващото представляват
специфичен терен на психоаналитичната работа и на
нейното проблематизиране. И така, струва ми се, че
три общи черти определят теоретичната новост – или
понятийната трансформация – на статуса на референта в
полето на психоанализата, от една страна, и в областта на
перформатива, от друга.
1. Материалното знание за езика
И според двете теории референтът не може да бъде
постигнат непосредствено. Той може да бъде търсен
или посочван само чрез посредничеството на езика,
който единствен носи в себе си – в самата сърцевина
на материалното си функциониране – един вид знание,
което има отношение към реалността. ... Противно
на традиционната концепция за референта обаче
референциалното знание на езика тук не е разглеждано като
констативно, когнитивно знание: нито за психоанализата,
нито за перформативния анализ езикът е твърдение за
реалността, просто отражение на референта или негово
митично репрезентиране. Тъкмо напротив, референтът
сам е произведен от езика като негов ефект. Както
аналитичният, така и перформативният акт са езикови
ефекти – но референциални езикови ефекти. Това означава,
че между езика и референта вече няма проста опозиция
(нито идентичност, от друга страна): езикът се превръща
в част от това, което реферира (без обаче да е всичко,
което реферира). Референциалното знание на езика не е
знание за реалността (за отделна и различна единица), а
знание, което има общо с реалността, което действа вътре
в реалността, тъй като самото то – поне отчасти – е
това, от което е направена реалността. Референтът вече
не е просто предварително съществуваща субстанция, а
акт, т.е. динамично движение, видоизменящо реалността.
2. Диалогична референция
Както в психоанализата, така и в областта на
перформативите референциалният аспект възниква – и
може да възникне само – в диалогична ситуация:
тази на практиката на анализа, от една
страна, или на илокуцията и перлокуцията,
на стр. 10
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от друга. Референтът функционира динамично, в едно
пространство на намеса; радикално обвързан – както
при аналитичната, така и при перформативното си
въздействие – със структура от ефекти, той може да се
вписва само като ефект на структурата: като отношение
към отношение. Докато традиционно референтът е
схващан – като идентична със себе си единица – във връзка
с едногласен или монологичен език, аналитичният или
перформативният референт бива постиган в езика само
посредством радикално диалогичното му третиране. ...
3. Измерението на засечката
Третата обща черта на аналитичната и Остиновата
теория по отношение на трансформирането на статуса
на референта се състои в това, че референциалността –
аналитична или перформативна – може да бъде постигната
или дефинирана само посредством измерението на неуспеха:
въз основа на акта на неуспех.
Видяхме какво е значението и въздействието на акта на
неуспех („да не успееш да удържиш на думата си“, „да не
успееш в опита си“) в мита за Дон Жуан. Нещо повече,
видяхме фундаменталното значение в Остиновото
мислене на засечките, както и на останалите неуспехи
и несполуки, които могат да сполетят речевия акт.
Прочутото настояване на Остин, че анализът трябва да
вземе предвид понятията „ситуация“ и „обстоятелства“,
„контекст“ (на извършването на речевия акт) – понятия,
с които обикновено се свързва истински референциалният
аспект на перформативната теория – са въведени само
въз основа на предприетия от него анализ на „засечките“
и „несполуките“ (виж втората лекция от „Как с думи се
вършат неща“). Ако способността за засечка е вътрешно
присъща на перформатива, то е, защото актът като
такъв е дефиниран от гледната точка на Остин откъм
това, че е способен да пропусне целта си и да не успее да се
осъществи, да остане неконсумиран, да изпадне в срив преди
осъществяването си.
Остин не говори, поне експлицитно, за „засечки“ в
специфично аналитичния смисъл на парапраксис [acte
manqué]. Но може да се види как неговото негативно
схващане за референциалния аспект на акта е близко,
въпреки многобройните различия, както до Фройдовото
понятие за грешка и парапраксис, така и до Лакановите
понятия за диференциалната референциалност или за
негативната сила на реалното: „реалното е невъзможното“.
Защото в психоанализата, както в областта на
перформатива реалното е дефинирано изключително като
„засечки“. Лакан пише:
Не успява. Това е обективно. ... То е дотолкова поразително
обективно, че тъкмо в тази точка трябва да закотвим,
в аналитичния дискурс, статута на обекта. Засечката е
обектът. ... Обектът е засечка. Същността на обекта е
засичането. [Encore, p. 55]
Това, което характеризира на нивото на разграничението
означаващо/означаемо отношението на означаемото към това,
което присъства като необходима трета страна, именно
референта, съвсем подходящо се състои в това, че означаемото
го пропуска. Колиматорът не работи. [Encore, p. 55]

Във връзка с този последен аспект на трансформирането
на теоретичния статус на референта срещата между
психоанализа и перформативен анализ може да бъде
особено плодоносна за изчистването на неразбиранията,
които често възникват при обичайната интерпретация
на Лакановата теория. Понятието „липса“ често е
хипостазирано като централно за Лакановата мисъл;
смята се, че за Лакан референтът е „липса“, което според
някои наблюдатели свързва теорията му по силата на
един прост, огледален обрат, с традиционното понятие
за референта като субстанция, с „метафизиката“ на
присъствието.
Но в действителност тази общоразпространена
интерпретация сама пропуска измерението на „липсата“
или по-скоро на „неуспеха“ [manquement] у Лакан.
Сравнението с Остин е особено просветляващо: защото
Лакан не повече от Остин се занимава не с липсата, а с
акта на липсването или пропускането (неуспех, засичане,
срив, „колиматорът не работи“); това е съвсем различно
от „липса“. „Ще видим, как чрез повторението като
повторение на заблудата Фройд координира опита като
заблуждаващ с едно реално, което следователно ще бъде
ситуирано в полето на науката, ситуирано като това,
което субектът е обречен да пропуска, но по отношение на
което дори пропускането е разкриващо“ (Jacques Lacan, The
Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, p. 39).
Разликата между липса и неуспех може да бъде изяснена
най-добре откъм перспективата на Остин. Той настоява
(особено по отношение на засечката, актът на неуспешно
извършване на акта), че
актът на неуспех не е
просто отрицание, просто
отсъствие на присъствие (или
субстанция), нито дори просто
отсъствие на акт:
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Марияна Василева, „Опушена картина 1“,
2021, хартия, пушек
Ако нарушим ... правилата – т.е. ако, да речем, произнесем
формулата [при брачна церемония] неправилно, или, да
речем, не сме в положение да извършим акта, защото сме,
да речем, вече женени ... тогава въпросният акт, например
женитба, изобщо не е успешно извършен, не се реализира,
не е постигнат... Ще наречем като цяло тези несполуки
... засечки... Когато изказването е засечка, нашият акт
(женитба и т.н.) е празен или без ефект... Две последни
думи за празнотата или липсата на ефект. Това не означава,
разбира се, че не сме извършили нищо: много неща ще са били
извършени – особено интересно е това, че ще сме извършили
акт на двуженство – но няма да сме извършили акта, който
сме възнамерявали, т.е. женитба. (Остин, „Как с думи се
вършат неща“)

Актът на неуспех следователно отваря пространството
на референциалността – или на невъзможната реалност –
не защото нещо липсва, а защото се прави нещо друго,
или защото се казва нещо друго: терминът „засечка“ не
означава отсъствие, а разиграване на различие.

Между тялото и езика, или какво е акт
Обектът и на психоанализата, и на перформативната
теория фактически е преосмислянето на човешкия акт.
„Човекът е обществено животно“, казва Аристотел,
вече дефинирайки човека посредством спецификата на
неговите актове. Но този, който дефинира човешкото
не посредством актовете, а по-конкретно посредством
речевите актове, е Ницше, характеризирал човека не като
„обществено животно“, а като обещаващо животно
(което, разбира се, не е несвързано с общественото
животно); не просто посредством речевите актове,
а посредством тяхната същностно парадоксална и
проблематична природа: „Не е ли това истинският проблем
на човека?“. Можем да кажем, че в качеството им на
модерни теории и психоанализата, и перформативният
анализ преосмислят, всяка по свой специфичен начин,
предпоставяното от прехода от Аристотел към Ницше.
„Няколко пъти – пише Маларме – при мен дойде другар,
същият, другият, за да ми сподели нуждата от акт: ...
какво по-точно имаше предвид?“
„Да разтвориш юмруци, прекъсвайки уседналия сън, да
галопираш срещу идеята, както връхлита или както се движи
желанието: но поколението не изглежда силно развълнувано
... от грижата да прекрачиш границите по отношение на
някакво тяло. Да извършиш акт... означаващо, посетителю,
разбирам те, философски, да произведеш върху много
движение, което в замяна ти дава чувството, че ти си бил
причината му, следователно съществуваш: в което никой не
вярва сам по себе си поначало, със сигурност... да определиш
посоката на една сила, каквато и да било, в противоречие
с няколко други... Актът ти винаги се отпечатва върху
хартия; да размишляваш без следи означава да се оставиш
на едно изчезване, но и не бива да оставяш инстинктите да
достигнат екзалтация в някакъв яростен и пропилян жест,
към който си се стремил.“ ...

Противопоставяйки акта на чистото движение, тук
Маларме подсказва, че акт е това, което оставя следи. Но
няма следи без език: актът може да бъде разчетен като
такъв (т.е. като ефект, като ефект на реалност) само
в контекст, в който е вписан. Така че актът е един вид
писане върху реалното: „Актът ти винаги се отпечатва
върху хартия“. Няма акт без езиково вписване.
Тъкмо това са открили както психоанализата, така и
перформативната теория; всяка по свой начин изследва
актовете като езикови ефекти. Докато Остин изследва
непосредствено речевите актове, психоанализата
(например във връзка с преноса) изследва самата реч като
правене на представление [agieren] или като преминаване
към акт: [passage a l’acte] и разбира се, изследва такива
„преминавания към акт“ като ефекти на речта или
означаващите.
Ако следователно проблемът за човешкия акт се състои
в отношението между език и тяло, причината за това
е, че актът е схващан – както от психоанализата,
така и от перформативния анализ – като това,
което проблематизира едновременно разделението и
противопоставянето на двете. Актът, енигматичен и
проблематичен продукт на говорещото тяло, със самото
си възникване разрушава метафизичната дихотомия между
областите на „мисловното“ и „телесното“, подкопава
опозицията между тялото и духа, между материята и
езика. „Едно тяло – казва Лакан – е реч, въздигаща се като
такава“ (Le Symptôme, p. 50). А Остин:
Наистина съществува неясна и успокояваща фонова идея,
че в крайна сметка извършването на действие трябва да
се свежда до физическо движение, осъществено с части от
тялото; но това е, общо взето, толкова вярно, колкото
да се каже, че казването на нещо в крайна сметка трябва
да се свежда до извършване на движения с езика... Трябва
да си дадем сметка, че дори „най-простите“ назоваеми
действия не са прости – със сигурност не са просто
правене на физически движения и трябва да се запитаме
в такъв случай какво повече включват ... и какво не ... и
какви са детайлите на сложната вътрешна машина, която
използваме, „действайки“. (Austin, John. Philosophical Papers,
Clarendon Press: Oxford 1970, pp. 178-89)

