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назад в очите гледките потъваха
купето се задъхваше край тях
кафето пареше и тракаха траверсите
и близо бе града но не и любовта

поетът бе красив природата зелена
и бдеше като дойка над дете болник
любимата от зимата не беше писала
увеличила се бе дозата с един кубик

глупаците един за сто нарастваха
и сякаш бели ги складираха за черни дни
те постепенно ставаха народ умираха
и непрекъснато се женеха една с един

и изгледи живеенето да се случи нямаше
защото да обичаш също е наука
за всеки миг живота и смъртта са тука
и въздуха във влака бе кафяв от скука

Едуал Мане, 1875

  Божана Филипова  
за Боян Манчев

  Весела Еленкова  
за Петър Станимиров

 Гергана Такова  
за Антония Апостолова

  Димитър Божков  
за Снежана Димитрова

 Димитър Вацов  
за Боян Манчев

  Димитър Серкеджиев  
за нeхармоничното тяло

  Иван П. Петров  
за Даг Сулста

  Лора Хараламбиева  
за Белослава Димитрова

  Морис Фадел  
за Пламен Антов

  Радослава Колева  
за Елена Колева

 Савина Петкова за кино

  Яница Радева  
за Елена Алексиева

 
 Томас Корагесан Бойл

 Иван Вълев

Тома Марков
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Н о В о

Тематичен център на новия брой  
162/Пролет на списание „Християнство 
и култура“ е проблемът „Християнство 
и истина“. В тази рубрика са включени 
текстовете на Албанския архиепископ 
Анастасий (Янулатос) Православната 
мисия: минало, настояще, бъдеще, на 
Сардийски митрополит Максим, озаглавен 
Прерогативите на Константинополския 
епископ, както и анализът на Кръстю Банев 
„Застана царица Теб отдясно“: За Псалтира 
като основа на високата почит към Св. 
Богородица. В „Християнство и история“ 
са представени два текста, посветени 
на о. Георги Флоровски Критиката на 
идеята за исторически прогрес в ранното 
творчеството на прот. Георги Флоровски 
на Александър Смочевски и Отец Георги 
Флоровски – Вселенският учител на 
Пергамския митрополит Йоан Зизиулас. 
Темата „Християнство и литература“ 
е представена с текстовете на Клайв 

Стейпълс Луис Три начина да пишеш за деца и на Ралица Райкова За детскостта, вечността 
и поезията. Друг тематичен кръг е проблемът „Християнство и наука“, който съдържа 
статията на Кристиан Станков Бог и законите на природата и разговора с Петрос 
Панайотопулос, физик и преподавател в Аристотеловия университет в Солун, озаглавен 
Църква и наука. В рубриката „Християнство и изкуство“ е представен анализът на 
Валентин Калинов За радикалното зло. Психоанализа и теология по линиите на един филм. 
Броят е илюстриран с фотографии на Златко Латев. 

„Графитите“ е темата на новия 6 брой на сп. 
„Култура“. Кое е новото на уличната сцена 
и защо графитите се нуждаят от неспирно 
тълкуване? Къде минава границата между 
„законното“ и „незаконното“, между вандализма 
и естетическото изпълнение? Отговорите в 
анализа на Георги Тенев „Тънката кожа на града“, 
както и в разговорите с немския художник 
Мануел Герулис и с българския графити артист 
Насимо. И още: размислите на немския философ 
Петер Слотердайк за „Европа, пандемията 
и вярата“, на социолога Хартмут Роза за 
„Копнежа по близост“ и на Джорджо Агамбен 
за „оголения живот и ваксините“. А също и 
нови „Християнски фрагменти“ на Димитър 
Коруджиев. В броя можете да прочетете и 
за „поезията в драмата“ (Мирела Иванова 

за новата си пиеса „Бележките под линия“); 
диригентът Найден Тодоров говори за това „как се събужда емпатията“, а писателката 
Здравка Евтимова – за „българския П.Е.Н.-център, който навършва 95 години. И още: 
„как да рисуваш книга?“ (художниците Милена Вълнарова, Люба Халева и Дамян Дамянов 
споделят тайните на оформлението); балерината Калина Богоева за „изразителността на 
танца“ и режисьорът Иван Владимиров за „Сцени от живота на една актриса“; 100 години 
от рождението на Йозеф Бойс. Фотографиите в броя са на Ивелина Берова, а разказът в 
„под линия“ е на Йордан Д. Радичков. 