Неразкъсваемото отношение между физическото
и езиковото, между тялото и езика, между акта и
речта се оказва в центъра на кардиналния мит, който
психоанализата използва като свой теоретичен трамплин:
трагедията „Едип цар“. Когато Едип изрича проклятието
си срещу убиеца на Лай, а хорът твърди, че никой няма да се
изплъзне от това проклятие, защото никой – включително
престъпникът – не е способен да не се страхува от него,
Едип размишлява, че „човекът, направил това, няма да
се уплаши от дума“. Това предположение ми се струва
ключово за разбирането на това какво се разиграва –
какъв е залогът – в Едиповата трагедия. Защото се
оказва, че тук „страхът“ е свързан не с „правенето“, а с
езиковите му последствия – със сглобката между „акта“
и „думите“. Източникът на трагичното е не актът,
а засрещането (първоначално пропуснато, след това
постепенно постигнато) между акт и език. Убиецът на Лай
действително не е потрепнал от правенето, но се страхува
от речевия акт: проклятието на Едип.
Трагичното според Аристотел винаги израства от
акт; фактически тъкмо в акта като такъв се крие
същността на трагедията... Можем ли да виодизменим
още веднъж Аристотеловата дефиниция с ницшеански
коментар, отбелязвайки, че същността на трагедията
би могла да бъде не актът, а речевият акт, че във всеки
случай трагическият акт par excellence се оказва не
убийството, а извършването на речеви акт? В „Едип цар“
трагедията дължи своя ефект единствено на речевия акт:
на проклятието, по силата на което – непреднамерено и
посредством собствените си думи – Едип извършва акт
срещу себе си. По подобен начин в „Хамлет“ трагедията
израства от акта на заклеването, с което духът кара
Хамлет да поеме ангажимент, от клетвата, дадена от
Хамлет – както при Едип, – да „помни“: да не забравя
престъплението или убиеца и да отмъсти за прекъснатия
живот на баща си.
Ако, оказва се, езикът е коренът на трагедията – както
свидетелства Молиеровият „Дон Жуан“ – той се оказва
също и коренът на комедията. И трагичното, и комичното
в действителност израстват от отношението между
език и тяло: отношение, състоящо се едновременно от
несъвпадане и неделимост. Говорещото тяло е скандално
тъкмо доколкото перформативността му, [извършваните
от него актове] са или трагични, или комични.
Но ако теорията на перформативността на говорещото
тяло – на собствено речевите актове – попада в областта
на перформатива, теорията на нейния скандал попада в
областта на психоанализата. Скандалът се състои в това,
че актът не може да знае какво извършва, че актът (на
езика) срива както съзнанието, така и знанието (на езика).
„Несъзнаваното“ е откриването не само на радикалния
развод или разрив между акт и знание, между констатив
и перформатив, но и (тъкмо тук се крие скандалът на
най-голямото откритие на Остин) на нерешимостта
им и непрестанното им преплитане. Фройд открива не
просто, че актът срива знанието, но и че актът извлича
перформативната си сила тъкмо от този пробив в
знанието (пробив в констатива): това у човека, което
го кара да извърши акт, е самото знание, което не може
да знае себе си. Така че следователно субективността е
когнитивна (констативна) борба да бъдат превъзмогнати
серии перформативни „несполуки“, а в такъв случай
проблемът за лечението в анализата придобива следната
форма: как „констатациите“ (едно внезапно нарастване
на знанието) да бъдат трансформирани в актове? Как
когнитивното нарастване да бъде трансформирано в
перформативна печалба? Защото при психоанализата,
както при перформативите става въпрос преди всичко за
стремеж към щастие: стремеж към сполучливостта на
актовете.
Превод: ТОДОР ХРИСТОВ

Покаянието и божественото наказание в пиесата
„Севилският подигравчия“ на Тирсо де Молина
Обект на анализ в настоящия текст ще бъде драмата
„Севилският подигравчия и каменният гост“ (El Burlador
de Sevilla y convidado de piedra, 1630), обикновено приписвана
на монаха Габриел Телес, по-известен с псевдонима Тирсо
де Молина.1 Творбата на испанския драматург се смята
за първата литературна трактовка на мита за Дон
Жуан и като такава предпоставя част от тенденциите,
характеризиращи по-нататъшните разработки на сюжета.
В пиесата се разискват и проблеми, които при последвалите
трактовки на мита постепенно ще излязат от фокуса
на писателите. Такъв е например въпросът за божието
наказание над грешника. Въпрос, който изглежда е бил от
съществено значение за Молина, предвид обстоятелството,
че до голяма степен творбата му е изградена около него.
Поради това заслужава да му бъде обърнато специално
внимание.
Любовните приключения на безпътния нехранимайко, ако
можем да наречем така Тирсовия персонаж, съставят
едната от залегналите в основата на пиесата теми –
темата за развратния благородник, „Подигравчията“.
В „Севилският подигравчия“2 обаче, както отбелязва и
Артуро Фаринели, присъства още една тема, която се е
радвала на по-малък успех във времето, отколкото първата,
но която без съмнение е била от съществено значение за
Тирсо: това е темата за божественото наказание.3 Заради
последвалите литературни трансформации на легендата за
Дон Жуан, пише Лио Уайнстийн, често е било забравяно, че
в основата си пиесата на Молина е религиозна драма.4 Нещо
повече, религиозна драма, която, както изтъква Жорж
Жандарм дьо Бевот, поставя и разрешава теологически
въпрос, който изглежда е представлявал особен интерес за
испанците, поради което са го обсъждали отново и отново
не само в полемиките, но и в драматургията си.5 За разлика
от средновековните религиозни драми обаче (например
мистериите), в които обикновено са се представяли
библейски сюжети, в пиесата на Тирсо религиозен е не
толкова сюжетът, а по-скоро посланието, с което е
натоварено произведението. Но за да бъдем по-обективни,
бихме могли да кажем, че творбата на Молина съчетава
елементи от религиозната драма и такива от комедията
на плаща и шпагата (исп. comedia de сара у espada),
която е била особено популярна през XVII в. „Севилският
подигравчия“ се доближава до втората с динамичния и в
известна степен усложнен сюжет, дуелите и щастливия
завършек на пиесата. Религиозното послание на драмата се
изразява в безразсъдния начин на живот, който води един
млад благородник и последвалото го Божие наказание.
Като драматург и римокатолически монах със задълбочени
теологически познания, за Габриел Телес изглежда е
било изключително важно пиесата му да носи морално
послание.6 Поради това твърде вероятно е „Севилският
подигравчия“ да е изпълнявала и чисто дидактически
функции7 и по времето на Молина да е служила като пример
пред католическата общност, събирала се в театрите, за
това какво следва да сполети онези, които пренебрегват
моралните устои и се подиграват с жените.
Двете теми, тази за безпътните приключения на
Подигравчията и тази за последвалото го божествено
наказание, отбелязва Уайнстийн, са плътно вплетени
една в друга от повтарящата се в пиесата фраза „¡Qué
largo...!“ („Колко дълго...!“).8 Колко дълго обаче биха
могли да продължат безчестията на Дон Хуан, предвид
многобройните му прегрешения и предупрежденията
Ще бъде използвано следното издание на пиесата: Molina, T. de,
Еl burlador de Sevilla y convidado de piedra, Paris: Garnier, 1910.
2
Испанката дума burlador е със значение „подигравчия,
присмехулник“. При превода на думата съм задължен на Теодора
Цанкова.
3
Вж. Farinelli, Arturo. Don Giovanni. Note critiche. Giornale storico
délia letteratura italiana, XXVII, 1896, pp. 30-31.
4
Вж. Weinstein, Leo. The Metamorphoses of Don Juan, Stanford,
California: Stanford University Press, 1959, p. 16. По-подробно по
въпроса вж. Hughes, Ann Nickerson. The Philosophic-Religious
Masterpieces – In: Religious Imagery in the Theater of Tirso
de Molina, Macon: Mercer University Press, 1985, pp. 129-144.
Изследователката се фокусира върху драмите с религиозна
тематика на Тирсо, като ги поделя в следните категории: ауто
сакраментал, агиографски пиеси, библейски пиеси и религиозни
драми. Религиозните драми биват поделени в две групи:
историко-религиозни и философско-религиозни. Към втората
са причислени драмите „Севилският подигравчия“ и „Осъден за
липса на вяра“ (El condenado por desconfiado, публ. 1635).
5
Вж. Gendarme de Bévotte, Georges. La Légende de Don Juan: Son
évolution dans la littérature des origines au romantisme, Vol. 1, Paris:
Hachette, 1906, p. 68.
6
Молина е бил част от Кралския, небесен и военен орден на
Дева Мария и на изкуплението на пленниците, известен като
Орденът на мерседариите. Доказателство за теологическите
познания на Тирсо е удостояването му с титлата „маестро“
(Maestro) през 1637 г. от папа Урбан VIII. Вж. Wade, Gerald. Tirso
de Molina – In: Hispania, Vol. 32, No. 2 (May, 1949), p. 136.
7
Повече за дидактическата основа на пиесата вж. Villanueva,
Francisco Márquez. El didactismo elemental de „El Burlador de
Sevilla“ – In: Orígenes y elaboración de „El burlador de Sevilla“,
Ediciones Universidad de Salamanca, 1996, pp. 131-132.
8
Вж. Weinstein 1959: 16.
1
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да се покае? В хода на пиесата Каталинон на няколко
пъти увещава своя господар да промени поведението си,
защото в противен случай ще бъде наказан за деянията си,
но Подигравчията обикновено му отвръща през смях, с
думите: „¡Tan largo me lo fiáis!“ (I, 5).9 Изречението може да
бъде преведено приблизително така: „Денят на уреждане на
сметките все още е далеч!“. Дон Хуан не отрича Бога и знае,
че ще бъде наказан за деянията си, като дори обмисля да се
покае, но възнамерява да го направи, когато остарее, след
като преди това се порадва на радостите на младостта.
Въпросната фраза се среща, макар и под различни
варианти, многократно в пиесата. Поради това не би било
пресилено, ако я определим като своеобразен лайтмотив на
комедията. Нещо повече, към края на XIX в. бива открита
пиеса, носеща същото заглавие. Сюжетът є, а на места
и цели пасажи от текста почти изцяло се припокриват с
тези от „Севилският подигравчия“. Това дава основание
на някои изследователи да смятат, че двете пиеси
представляват варианти на едно и също произведение.10
Макар Молиновият персонаж да отхвърля наставленията
да се покае, той не е безбожник и либертин, какъвто е
например Дон Жуан от комедията на Молиер.11 Дон Хуан
на Молина не може да бъде атеист и причините за това
могат да бъдат търсени най-малкото в силно изразената
религиозност на испанците. В Испания, пише Бевот,
епикурейският морал може безнаказано да бъде изобразен на
театралната сцена, така както се вижда и в живота, но
либертинизмът, с присъщия за него скептицизъм, който се
присмива на религията и я отрича, не може да се прояви в
земята на Торквемада и Филип II.12 Това обяснява защо Дон
Хуан Тенорио се проявява като съблазнител и подигравчия,
но не и като богохулник. Деянията на героя на Тирсо и
отлагането на покаянието могат да бъдат разглеждани
по-скоро като постъпки на лекомислен млад благородник,
отколкото на съзнателен аморалист, твърдо убеден в това,
което върши, какъвто е случаят с Дон Жуан от комедията
на френския драматург.
Въпреки всички подигравки и подлости, които е сторил,
в края на пиесата на Молина, изправен пред божието
наказание в лицето на статуята на командора, Дон Хуан
се разкайва за това, което е извършил и моли да извикат
свещеник, пред когото да признае греховете си и да
пречисти душата си. Mолбата му обаче бива отхвърлена
от статуята на Дон Гонзало с довода, че е твърде късно за
покаяние.13 Следват светкавици и гръмотевици, при които
Дон Хуан пропада в ада.
Molina 1910: 76.
Пиесата бива открита през 1878 г. от маркиза на Фуенсанта
дел Вале. Творбата е създадена вероятно през първата половина
на XVII в., като е приписвана на Калдерон де ла Барка. Вж.
Schröder, Theodor A. Die dramatischen Bearbeitungen der DonJuan Sage bis auf Molière einschliesslich. Beihefte zur Zeitschrift für
Romanische Philologie, XXXVI (1912), p. 7. Сходството между
текстовете на „Толкова дълго“ (Tan largo) и „Севилският
подигравчия“ дава основание да се предполага, че творбите
представляват варианти на едно и също произведение.
Сред останалите имена, спрягани за автори на драмата са
тези на Андрес де Кларамонтe и Тирсо де Молина. Повече
за авторството нa „Подигравчията“ вж. Rodríguez LópezVázquez, Alfredo. Aportaciones críticas a la autoría de „El burlador
de Sevilla“. En Criticón (Toulouse), 40, 1987, pp. 5-44. Лопес-Васкес
прави обстоен анализ на пиесата „Севилският подигравчия“ и
предполагаемата нейна по-ранна версия „Толкова дълго“. В края
на анализа изследователят отхвърля приписваното на Молина
авторство на „Подигравчията“, като е по-склонен да смята, че
авторът на оригиналната версия на пиесата е Кларамонте.
11
Вж. Молиер, Жан-Батист. Дон Жуан. В: Комедии, Прев.
Пенчо Симов, Народна култура, София, 1977, с. 248.
12
Bévotte 1906: 85.
13
Вж. Molina 1910: 268-269.
9
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Тази сцена от комедията е сред най-дискутираните
от критиката. А въпросът, който е вълнувал редица
изследователи, е следният: защо Дон Хуан не получава
опрощение, след като се разкайва за греховете си? Тук найчестият отговор, който обикновено се дава е следният:
греховете на Дон Хуан не биват опростени, защото
разкаянието му идва едва когато е изправен пред лицето
на смъртта. Поради това, както отбелязва и Бевот, то
не може да се смята за искрено и спонтанно, а за породено
от смъртната заплаха. Проблемът на Дон Хуан се
състои в това, че е чакал твърде дълго, преди да се покае,
поради това неговото разкаяние вече няма стойност.14
Фред Ейбрамс стига дори по-далеч в тълкуванията си
на отказаното на Дон Хуан опрощение. Според Ейбрамс
Дон Хуан се е опитал да измами Бог, разчитайки на
божествената милост, която опрощава всички грехове и
поради това желанието му за покаяние е отхвърлено.15
Въпреки аморалното поведение на персонажа похожденията
му не са продиктувани от спотаена злоба, а са поскоро израз на една страстна натура със силно изразен
афинитет към жените (и по-конкретно – обвързаните
жени). И макар Дон Хуан да се наслаждава на това, че се е
подиграл с нечия любима, това не е арогантната радост
на закоравелия развратник, а по-скоро непринуденото
удоволствие, което изпитва един необуздан млад човек,
отдал се на забавлението. Той не е онзи закоравял злодей
и убиец, който по-късно ще бъде изобразен в някои
литературни разработки по темата (например пиесата
„Либертин“ на Томас Шадуел, 1676), тъй като прибягва
до дуелиране единствено за да се защити. Дон Хуан не е
и арогантният атеист от творбата на Молиер, който
ще се опълчи срещу семейството и ще се опита да накара
просяк да богохулства. Въпреки фриволното си поведение
героят на Молина вярва в Бог и макар да го оставя за далеч
напред, възнамерява да се покае и промени. Всичко това,
в допълнение с приятната му външност, го превръщат
не толкова в ненавиждан, а по-скоро в харесван от
публиката персонаж, както изтъква и Бевот.16 Поради
това последната е сякаш по-склонна да му съчувства при
сполетялото го наказание, отколкото да го осъжда.
Религиозното послание, което е носела пиесата на Молина
и респективно на това сюжетът за Дон Жуан, във
времето намаляват тежестта си. Митът изменя част
от първоначалния си облик. Постепенно религиозният
елемент бива изместен от любовните подвизи на героя.
При повечето съвременни трактовки на Дон Жуан
религиозното послание е или напълно отпаднало, или е
подбито, пародирано, отхвърлено като нерелевантно
на действителността. Показателна за втория случай е
пиесата „Дон Жуан или любовта към геометрията“ (1952)
на Макс Фриш. Всичко това обаче не отменя факта, че
жанрът на творбата, дала живот на мита за Дон Жуан, е
религиозна драма.
Вж. Bévotte 1906: 72.
Вж. Abrams, Fred. „Catalinón“ in the „Burlador de Sevilla“: Is He
Tirso de Molina? – In: Hispania, Vol. 50, No. 3 (Sep., 1967), p. 473.
16
Вж. Bévotte 1906: 82.
14
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Сьорен Киркегор: персонажни трансфигурации
Кристиян Енчев