П Р о ч И Т И

Н о М И Н А ц И И

В съответствие с регламента на  конкурса журито 
номинира следните творби (по азбучен ред на авторите) в 
разделите проза и хуманитаристика:  

Проза
Албена Стамболова, „Драки и къпини“, „Факел“, 2020
Алберт Бенбасат, „Изгубени вещи“, „Колибри“, 2020
Боян Биолчев, „Ако можеха да ни чуят“, „Жанет 45“, 2020
Георги Господинов, „Времеубежище“, „Жанет 45“, 2020
Георги Тенев, „Резиденция“, „Колибри“, 2020
Горан Атанасов, „Махалата на совите“, „Фама“, 2020
Керана Ангелова, „Мястото Янтара“, „Фабер“, 2020
Янчо Михайлов, „Лъх от тих вятър“, „АртГраф“, 2020

Хуманитаристика
Андрей Ташев, „Непознатият Матвей Вълев“, 2020

Илия Граматиков, „Инструменталните концерти на Георги 
Арнаудов“, 2020
Ина Филипова, „1990. Неподозирани хроники по действителни 
събития“, „Слънце“, 2020
Инна Пелева, „През това време“, „Жанет 45“, 2020
Камен Рикев, „Защото е на скрито. Християнският 
светоглед в творчеството на Далчев“, 2020
Младен Влашки, „Кафка в България до 1989 г.“, „Страница“, 
2020
Пламен Дойнов, „Линия на разполовяване“, „Кралица Маб“, 
НБУ, 2020
Светлозар Игов, „Патриархът“, „Жанет 45“, 2020
В края на септември журито ще оповести своите 
„кратки номинации“ (по 4 във всеки раздел), а имената на 
победителите в конкурса ще бъдат обявени на официална 
церемония на 1 ноември, в Деня на Народните будители.

Номинации за Годишните награди на Портал Култура (I кръг)

„Играта на солта“ е дебютният роман на Елена Колева. В 
медийното пространство Колева е позната като автор 
на статии и редактор в списанията MAX, Amica, InGlobo, 
L’Europeo, Playboy. Днес професионалният є път е свързан с 
лайфстайл медиите и копирайтинга. 
Елена Колева посвещава романа си на своята сестра Диана, 
която я е повела „из криволиците на ума“. Внимание 
заслужава и корицата1, изобразяваща око в син цвят 
(това всъщност е басейнът, който главната героиня е 
проектирала за себе си като място на уединение; в хода на 
повествованието той се превръща в код за разбиране на 
сюжета) и хармонира с посланията в романа. 
Сюжетът на „Играта на солта“ проследява съдбата 
на няколко души с биполярно афективно разстройство 
(БАР) и какво се случва с живота им, когато решават да 
участват в ларпа (от английското LARP – „Live Action Role 
Playing“, ролева игра на живо, прерастваща в нова реалност) 
Табула Раза. В него те имат възможността да развихрят 
въображението, енергията и потенциала си, за да изградят 
град, който изцяло да отговаря на емоционалните им 
потребности. Елена Колева ситуира действието на романа 
си на територията на изоставения крайбрежен квартал 
Вароша във Фамагуста, Кипър, точка на конфликт между 
кипърските гърци и турци в резултат на събитията от 
15 август 1974 г., застинал в безмълвие, самота и тишина. 
Превръщайки Вароша в арена на зрелищната игра Табула 
Раза, авторката изгражда герои, решени да победят 
противниковия отбор, да отключат нови и неподозирани 
дарби, а сливането на психическия и физическия свят води 
до неочаквани обрати, които позволяват на читателя да 
надникне в същността на героите и на самата игра. 
Ако се опитам да подредя сюжета, то условно романът 
„Играта на солта“ може да бъде разделен на 4 дяла – 
първата част е завръзката, която въвежда читателя в 
идеята за играта ларп – духовен прелом и фундаментална 
промяна в начина на мислене на участниците. Героят 
претърпява катарзис и припознава нов модел на възприятие 
спрямо реалността. Задава се ходът на по-нататъшното 
повествование – втората част запознава читателите с 
главните персонажи, страдащи от БАР – Кора Делмар и 
Харди Роуп, с живота им, наситен с изпитания и усилия да 
се приобщят към света на психично здравите хора. Третата 
част от повествованието пренася читателя и биполярните 
във Вароша. Четвъртият дял е своеобразното развитие на 
ларпа и неговият зрелищен финал. Съдбите на главните герои 
Брам Кобке, Харди Роуп, Кора Делмар, Асена, Джером се 
преплитат с всеки следващ епизод от повествованието. 
Поставен в ситуация на игрови модел, индивидът има 
възможност да изрази себе си по най-естествения начин. 
Вдъхновена от скандинавските ларпове, средновековните 
битки и книгите на Толкин, Елена Колева задава тънката 
граница между игра и реалност. В „Играта на солта“ тя 
представя игровите символи (участници, състезания, 
отбори, награди) и изследва детайлно психологическия ларп 
и взаимодействието на хората с психични проблеми със 
заобикалящия ги свят. Самата игра, форма на импровизиран 
театър и протичаща в предварително определен контекст 