Институт по философия и социология, БАН
Пречупеното Аз и нещастното съзнание. Пречупеното
Аз на самосъзнанието узнава двойствеността си в опита –
падане, припадък, лудост. „Падането сякаш спира времето,
позволява му да се движи назад, създава фикцията на
мигновението (като спряло време), в което двата Аза,
принадлежащи към различни времена, се срещат. Като
преодоляване на времето чрез някакво движение назад,
което не е нищо друго, освен повторение“ (Ямполски 2016:
21). Движението е назад във времето, когато нещо трайно
би могло да послужи за опорна точка; хабитуализирани
придобивки, стоящи като нещо твърдо, неподлежащо на
промяна. При размекването на тези придобивки остава
чистата конвулсия без захват, загуба на реалното за сметка
на естетически или другояче постигнато виртуално. Тогава
се освобождават съдържания, материалното проявява
съпротива и тялото загубва плътността си, отваря се,
трансформира се във виртуално поле, облак, метеор. В
тялото като виртуално поле се освобождава време, в което
едно раздвоено Аз би могло да се пренареди на второ ниво,
да се съгласува в себе си като единство от повторение и
отклонение. Загубата на захват в настоящето освобождава
тялото като чиста виртуалност на възможностите
– оттук произтичат метаморфните му потенциали.
Нещастното съзнание – така, както е очертана
територията му в есето „Най-нещастният“ на Сьорен
Киркегор, – лежи върху блокаж на потенциалността спрямо
настоящето: „Нещастният е следователно човек, който
по един или друг начин притежава своя идеал, съдържанието
на своя живот, изобилието на съзнанието си, своето
собствено същество някак извън себе си. Нещастният
е винаги отсъстващ от себе си, никога не присъства в
себе си. Отсъстващ обаче човек може да бъде очевидно
или в миналото, или в бъдещето. По този начин е
очертана достатъчно ясно цялата територия на
нещастното съзнание“ (Киркегор 1991а: 290291). Проблемът с нещастното съзнание
откъм Киркегор отваря пространство
за саморефлексията на самата
форма, за индивидуализирането
на съзнанието като
самостоятелно самосъзнание,
което само̀ си дава съдържание
(естетическият нарцисизъм
е сякаш подготвителен етап).
Такова съдържание са самите
потенции за самотрансформиране. Тук се намесват два
момента: повторение и отклонение – повторението
като проиграване на миналото и отклонението откъм
надеждата, самотрансформиране на съзнанието спрямо жив
опит по начин, който изисква присъединяване на представи
от различни времена; ражда се едно друго Аз, което
виртуализира тялото и се появява нов захват.
Отказът от „примирение“ и естетическото.
Деформациите на наличното в прекия опит са отклонение
в посока, в която има „смесване“ и „разливане“ на образите,
освобождаването им за нов захват. От тази гледна точка
процесът на интегриране на опита от два различни и
несводими един към друг опита от различно време разкрива
повторението като отклонение спрямо прекия опит.
Ражда се ново тяло, това е контакт с невъзможното
откъм развързващата всяка връзка (по Дерида) смърт.
Снемането на тази двойственост просто би редуцирало
въпросния опит до предсмъртни халюцинации (или
развихряне на въображението) извън възможността да
се дефинира самосъзнанието като „рефлексия, която
изхожда от битието на сетивния и възприемания свят и
е всъщност връщане от инобитието“ (Хегел 1969: 158).
Нивото на самосъзнанието в неговата самостоятелност
у Хегел от „Феноменология на духа“ предполага снемане
на раздвояването: „самосъзнанието е единството, за
което има битие безкрайното единство на разликите“;
но от друга страна, общият живот като същност на
индивидуалността и като процес „е както образувание,
така и снемане на образуванието, а [...] формообразуванието
е както разчленяване, така и снемане“ (пак там: 160, 163).
Пред лицето на материя, която оказва съпротива (силово
въздействие върху тялото), имаме отказ от „примирение“
и предзададености на движението (Киркегор срещу Хегел).
Тук естетическото на Киркегор е в своята стихия, в своя
произвол, в собственото поле за разгръщане: съпротивата
се поддържа чрез похватите на прелъстителя, чрез
поддържането на интересното във взаимодействието на
настроенията с образите на женствеността.
Сдвояване на фикционален и концептуален персонаж.
Наративът дали е едновременно литературен и
философски? Дали Йоханес от „Дневник на прелъстителя“
е вкаран в реторически
фигури? Дали той е
фикционална фигура, която
„въвлича префигуриране“
и „моделира себе си, като
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отваря собствената си потенциалност“ (Тенев 2017: 31)?
Изплъзването на героя като устойчива идентичност
(разподобяване) води към следващ въпрос: дали той сам не
подрива историята, от която е част, дали не подготвя
условията за собствената невъзможност като персонаж
в тази история? Със самото съблазняване Йоханес
подготвя сцената, в която той самият не може да остане
в естетическия стадий, който го прави възможен, затова в
тази сцена той сам прекъсва историята. Като фикционален
автор на „Дневник на прелъстителя“ той самият е
фикционален персонаж в историята. С действията си
този персонаж се съпротивлява срещу „наративния плен“,
в който сам се е вкарал. Това може да бъде пример за
самомоделираща се история, която извършва префигуриране
и разподобяване. Контрапотенциалността на персонажа
е в отношение на съпротива срещу наративната логика
от самото начало. Всички свои действия той подчинява
на предварителния отказ да осъществи напълно една
Марияна
Василева,
„Микрофон“,
2021, бронз.

връзка, но тези
действия имат своя телос откъм
неслучването на действителна връзка и
удържането на потенциалното многообразие
от персонажни преображения. Тоест онова,
което задвижва съблазняващите действия,
остава трансцендентно. Философската страна
на Йоханес го превежда от наративна към
фигуративна потенциалност: всички езикови
фигури в историята му изграждат едно указание
за персонажната потенциалност, която надхвърля
във всеки момент от историята съобразяването
с наративната логика и я взривява. Значи всичко
онова в действията на героя, което поддържа
напрежението, суспендира хода на развитие и търси
точката, в която да стане отказът, прекъсването,
и заедно с целия фигуративен арсенал очертава
полето на фигуративната потенциалност,
която работи в полза на денаративизиращата
се персонажна потенциалност. Встъплението
от фикционалния издател (Виктор Еремита)
играе ролята на метатекст, който указва
персонажната разподобеност. „Поетическо е
било онова повече, което сам той е вложил от
себе си“ (Киркегор 1991в: 375) – двойственост:
веднъж се наслаждава на самото поетическо,
втори път – „на самия себе си в ситуацията“ –
фабула във фабулата. Тази самофикционализация
на фикционалния персонаж води до вторично
виртуализиране и до денаративизация, вписана в
наратива; изчезването на личността в ситуацията,
е превръщането на тялото във виртуалност, в облак
– „парастатично тяло“, „чиста чувственост“ (пак
там: 378). Самоотнасяне и самотрансформиране
(трансфигурации): движение навътре в себе си
като непрекъснато отнасяне към себе си като към
отрицателното – това предполага минимална разлика със
самото себе си, която не може да бъде редуцирана до едно
абстрактно Аз = Аз.
Отлагане на момента, изчакване на ситуацията,
която да предостави удобен случай. На произвола на
субекта отвътре кореспондира случайността отвън.
Преднамереното ограничаване е в услуга на интересното и
наслаждението (в „Дневник на прелъстителя“ преобладава
категорията интересно). Настроенията като едно
ветрило се владеят от интересното, търси се улавянето
на образите така, че разгръщането на езиковото объркване
(Киркегор 1991в: 504) да разкрие цялото богатство (от
образи) на женствеността около точката на отделната
жена, която притежава частица от цялото това безкрайно
многообразие: „затварям ветрилото и разпръснатото
се събира в едно, а частите – в цялото“ (пак там: 505).
Категорията интересно намира връхната си точка в това,
че Корделия сама прекъсва годежа (интересното прехожда в
по-висока степен – пак там: 514).
Ироничното поддържане на езиковото объркване.
Съпротивата трябва да се поддържа чрез похватите
на прелъстителя, чрез поддържането на интересното
във взаимодействието на настроенията с образите
на женствеността. И в крайна сметка естетически

промисленият произвол забранява, съгласно „Върху
понятието за ирония“, приковаването към зависимост от
каквото и да било: „При иронията субектът се намира в
непрекъснато отстъпление и отрича всякаква реалност
на всеки един феномен с цел да спаси себе си, това ще
рече, да съхрани себе си в негативната независимост от
всичко“ (Киркегор 1993: 244). Демонът на Сократ изразява
негативно дистанцирана позиция както по отношение на
материалната реалност, така и по отношение на идеите –
негативната дистанцираност подрива основите на цялата
иронийна система.
Случайното трябва да се превърне в изключителното.
„Ножицата“, с която се управлява отношението забрава
– спомен, трябва да остави на повторението само онези
елементи, които са в услуга на ситуацията. Търпението
е условието да се изчака удобен случай. Ограничаването
в конкретна жена е вкарването в употреба на тази
„ножица“. Насочва се към опорната точка на конкретната
жена, търси се съдействието на случайността, за да се
упражни произвол, с който да се улови сюблимността на
момента. Особеното не става общо, става изключително
(нещо като идеал). Тук ще откроя два диалектически
момента: двойките опора – съпротива и ограничение –
изобретателност.
1) Двойката опора – съпротива. „Мимолетната
съпротива, която може да предизвика един полъх на вятъра,
събужда едновременно всички сили у нея, но въпреки това не
я хвърля в безпокойство“ (Киркегор 1991в: 434). Опорната
точка е необходима като хронотоп, а съпротивата
съдейства на желанието: „Малко съпротива винаги е нещо
приятно, нали, човек с готовност се бори, за да притежава
онова, което обича“ (пак там: 431). Тези пасажи са вътре в
сцената на движещи се във ветровито време хора, самият
вятър се явява фигура на случайността, която съдейства
на произвола, като отваря възможности за благоприятни за
прелъстителя и неговия произвол случаи;
2) Двойката ограничение – изобретателност. Малко
преди края на „Дневник на прелъстителя“ се натъкваме
на привиден парадокс – „Какво обича обичта? Ограденото
пространство. (...) Какво обича обичта – безкрайността.
От какво се страхува обичта – от ограничението...
(Киркегор 1991в: 518, 519). Тук самото ограничение
задава подстъп към неограничено разширяване по силата
на копнежа и води от затвореното пространство на
къщата, подготвена да посрещне Йоханес във финалната
сцена, към откритото пространство на гледките през
прозорците, които биват разширени в едно въображаемо
вътрешно пространство като онази безкрайност, която
е невъзможна възможност пред лицето на същото в
режим на отклонение: „Всичко е същото, само че поразкошно“ (Киркегор 1991в: 519). Ограничението задейства
изобретателността, която вкарва елемента на отклонение
в повторението по такъв начин, че да се осъществи
своеобразно възвисяване, събуждане на възхищението.
Съгласно „Плодооборот“ ограничението – промяна в
културите – задава повторение по различен начин: „... да се
променя почвата (...) да се редуват културите и видовете
семена. В това се състои същевременно и принципът на
ограничаването (...). Колкото повече човек ограничава себе
си, толкова по-изобретателен става той“ (Киркегор 1991б:
361).
* * *
Откроените два диалектически момента отварят в
динамиката си потенциалността за трансформиране на
случайното в изключително – тук влиза в ход категорията
възхищение: „Човек превръща нещо случайно в нещо
абсолютно и като такова в предмет на абсолютно
възхищение“ (Киркегор 1991в: 369). Така особеното,
въздигнато до абсолютното във възхищението, дори
до идеал, играе изключителна роля в осмислянето на
естетическата игра и иронична убегливост на персонажа,
а осъществяващото щастлива възможност движение е
трансцендентно спрямо наративната логика и като такова
– вътрешно подривно спрямо фабулата. Абсолютното
възхищение естетически оправдава произвола на
осъщественото движение: „Цялата тайна се съдържа в
произвола“ (пак там).
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Съблазняване, тревожност, желание
Иван Дулов
В предговора на „Или/или“ Виктор Еремита,
фикционалният редактор на книгата, разкрива
на читателя определено прозрение. То касае
психологическите ограничения на материала, представен
от автора на книгата „Изглежда, сякаш самият А. се
е изплашил от собствената си фикция, която, подобно
на страшен сън, продължава да го кара да се чувства
неспокоен, дори и когато говори за това“. От своя
страна, А. пише в предговора на „Дневника“1: „Не съм
в състояние да се скрия от себе си, нито пък мога да
овладея този страх, дето ме обхваща тъкмо сега, в
мига, когато решавам заради самия себе си да препиша на
чисто беглите записки, които някога, много набързо и в
голямо притеснение, бях успял да нахвърля“.
Тревожността обаче не е единственото преживяване на
читателя, тъй като тези въведения изразяват същия
вид афективен потрес при съблазнителя. Докато четем
„Дневника“ изглежда сякаш не можем да определим
играта на съблазняване като пълния отговор, който да
успокои тревожността на Йоханес. В действителност
на нас като читатели ни е посочено какво прави
тревожността поносима за автора – именно писането.
Преди да обърнем внимание на естетиката на самото
писане, нека за момент се спрем на една дума, която
срещаме в текст на Киркегор, даваща ни възможност за
изследване на различните контекстуални пространства
за интерпретация на този текст. Това е датската дума
„nydelse“. Оказва се, че тази дума е особено трудна за
превод. Според речника по принцип тя може да означава
удоволствие, снизхождение, или наслаждение2 (речник,
Axelsen). Френският превод на този текст на Киркегор
от 1943 г. на Приор и Гино използва думата “jouissance”,
за да преведе „nydelse“. В английския превод Хоуърд и
Една Гонг превеждат тази дума като “enjoyment“.
„Или/или“ може да бъде четена като една поредица
от миз-ен-абими, поставени в център, която размива
границите между автор, разказвач и герой. Виктор
Еремита представя текста, съдържащ историята на
друг човек, когото Еремита нарича А., заявяващ, че е
открил един дневник, чиято публикация се базира на
препис на дневника, направен от А. Самият А. твърди,
че лично познава автора на дневника и следователно
може да ни даде информация за него и за неговия стил
на писане: „Как обаче може да се обясни фактът,
че дневникът все пак е получил такъв поетически
оттенък?“, пита Киркегор. Причините за естетичните
качества на дневника могат да бъдат открити в
поетичната природа на автора, който не може да
разграничи поезия от реалност: „Поетическото е било
онова повече, което сам той е вложил от себе си. Това
повече е било поетическото, на което се е наслаждавал
в поетическата ситуация на действителността. Него
той е получил обратно, под формата на поетическа
рефлексия. Това бе втората му наслада, а пък и целият
му живот беше насочен към насладите. В първия случай
лично се е наслаждавал на естетичното, във втория се е
наслаждавал естетически на личността си“.
След като проследихме този пасаж от „Дневника“,
предлагам да се обърнем за момент към Жак Лакан.
В своят текст от “Ecrits”, озаглавен „Субверсия на
субекта и диалектиката на желанието във Фройдовото
несъзнавано“, Лакан ни представя графиката на
желанието:

Сьорен Киркегор. Дневник на прелъстителя. Прев. Стефан
Начев, С., Труд, 2009.
2
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Марияна Василева, „Бъди спокоен 2“,
2017, триптих фотографии

Нека отбележим един щрих от тази графика. От
нея виждаме, че при влизането в езика, посредством
позицията на Другия, изказът на субекта минава през
две различни форми: нужда и искане. Нуждата е полето
на обекта а малко и въплъщава фантазиите, свързани
с частичните обекти, които субектът е загубил и
които сега открива в Другия. В кривата на нуждата
откриваме несъзнаваните образи, въображаемата
обвивка на несъзнаваното, ако искате. С други
думи, това е остатъкът от стадия на огледалото,
разположен в едно несъзнавано, структурирано
от езика. Във втората крива от графиката, найотгоре, откриваме желанието на субекта, насочено
към искането на Другия: Chè vuoi?. В тази част
нагоните се срещат с означаващите и се поражда
веригата от означаващи. Представете си например,
че родителят пита детето си нещо, което то не
разбира. Желанието на родителя остава енигматично,
както би казал Лапланш, което пък от своя страна
поражда една форма на тревожност у субекта: как
да знам какво искам, какво Другият иска от мен да
искам? Тук именно се поражда тревожността поради
невъзможността да се отговори на този въпрос.
Тревожността е отлагането на отговор на един
невъзможен въпрос. Виждаме, че Лакан следва отблизо
Фройд и Киркегор по отношение на схващането на
тревожността като един страх без обект. При това
схващане (което по-късно е преосмислено от Лакан)
тревожността се явява невъзможен отговор на
една несъзнавана енигма. Именно чрез тази форма на
тревожност можем да разглеждаме съблазняването,
което като един опит да се отгатне желанието на
Другия се стреми всъщност да отговори на тази
тревожност. Съблазняването не като един единичен
абсолютен отговор, а една безконечна игра на питания
и въпроси, в която залозите са от съществена
важност както за съблазнителя, така и за съблазнения.
Връщайки се към Киркегор, виждаме как
естетическата сублимация е позиционирана като
съблазняващата функция на едно затваряне на процепа
между нужда и искане в перфектната поетическа
наслада (jouissance). Можем да мислим за „Дневника“
като за изпълнен с една нужда, която провокира у
Киркегор тревожност, облекчавана посредством
писане. Когато авторът на „Дневника“ вижда за първи
път младата жена, облечена в зелено наметало, той е
погълнат от нейния външен вид по начина, по-който
човек не може да види ясно нещо, ако е заслепен от
ярка светлина: „Нима ослепях? Нима вътрешният
взор на душата загуби своята сила? Видях я, но
сякаш бях видял Божествено откровение – толкова
много нейният образ изчезна отново за мен... Очите
ми бяха непоколебимо фиксирани върху нея. Те вече
не изпълняваха волята на господаря си; беше ми
невъзможно да откъсна поглед и по този начин да

огледам обекта, който исках да видя – аз не гледах, аз
бях втренчен“.
По-нататък, преминал през това да не може да открие
своята възлюбена, облечена в зелено наметало, нашият
съблазнител стига до заключението, че въпреки че
срещата с млада жена на улицата е енигматична, това
да срещнеш някого в обществото, който разполага с
ценна информация, е по-полезно (за да може човек да
зърне любимата си отново). Но това се оказва само
една утеха за съблазнителя. Ако се върнем на тази
среща, ще прочетем, че „За него беше невъзможно
да погледне надолу, беше невъзможно да откъсне
поглед, не можеше да прогледне, защото беше видял
твърде много“. Как да четем това? Ако се върнем на
нашата графика на желанието, ще видим, че обектът
а малко, като държателя на погледа, се намира точно
на траекторията на нуждата. Тук виждаме как не
желанието, което се изразява посредством означаващи,
а едно друго движение, което в отчуждаващия
потенциал на образите, в светлината, хвърлена върху
тях като светлосянка, ни напомня на амбивалентната
оптична игра на ford-da.
Тук е добре да си припомним, че самият обект а малко
не е желаното. Самата липсваща есенция на обекта е
това, което го изпълва с нещо, което желаем. Обектът
а малко само въплъщава тези неща като agalma. Ако
самият обект а малко заплаши субекта със своята
поява, това поражда тревожност. Една тревожност,
от която трябва да се избяга подобно на бягството на
нашия съблазнител от „Дневника“.
В заключение бих искал да посоча, че според моя
прочит Киркегор ни е показал как писането на тези
събития от „Дневника“, тяхното естетическо
„опаковане“, е освободило Йоханес от тревожността,
която са породили у него. Разбира се, тук анализът на
поетичното наслаждение съвсем не обхваща цялата
книга и пълното развитие на наратива. Опитах да
представя един възможен прочит на съблазняването
като един повтарящ се отговор на тревожността,
налична в самата конституция на желаещия
субект. Щрихирайки структурната икономика на
тревожността на съблазнителя по отношение на
неговия обект на желание, виждаме как чувствата
или афектите не проговарят произхода на това,
чиято реакция те се явяват. Те покриват това,
което е неудържимо, а именно конституиращата
отдалеченост на Другия по отношение на нашето
желание.
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Вариации в до мажор
Светослав Стойчев
Когато тази вечер почитаемият господин Ямато изпълзя
из ковчега си, мигновено усети, че нещо не е наред. Не
можеше съвсем ясно да определи какво, но имаше нещо
сгрешено. Още в просъница в главата му, като оркестър
от стари хладилници, бръмчаха барабаните от първите
тонове на „Болерото“ на Равел.
Опита се да пропъди това жужене и след като извърши
обичайната си нощна гимнастика и почисти пода в
криптата, съвсем рутинна работа, започна неохотно
да се приготвя за бала, който графинята даваше тази
вечер. В този момент обаче на мястото на барабаните,
които той някак беше успял да потисне, дойде
флейтата. Усещането за сбърканост го удари по-силно.
Почитаемият господин Ямато не беше от хората, на
които им се забиват мелодии в главата, а това „Болеро“
мира не му даваше. Нещо определено не беше наред.
Докато се стараеше да запази пълно самообладание и
да запрати оркестъра в някое тясно и прашно кьоше
на съзнанието си, той изглади поовехтелия, но все още
много стилен костюм, благодарение на който създаваше
у останалите това впечатление за достолепие и
изисканост, с които се славеше.
Когато беше вече облечен и се залови с обувките си,
впрочем „Болерото“ пък от своя страна беше преминало
на кларинетите, чу черния барон от съседната крипта,
който подраняваше както винаги.
– Ямато, готов ли сте за бала на графинята?
– Сега идвам, бароне – почитаемият господин Ямато се
замисли за миг: Имам въпрос към вас. Не усещате ли нещо
различно тази вечер?
– Как различно? Да не би заради бала?
– Не, не е това. Не мога съвсем добре да го обясня, но
всичко, което чувам, всеки звук е някак притеснителен.
И „Болерото“, не мога да се отърва от него. Вклинило се
е в главата ми.
– „Болерото“ на Равел?
–Да, откакто съм станал, сякаш дере мозъка ми с куки
за плетене. Опитах всеки познат метод. Пробвах да го
изтананикам цялото, но то изглежда има свое мнение по
въпроса, всеки път стигам донякъде и просто не мога

да си спомня как продължава. Опитах да го пусна, за да
го изслушам, но в момента, в който поставих иглата на
плочата, тя започна да прескача неудържимо – в гласа на
почитаемия господин Ямато вече се усещаха нотки на
сдържано напрежение.
През целия път до голямата гробница на графинята в
главата на иначе почтения господин Ямато, облечен в
поовехтелия си, но иначе стилен костюм се случваше
малък ураган от звуци. Цялото му тяло трептеше в
синхрон с „Болерото“. Сякаш самият Равел с назидание
дирижираше изреждането на всички инструменти
– обоя, тромпета, фагота, саксофона, кларинета,
тромбона.
Щом влязоха в голямата гробница на графинята,
усещането за сбърканост беше ударно. Почитаемият
господин Ямато не можеше да си намери място, това
го побъркваше. Идеше му да се сгърчи и да започне да
дере гърлото си с нокти. Всяко следващо поемане на
въздух беше все по-мъчително. Всеки звук от обувка
по пода, всяка дума, всеки висок кикот на графинята,
всичко това не беше такова, каквото трябваше
да бъде. Все едно някой беше откраднал само един
тон от мелодията на света, един проклет тон, без
който нищо не се променяше, без който всичко не
беше същото. Морис Равел се усмихваше зловещо в
съзнанието му.
Дойде редът на първите цигулки. На почитаемия
господин Ямато му прилоша, краката му се подкосиха,
имаше чувството, че ушите му ще се пръснат като
дърво, неочаквано ударено от гръм. Усещаше как
поовехтелият му, но стилен костюм започна да се
разлага, като че беше направен от парчета мъртва
плът и изгнили есенни листа. От всеки шев започнаха
да излизат бели личинки, които гърчеха телата си в
тон с „Болерото“. По лъснатите му до блясък обувки
взеха да избиват петна блатна кал, докато целите не се
превърнаха в големи лепкави безформени буци. Ноктите
на краката му бързо започнаха да растат, жълти,
нацепени и извити. По кожата на тялото му избиха
черни обриви, които само след секунди се превръщаха
в големи язви, бликащи жълта слуз. Почитаемият
господин Ямато изпадна в истерия. Опита се да извика,

но от гърлото му не излезе нито звук. Мислите му бяха
напълно заглушени от силата на първите цигулки. Сякаш
някой беше натъпкал голям воденичен камък в устата
му, беше разбил всичките му зъби и беше сплескал езика
му. Погледът му трескаво обхождаше цялата гробница,
неспособен да види нищо в нея. „Болерото“ в главата
му наближаваше грандиозния си финал, напрежението,
което цигулките натрупваха, щеше да избухне в
последните тонове.
И тогава го чу. Погледът му мигновено откри мястото,
от което произлизаше този звук. В ъгъла на гробницата
на графинята някой от гостите свиреше „Болерото“
на Равел на една стара и покрита с прах и паяжини
цигулка. Окапалите коси на почитаемия господин
Ямато настръхнаха. Цигулките в главата му, които
сега включваха освен първите, също и вторите, свиреха
нещо съвсем различно. Звуковите вълни на струнните
в съзнанието и самотната цигулка в криптата
смазваха тялото му. „Болерото“ го нямаше, беше си
тръгнало, а с него и всичката музика на света. Не че
мелодията не се чуваше или пък не можеше да се познае
произведението, не, случаят не беше такъв. Онова обаче,
което превръща звуците в музика, което вкарва всяко
ново произведение в съзнанието и с вълнение го поставя
на рафта сред останалите, самата душа на музиката
липсваше. Останала бе единствено дисхармонията между
истинското „Болеро“ и това, което се представяше за
него.
В главата на почитаемия господин Ямато дойде ред на
целия оркестър. Всички инструменти заедно щяха да
възпроизведат темата на „Болерото“ на Равел...

прозореца и видяла как се задава огромна древна птица,
която влетяла в стаята и я погълнала. Кулата от тефтери
със сънища се срутила на земята.
Оказало се, че птицата всъщност не идвала за нея, а за
младата жена от горния етаж, която решила да целуне
приятеля си вместо човека, когото всъщност целунала в
съня си, за да не създава главоболия на никого. Това толкова
много променило нещата, че не успяла да се върне вкъщи
навреме и писателката, която не знаела как завършвал
сънят на съседката, останала завинаги в птицата, като
всяка нощ се опитвала да сънува различен край. А градът и
до днес си остава без история.
Някои дни в С. са особено натоварени. Ако за една нощ си
имал няколко сънища, трябва да изживееш всички в рамките
на деня, както и да участваш в тези на останалите, ако си
се появил някъде. Други дни пък са скучни и самотни – не

си сънувал никого и никой не е сънувал теб. Оставаш си цял
ден на тревата с носталгия по това, което е можело да се
случи.
Най-важният ден за един жител на С. е, когато се научи
да пише. Това става в деня, в който запише първия си сън.
Всички се събират привечер на площада пред Тефтерницата.
Пазителят на Паметта отваря вратата, детето влиза в
сградата (на пет напълно несъразмерни етажа) и върви през
безкрайните коридори, пълни с празни тефтери, докато не
избере своя или докато той не избере него. После излизат
през огромната врата и всички заедно празнуват, че
,,Книгата на всички сънища“ ще има още един автор от днес
нататък. Децата вече ще могат да запазват сънищата си,
съответно и целия си живот завинаги. Защото сънищата,
дори и изживени, ако не се запишат, се помнят трудно.
В училище се изучават следните предмети: Детайлизъм
– най-важните неща, които трябва да забележиш, за да
запомниш съня си; Актьорско майсторство – за да играеш
добре в сънищата на останалите; Творческо писане – за да
развиеш собствен стил на сънуване. В по-високите класове:
квантова физика и архитектура, които отварят нови
възможности и пространства за сънуване. Контрол над
кошмарите. Приспивателни.
Най-голямото предизвикателство в С. е да видиш определен
човек. Единственият начин двама души да се срещнат е да
са се сънували взаимно. Но това не е достатъчно. Ако си бил
сънуван, трябва да се държиш точно както са те сънували,
без да се отклоняваш. Понякога дори се налага да не играеш
себе си, а да въплъщаваш друг човек от истинския живот.
Най-ценното и най-рядко събитие е Срещата – когато
всеки сънува другия точно такъв какъвто е.
В С. има голямо производство на местни продукти:
хапчета за запомняне, възглавници, пълни с треви за
щастлив сън, медитации за водени сънища. На всеки ъгъл
има книжарница, специализирана в: история на сънищата,
детски сънища, сънища за възрастни, наръчници за
реставрация на сънища или пък най-необичайни срещи. Найвнасяният продукт са плюшените мечета.
Въпреки че всеки ден има по някой инцидент и трафикът
на образи от сънища е сериозен проблем в последно време,
С. е сигурен град. Една от причините е, че всеки се опитва
да се прибере рано, за да се подготви за нощта. От време
на време има случаи на атаки срещу шумни туристи от
страна на нелегални сомнамбулски организации.
Жителите на С. изживяват всичките си желания и
страхове, като в останалото време се губят в хаоса
от произволни събития, борбата срещу забравата и
очакването на срещи, които никога няма да се състоят,
освен ако не намерят начин да разкажат… Вдигам поглед
към прозореца от зеленото си кресло и виждам как се
приближава, размахвайки криле. Кулата от тефтери със
сънища се срутва на земята.

***
Пронизителният писък на графинята разтърси дебелите
стени на гробницата, а цигулката рязко замлъкна. В нечие
съзнание се чуваше един последен изостанал мързелив
звук от туба, последван от приглушени въображаеми
аплодисменти.
От почитаемия господин Ямато беше останало
единствено едно малко проядено от молци парче плат,
някога част от левия маншет на поовехтелия му, но
иначе стилен костюм.

Предрешено
Мартина Новакова
Жителите на С. сънуват всяка нощ без изключение и през
деня изживяват сънуваното от предишната нощ.
По улицата можеш да срещнеш няколко вида пешеходци
според начина им на движение. Някои вървят бързо и
сигурно към целта си. Други пресичат площада един, два,
три пъти, в търсене на нещо незнайно дори за самите тях.
Има и такива, които са се излегнали на тревата и цял ден
не могат да излязат от неопределеното усещане, което е
оставил у тях сънят.
Лесно можеш да разчетеш кой живее в кошмар и кой е спал
като къпан. Ако случайно излезеш от себе си и се огледаш,
ще забележиш и онези, които са се спрели замислено по
средата на улицата, напълно забравили какво са сънували. Ще
ги видиш отново, когато се прибираш тичешком към дома
си – в готовност за следващия сън, както всяка вечер, и ще
си помислиш, че единственото ти желание е утре да не ти
се случи същото – да няма закъде да бързаш.
С., градът, в който всички сънуват всяка нощ, а после
изживяват сънищата си, е най-непостоянният ни познат
град: метеоролозите от години са без работа, защото
времето се сменя напълно произволно, архитектите
строят сгради с несъразмерни етажи, а актьорите всяка
вечер сменят персонажите си и се срещат за първи път
в нощта на премиерата. Днес в С. можеш да бъдеш само
тълкувател на сънища или философ.
В С. има две основни философски школи, които се
различават в теориите си за основаването на града. Едни
смятат, че група хора една нощ сънували едновременно
град, в който всички сънуват всяка нощ, а на следващия ден
изживяват сънищата си, и това и направили. Други казват,
че някой изведнъж осъзнал, че сънищата са отражение на
най-големите ни желания и само ако ги осъществяваме
бихме живели пълноценно.
Съществува и малка група скептици, които продължават
да вярват, че сънищата са напълно несъзнателни и няма
смисъл да живеем в свят, в който всичко е предрешeно от
тях.
Животът в С. не е лесен. Всеки ден се случват инциденти
с хора, които са се опитали да променят сънищата си.
Дори най-малкото отклонение се отразява и вълната от
промени се разпростира над града. Веднъж една писателка се
опитала да опише града обективно, без да се позовава нито
на своите сънища, нито на нечии
други. Настанила се в зеленото си
кресло, отместила в единия ъгъл
на масата струпаните тефтери
с всичките си сънища и започнала.
Изведнъж вдигнала поглед към
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Зелена кръв
Мирослав Ангелов
Вмъкнахме се. Силвия тогава го каза по-простичко:
„Втъкнахме се“.
Тълпата ни понесе през залежите въздух с „фаст фууд“
аромат и между облаците, смесили парфюми и пот. Но едва
изминали и половината разстояние, виещата се „домашна
боа“ разхлаби хватката си и освободените ни сетива
прескочиха загражденията по посока на улицата. Релето на
емоциите отново сработи. Надолу, по металните стъпала,
всяко с точна вдлъбнатина в историята; избрахме ги
пред елегантния асансьор, защото устните ни копнееха
смесицата от хрупане и слюнка – докосвахме се и се
целувахме, както местните – публично и неприлично. За
останките и за трохите с вкус на макарон и на любов
остана привилегията да нахранят мравките, превърнали
желязото в свой дом. Под небето бяхме разнищили
районите с помощта на хартиената карта и на мощния
бинокъл. Чарът на френската столица, гледана отгоре бе
прелюдията за еротичното алегро виваче – ритъмът на
нашето слизане.
– Шест месеца… – отпивам, глътката и мислите имат
парещ вкус. Силвия плъзга пръст по гърлото на своята бира
и „дервишът“ се завърта омагьосващо върху дървото. – …
От върха на кула.. накрай света…
– Да, Мир, само шест месеца.
– Защо ти, слънце?
– C’est la chance!1 Все пак съм и учен. Нали?
Хващам ръцете є. Оставена сама, празната бутилка се
поклаща кратко като матрьошка. Сливаме дъха си. Поток
бира с поток водка в обща делта, допълваща здравия разум.
Автобусът рязко спря. Чух сирени. Имах изтощителен
полет и се стреснах. В Стокхолм валеше сняг, а влажната
джунгла ме бе грабнала от стъпалата на подвижната
стълба. Дремех в шатъла към хотела, който запазихме
за петдневната ни ваканция – помолена, Силвия удължи
договора си на девет месеца. Тя бе подскочила в леглото
с моето „Ами да, правим го“ във вайбър и бе нацелувала
екрана.
Шофьорът възбудено ръкомахаше в прозореца за
разбиращите португалски. Вратата се отвори и се
заизнизахме в индианска нишка. Бях на задните седалки.
Една плашещо огромна змия танцуваше объркана по
горещия следобеден асфалт в опит да стигне храсталака.
Сирените станаха видими, полицията спря движението
и тълпата туристи попълни местната торсида селесао.
Макар и на почтително разстояние телефоните обграждаха
анакондата, бягаща от човека. Възползвах се и насочих
своята камера към епицентъра. Впечатли ме дете, което
продаваше сувенирите си, без да нахалства. Момчето
(момичето?!) бе с особени зелени очи; тогава не подозирах,
но зеленият цвят щеше коренно да промени живота ни.
Направих няколко кадъра на сериозното детско лице, от
чиито скули тръгваха две струи, стичаха се през врата,
към мускулестите издължени ръце, за да се превърнат в
капки, изнизващи се от пръстите, и се върнах на седалката
в удобната мешавица от спомени. Развръзката в поредния
епизод на драмата евина и адамова за мен остана тайна.
Игрите на чаканица… Леличките, бабите и дядочичковците избутват назад хлапето в хлебарница,
книжарница и сладкарница. Но противно за деенкато на
гравитацията („колкото пО те притискат, толкова помалък ще стоиш), то расте и в „седми“ е глава над класа…
– Цялата тази опашка?! – кътам физиономията си от
време оно, за да я разопаковам с кеф в случай като този.
– Част от Париж сме, мили. Няма да пропускаме Кулата.
Правя є знака за мир. Щастливата след френскотокитайско Силвия обаче държи на своето. Подканя ме на дуел
с джедайски клечки и гладиаторски картонени щитове и аз
приемам за кеф на семействата скучаещи мариачи подир
нас. Лишени от услугите на силата, Рен и Рей настъпват
към входа в поделено превъзходство като в холивудска
хореография и с честа смяна на надмощие. Охраната ни
телефоноснима; развеселили сме „щурмоваците“, но не
дотам, че да допуснат пробив в системата (между дрехите
в моята раницата държа тирбушон). Бутилката евтино
вино отдъхва – засега е спасена.
Вървеше ни на кули.
Подслоних се при метеоролога, защото туристическата
спалня бе „фулл хаус“. Времето внезапно, не и за
„метеосайтовете“, се бе сменило и дебнех момента за
плъзване към „Рай“. Вътре бе приятно. Помолих момичето
до мен за топла напитка. Тя ме изгледа студено: „Не съм
ти сервитьорка! Тук да приличаме на барче, пич?!“ и в
станцията лъхна от Арктика. Науката позна. Пролуката
остана мираж, преспах на върха и пих горещ ароматен чай
от чаша с Йори. „Извинявай, зимата е влудяваща. Ром?“.
Ром мъкнех и аз. Кубински. Прабабата Мария по бащина
линия бе бразилка и покрай Силвия преживях романтичната
сага на самоукия художник Дилян, тръгнал пеш от Сопот
за Цариград, прекосил Атлантика като моряк и озовал се
освен в магичното Рио и в прегръдката на Мария. Нас не
само Хавана ни сближи. Силвия („Никога Силви, без Силва,
Силве, защото Силвенцето убива на мига с най-прекрасната
усмивка на личицето!“) обичаше облаците, салсата и бе
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влюбена във ветровете. Някои по рождение сме си вдървени,
а вятърът и мъглата са във визитката ми и до ден днешен.
На Ботев цяла нощ танцуваше виелицата.
Вечерта се аклиматизирах в стаята ни. Двумилионната
столица на щата Амазонка бе известна с „Театро
Амазонас“ и с парк Минду, съчетал четири различни
екосистеми. Проучвах и нощния живот на Манаус, но
предпочетох уюта на „Queen Green Forest“ с високо
ценената му кухня. Избрах сом, пресен улов от Рио Негре,
голяма “Evoe“ и плодове, които не бях опитвал. Отговорих
на мейла – далеч един от друг се споделяхме в снимките си.
Може би минаваше полунощ, когато телефонът заподскача
за видеочат.
– Мир, къде срещна Вика?!
– Оla2, Силвия. Коя е Вика?
– Извинявай, здравей. Вика е момичето с перата и със
зелените очи, чиито снимки ми прати.
– Ти познаваш това дете!? Мислех си, че е момче.
– Мир, сериозна съм, ти ли снима Вика?!
– Силвия, не е ли синхроничност?
– Защо ме дразниш?!
– Ти защо се дразниш?
– Виктория е малката сестра на Луиш. Ухапа я отровна
змия в деня на моето пристигане в Манауш. Същата нощ
Вика почина в болницата.
– Ужас! Съжалявам!
– Говори ли с момичето?
– Не, но Силвия…
– Да?
– Сигурна ли си, че това е същата Виктория? Защото някак
си ми казваш, че съм снимал призрак?!
– Не знам, Мир. Луиш видя снимките и помоли да те питам
за водата. Имаше ли много вода по тялото є? Важно е.
– Да, беше адска жега и хванах струйките пот. Не се ли
виждат?
– Местните не се потят толкова. Луиш се интересува още
дали Вика… Какво е правило момичето и имало ли е други
хора с нея?
– Детето продаваше огърлици с пера. Реално нямаше никой
покрай него. Навалицата се струпа заради змията. Като се
замисля, беше си сама.
– Obrigada3, Мир. Хайде да поспиш. Ще можеш ли? Утре вече
заедно. ОК?
– ОК, Силвия.
– Обичам те, Мир. Лека.
– Обичам те, Силвия. Пази се!
Екранът загасна. Познавах задочно Луиш, младият є колега,
но никога нищо за Вика. Странно. Със Силвия споделяхме и
живота, и смъртта. Разсънен, пуснах епизод от „Космос“.
Нийл Де Грас Тайсън обясняваше с подробности как
Амазонка захранва чрез водите си цъфтящите морски
водорасли, или „истинските бели дробове“ на планетата ни.
Научих и защо тоновете кислород от гората буквално бива
изчерпван – за собствена консумация и при пожарите, преди
синхроничността между аза, умората и разума да изключи
услужливо светлината окончателно и да заспя.
Следващите пет дни и нощи преминаха като пет часа.
На сутринта Силвия се извини от името на Луиш, чието
семейство още преживяваше трагедията и намекна, че ме
очаква изненада като компенсация за тревогите ми. Когато
се поинтересувах за онова с водата, чух част от легендата
за Богинята майка. „Змията понякога връща човек от
света на мъртвите, за да предаде духът му послание до
живите.“ Беше ми на устата да питам за носеното от
Вика, но с поведението си Силвия тотално ме обърка,
отклонявайки идеята за бира и поръчвайки си водорасли с
кълнове в ресторанта.
– Виле Вало? – с умномислиците си пречиствахме или поскоро настройвахме нивата в „голямата картина“.
– „H.I.M“. Била съм на техен концерт. Не помниш ли?
– Едно на нула. Твой ред е.
– Не искам бира, Мир. Вече не е моето.
– А месото, Силвия? Ти изяждаше една голяма плюс
половината моя пържола?!
– Никакви животински продукти.
– Откога?
– От първата седмица тук.
– Не ми каза…
– Не съм.
– Защо, слънце?
– Исках да е изненада.
– Паоло Канаваро?
– Май бях аз? Футболист е. Не знам отбора. Утре сме при
реката. По-точно реките. Ще видиш нещо специално. И
стига с тия муцуни, плийз. Баба Мария е родена накъде тук.
Чувствам се особено още от първия ден. Сякаш винаги съм
била в безкрайната гора на Риу Негру.
– Броим което знаем, Силвия. Прадядо ти е от стар
комитстки род, от Балкана. Двамата с баба Мария се
връщат в Европа и живеят в Париж преди Калофер,
където ги венчае ммм.. братовчед на Ботев?! – кимва. – А
металите фини… 2002 година, Зимен дворец на спорта.
Чакай сега, била си на колко?
– Бях, да – усмивката на Силвия е таен код за разбиране
на Вселената, а наддумването с вещица едновременно
лакомство за ума и изпитание на смирението. – Оскар
Нимайер?
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– Бразилски архитект. Доста възрастен – свивам левия
юмрук и лакътя, за да напомпам за точката.
– Равенство, Мир. Прибираме ли се?
– Да. Към хотела. Ходом-марш, войниче!
Наехме моторницата. Исках си каяка. Ученият отсече
категорично: „Кофти прогноза. Налага се да сме
спийдита“. Насред широката като за езеро река лесно
преминахме „границата“, когато мастилените води рязко
се промениха и добиха тъмнозелен цвят.
– Уауу! – не реката, времето сякаш разкриваше два
от многото свои потока и аз изгубих дар слово след
възклицанието.
Силвия го описа вместо мен с повече думи:
– Една река и две съдби, Мир. Риу Негру и Амазонка вече
пътуват заедно, но поотделно все още носят цвета си
и дълго ще поддържат скоростта на специфичния си
нрав. И забележи! Всяка пази обитателите си. Чак след
осемнадесет километра водите им ще се слеят. Потопи
ръка ей тук… Сега от тази страна… Усещаш, нали?
Температурно също са различни.
Водата ме връща в парижкото бистро… Объркан съм.
Държа топлата лява и студената дясна ръка на Силвия
в минутата, когато споделя за своята професионална
авантюра. От стената ни зяпа Кандински. Тя ще поръча
втората “Grey Goose“ и още една „Jupiler“ за себе си.
Дъждът бе приятел. Изчака ни. Акостирахме на острова
и веднага обърнахме лодката на пясъка – двигателят є
падаше. Дрехите и другите вещи скътахме в найлонова
торба в раницата на най-любимия ми, практичен
метеоролог… Но как валя! Santa Madre4! Бог доеше
облаците, забравил за милостта си. Реката, повдигната на
пръсти, поглъщаше лакомо тежките капки и представата
ни за горе и долу се ръководеше единствено от двата
безстрашни топли жироскопа. Плувахме прави. Изплувахме
в целувките си, с плътно прилепналите, неподвижни тела.
В невъзможното един без друг. Водата езичник всячески
искаше да отмие страстта, но преди потопът да заяви
реалността на апокалипсиса дъждът се изцеди, вселената
просветна и реката и разумът въздъхнаха като тишина.
Чисто новите ни сенки приветстваха лъчите.
Силвия побърза да разрови раницата си и нещото важно
бяха цигарите, които не бях виждал с векове. Синята кутия
„Житан“.
– Пушиш.
– Попитай ме де.
– Ти и Луиш?
– Глупчо. Никой друг. Обичам теб, Мир.
Забила остри гърди и върха на брадичката си в мокрия
пясък, Силвия играеше с дима; изпаренията поглъщаха
фигурките, капките пулсираха върху настръхналата є кожа
и водата шептеше нещо неразбираемо. Опитах да запазя
мига в снимки – безуспешно. До края на ваканцията ни така
и не помирисах камерата.
Събудих се рано. Вечерта летях за Европа. Малкото ми
багаж бе оправен. Слязох сам. Силвия не закусваше. Целунах
я в съня. В рая и масите бяха отрупани. Взех бутилка
вода, чаша горещ шоколад с подправки и домашно печени
бисквити. Момиче в смесица на азиатски с креолски
черти предлагаше на гостите усмивката на цял един
континент. Стана ми студено, вероятно от климатика,
и това пролича, защото Ева – Евелин на баджа – погледна
въпросително. Нарисувах кълбото във въздуха, очертах
родината є, а мимът извади сърцето си и показа джунглата.
Ева кимна съчувствено.
В стаята „португалският“ бъбреше по телефона. Влязох за
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душ. Силвия се вмъкна след мен.
– Къде ми бягаш, заеко? Не съм ти върнала целувката.
– Ти говореше и…
– Аз говорех и? Вече не желаеш моето секси тяло ли?
– Долу стана адски студено без теб.
– Къде долу? Я да видим… Мм, не усещам студ, войниче.
Имаме поне час. Изненадата. Помниш ли? Но първо…
Наведох се с бързи крачки под перката, метнах раницата
вътре и скочих след Силвия. Антониу ползваше почивен ден
от куриерската фирма – знаех, че е заради мен. Милият
човек ни разходи над зелените вълни в безкрайното
амазонско море, като на няколко пъти се спускахме, за да
надзърнем по-добре в извивките на Богинята майка.
„Нито една птица не се издига прекалено високо със
собствените си криле.“5 Не бях разлиствал поезията му
с години. До къде ли щяхме да достигнем? Колко нависоко
можехме да летим заедно? Обичах това остро лице. Косата
є летеше с вятъра. Нейните мисли обаче бях другаде.
Дали плуваха в короните? Или търсеха пролука за следващо
предизвикателство? Вертолетът ме върна със своята
спокойна тракаща мелодия.
Амазонската височинна кула-обсерватория пронизваше
облаците. На слизане зърнах малката снимка. Разпознах
я. Вляво от пилотското място Вика се плезеше в
униформата си на скаут.
Луиш ни прегърна и целуна. Разведе ме. Силвия и Антонио
се скриха нейде. Най-горе седнахме, за да науча повече за
парниковите газове и аерозолите, за облаците-лодки и
за облаците-мечти, за дъждовете и още много, много за
животните и племената – децата на Амазония.
В него виждах нейните издължени крайници. Скулите им
бяха изваяни от скулптора, ползвал матрица и жив камък.
В очите на Луиш живееха очите на Виктория. Вярно, посветли. Повече от небето. С по-малко от гората. И нищо
от тъмнината на реката. Тъгата му бе по човешки чиста.
– Момчета, не съм ли като Мона Лиза!? – „детето“ направи
опит за циганско колело в тясното помещение. – Опала...
паднах. Къде са ми „10-те“? – Силвия бързо се изправи: –
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Представям ви гения на молива, краля на въздухоплаването
и най-нежното кацане, дон Антониу де Армстронг де
Пикасо! Маестро, да се поклоним!
Камерата ми винаги търсеше лицето є, но в двойствената
му природа?!... Трудна работа. Сеньор Антониу бе успял
с картината. Двамата ръкопляскахме, а Луиш даже и
свиреше с два пръста.
Не си падам по сбогуванията. Прегръдката. „Чао, чао“.
След графиката получих и още един подарък. Малко преди
летището бащата на Луиш и на Вика измъкна дървено
кръстче от джоба на ризата си, постави го в ръката ми и аз
усетих тежестта на Исус в моята шепа.
За следващото ни рандеву бях с панталон, добре закопчан и
обух старите си маратонки, които сменяха сандалите през
студените сезони.
– Каквото ти хрумне на три... Едно, две.. Триста двадесет
и четири.
– Триста двадесет и пет.6
– Тая Бразилия бе...
– Ти пък още дремеш в Париж.
Пролетна Пиза ръми. Силвия се накланя в репродукция на
„Момичето пред кулата“ и двете аха да паднат, но тя
прави мост, якето є се надига и аз зървам хълмчето.
– Бременна си?! Ще те убия. Не, няма. Първо ще родиш, ще
се мъчиш и после... Обичам те, откачалко!
– Обичам те, Мир.
Не мога да повярвам! Аз държа Ая! В Космоса съм. Аз съм
Космосът. Слънцето е обич. Луната е обич. Звездите са
обич. Всичко около Силвия, Ая и мен е обич! Непозната за
мен жена разгръща ръце, аз протягам своите и є давам...
нашата Ая!?! „Седнете“. Сядам. Като в училище съм.
Докторът казва на ученика, че зеленият цвят на кръвта
на приказното бебе се дължи на сулфемоглобинемия. „В
хемоглобина є вероятно има включен серен атом, който
предотвратява свързването на желязото с кислорода и щом
липсва желязото, нямаме червен цвят на кръвта. Уверявам
ви, ще проучим внимателно и вярвам, че всичко ще е наред.“
Със Силвия сме длъжни да вярваме на науката. Какво друго
ни остава?
Страшното всъщност предстои. Ая отказва да се
325 метра е височината на Амазонската кула-обсерватория,
само метър над Айфеловата кула – 324 м.
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храни!? Не иска от кърмата на мама. Нито друго мляко.
Н-И-Щ-О. Само вода. Не плаче. Дава ни бебешките
си усмивки. Слънцето ме успокоява, че с Ая всичко е
наред, че тя е нашата съвършена принцеса, че е нужно
само да съм търпелив, че трябва да є вярвам. Лекарите
правят изследванията си и затвърждават хипотезата за
сулфемоглобинемия, но добавят така, между другото, че
вътрешното пространство на бебето е по-свободно?!
„Сърцето, черният дроб, белият дроб, бъбреците, далакът
и всички други органи на бебето са с около 30% по-малки от
нормалното. Смалени са от рядка (неизвестна!?) генетична
аномалия, но вероятността да се уголемят процентно
нараства с годините“. Ая не яде и расте. Суровоядът
Силвия незнайно защо и как изсветлява. Аз се тъпча за
тримата и дебелея, чета от „А до Я“ по темите, не спя и
откачам. Решението се появява. СамО. Било е винаги пред
очите ми, но разумът е плашещ съветник. Само да вметна,
че Силвия отново се оказа права.
Последната ни обща кула бе Първата, сътворена от
човешката ръка.
Светлината ме разбуди. Погледнах към прозореца. Някой
бе раздалечил двете пердета и бе свързал висящите два
ъгъла във възел. Обърнах се, Силвия я нямаше. На мястото
є – побутнах го, бе хладно – лежеше писмото. „За Мир (От
Силвия) Чети в пет и в шест“, в нейния ситен, грозноват
почерк от картичките за рождените дни, които пращахме
на нашите приятели. Какви ги твореше слънцето в седем и
половина?
Никога повече не видях Силвия. Нито чух нещо от нея или
за нея. Имаше разследване в Светите земи, аз, естествено,
бях главен заподозрян и изчезването є си остана пълна
мистерия… В пет прочетох писмото. Плаках и в шест.
В седем главата на бразилския Исус ровичкаше варовика.
Бях забравил. Силвия7 ми припомни с написаното. Точно
преди осемнадесет години, на тази дата, ние се свързахме с
планината и гората… Вятърът подритваше кълбо клечки
към последните къщи на Йерихон. Около мен нямаше
нито едно дърво. Слънцето пропадна далече в пустинята.
Знаех го. Разумът не приемаше, но сърцето ми туптеше
самотно. На дъното на света пътищата ни със Силвия се
разделяха.
7

От „silva“ (лат.) – гора.

Изкуствен спътник на планетата Земя „Йорданис 1“
Никос Хартомацидис
Ако някому хрумнеше да попита Йорданис какъв би искал
да стане като порасне, той без да се замисли щеше да му
отговори „изледовател, пътешественик“. За да добави
почти веднага, „като Тур Хейрдал“. Може да звучи странно,
но за това му желание е виновно училището и по-конкретно
налагането на дисциплината в училищните часове. Йорданис
беше добър ученик, най-добрият в класа. Седеше на първия
чин до прозореца вляво. Всеки преподавател желаеше да има
такъв ученик в класа си.
Към края на февруари обаче в училище Йорданис започваше
да скучае. Беше прочел всички учебници по два пъти, беше
решил всички задачи, дори и за съчиненията беше измислил
два варианта. Гласовете на Учителя и съучениците му
въздействаха като приспивни песни. Но да заспи в клас
за Йорданис беше непростимо. Когато съучениците
връзваха около китките си мартенските червено-бели
конци, Йорданис обявявашe началото на „душевната лятна
ваканция”. За да минава някак времето в клас, вперваше
поглед и наблюдаваше през прозореца света и природните
му явления. Никога не би си позволил думата “зяпаше”.
Напълно естествено, Учителят го наказа, нямаше да
позволи някой да зяпа в клас, не допускаше изключения
за никого от учениците си, дори и за Йорданис. И избра
най-унизителното наказание, така му се струваше, за найдобрия си ученик. Да стърчи прав, загърбил класа, с нос,
забит в световната карта. Учителят в старанието си да
скрие грозотията на олющения цокъл и вечно прашните
фикуси, беше закачил голяма като чаршаф карта на земното
кълбо. Светът се крепеше на черната дъска и рамката на
вратата. Сините и зелените є цветове даваха радостен
оттенък дори и на великомъчениците на черната дъска,
инквизирани от синтаксиса и математическите задачи.
В тетрадката си за чернови Йорданис с по-едри от
обичайните си букви беше записал: „Наказаният, неочаквано
и за себе си, се почувства като един от изкуствените
спътници на планетата Земя. Разстоянието между носа
му и земната повърхност беше трийсет сантиметра, а
може би и триста километра. Очите му се превърнаха в
телескопи. Можеше да различи и най-малката песъчинка
в пустинята Такахама. Като изкуствен спътник на
планетата научаваш много повече неща в сравнение c всички
загубени сутрешни часове“. Странна бележка. Но слава богу

никой не си буташе гагата в тетрадката му за чернови.
В класната стая никой, дори и Учителят, не забелязваше
плавното придвижване на наказания Йорданис успоредно на
Екватора.
Придоби навика да предизвиква наказанието си. Правеше го,
внимавайки да не съвпадат дни, часове, учебни предмети.
Получил наказанието си, с виновно наведена глава се
настройваше над Южния тропик и политаше. Вярваше, че
всички в класа са удовлетворени - учителят поддържаше
дисциплината и съучениците му се радваха че „добрият
Йорданис“ е наказан. И най-вече самият Йорданис се
радваше, че беше намерил начин да преодолее скуката на
учебния процес.
Така, намирайки се в орбита, успя да уточни курса на
плаването на любимите му „Кон-Тики“ и „Ра1“ и на не
толкова любимите Космас Индикоплевт и адмирал Неархос.
Много му се искаше да проследи и плаванията на викингите
и на Франсис Дрейк. Но полетите над 35-ия паралел северна
ширина му носеха главоболие и схванат врат.
Полетът на изкуствения спътник „Йорданис 1” беше
внезапно прекъснат след Великден. Въобще в страната
много неща бяха прекъснати насилствено и внезапно
през пролетта на 1967. И много хора бяха прибрани под
гостоприемния покрив на затворите. Не можеха да не
приберат и бащата на Йорданис, но това е друга история1.
Посвоему „виновен“ за свалянето на „Йорданис 1“ беше
един друг велик изследовател Мaгелан. Момчето четеше
Цвайговия „Магелан“. Но отговорността за свалянето
на спътника „Йорданис 1“ пада изцяло на плещите на
училищния директор отец Ламброс.
Беше третият час и урокът беше по Новия Завет.
Йорданис изкусно спечели наказанието си и пусна в орбита
спътника. За начална точка на траекторията на този
ден беше избрал небето над пристанището Сан Лукар
де Барамеда, оттам отплуваха каравелите на Магелан.
Спътникът плавно се носеше над Атлантическия
и промените в тона на синьото, дето обозначаваха
промените на океанската дълбочина, радваха очите му.
Когато спътникът се намираше в небето някъде между
Канарските острови и Зелени нос, в класната стая се
втурна като фурия директорът поп Ламброс.
– Не зная какви си ги надробил. Дойдоха от полицията, май
Става дума за наложената през 1967 г. военна диктатура в
Гърция.
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и теб ще те приберат. Отивай в кабинета ми! - избоботи в
заповедна форма.
Учителят събра нещата си от катедрата и излезе без да
каже нищо. Отец Ламброс се тръшна върху стола и чак
тогава забеляза стърчащия пред картата Йорданис.
– Защо си щръкнал тук?
– Наказан е, отче! - викна Зисис „Доноса“, който знаеше,
че директорът предпочиташе простото „отче“ пред
светското „господин директор“.
– Наказанията не се отменят дори като са поставени от...
– в гласа на отчето директор отново прозвучаха метални
тонове. – Най-вероятно до края на годината ще продължим
заедно. Какъв урок имахте?
– Нов Завет, отче! – отговори отново Зисис „Доноса“.
– Много добре!
Това „много добре“ върна класа в предишното му, задрямало
състояние. Дори и спътникът „Йорданис 1“ си позволи да
продължи плавния си полет. Беше над Патагония, когато
Зисис „Доноса“ се обади отново.
– Отче! Отче! Йорданис се движи!
Никой не можеше да си представи, че е толкова бърз
отец Ламброс и че пестникът му е толкова тежък.
Тежест, която удари спътника и той се разби на земната
повърхност.
Последва едно лято, богато на събития, прочетени книги
и малки отмъщения. Началото на учебната година завари
всички някак помъдрели. Класът бе поет от нова учителка,
г-жа Меропи, която изпрати Йорданис на последния чин
до стената вдясно. Под предлог, че чинът беше издраскан,
г-жа Меропи се увери, че е така, Йорданис залепи лист
със световната карта, откъсната от стар ученически
атлас. Усамотението на последния чин позволи да бъде
изстреляна ракетата носител „Възход 30“, която пусна в
орбита изкуствения спътник на планетата Земя „Йорданис
2“. Научните органи на спътника с особено внимание
наблюдаваха точката с координати 37°36’43”N 24°41’54”E
– остров Гиарос2. Суперчувствителният телескоп
позволяваше да бъдат различени опърлените от слънцето и
вятъра растения и лицата на новите жители на острова –
политическите затворници.
Необитаем остров в Егейско море, използван за затвор и
място на заточение на хиляди леви и демократи от началото
на гражданската война (1947-1949) до падането на военната
диктатура (1974).
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