                                                   1 За корицата са се погрижили Станислав 
                              Каридов (изображение) и Стефан Касъров 
                              (художествено оформление).

Из криволиците на ума в дебютния роман на Елена Колева
и с предварително зададена предистория, се превръща в 
необходим катарзис. Романът „Играта на солта“ напомня 
на тетралогията „Игрите на глада“ на Сюзан Колинс по 
множеството препратки по отношение на контрола над 
играта, неочакваните обрати и какво се случва, когато 
играта се превърне в игра на душите, а не на телата. 
„Играта на солта“ е лабиринтообразен роман – поредица от 
(водни) коридори и стаи, през които читателят трябва да 
мине, за да стигне определен етап на осмисляне на текста. 
Структурата на повествованието следва типа преживяване 
на биполярното разстройство. Елена Колева го изобразява 
като форма, която „прелива“, болестното не успява да 
удържи своите граници и форми, „разлива се“. Болестта 
БАР не е представена като идеализирана и художествена 
метафора.
Жанрът на романа напомня на романа-игра, но тук Елена 
Колева конструира повествование от нов тип – роман-ларп 
с множество експериментални и надграждащи препратки. 
Налице са участници, игра, но читателят не прави избор, 
който да окаже влияние върху развитието на сюжетната 
нишка. 
Болестта, водата, физическата и психическата болка, 
камъкът, солта, психологическите сенки, религия, 
античност, цветови код и други кодове биват вградени 
в романовия сюжет и авторката постепенно изяснява 
тяхното значение.
Кодът на повествованието напомня на езика на 
криминалетата и трилър романите. Езикът на романа е 
ясен, стегнат, информативен. Богатството на езиковите 
изрази, внимателно подбрани и добре обмислени от Елена 
Колева, изграждат увлекателни за четене глави. 
„Играта на солта“ е интелигентно написан роман и Елена 
Колева прави опит да зададе тенденции, които са нови в 
българската литература. Въвежда игровия модел (ларп) 
като движеща сила на повествованието. Романът твърде 
много напомня на преводната литература. Персонажите 
и сюжетът са многопластови, с множество символи и 
препратки от различно естество. „Разстроената“ форма 
на повествование се нарежда по-скоро към достойнствата 
на романа, отколкото към неговите минуси. Елена Колева 
отваря ново поле в българското литературно поле за 
следващи романи-игри от експериментален тип.

Слабост на романа е претоварването с основополагащи 
модели от различен порядък. На моменти настъпва 
объркване, нишката на сюжетното поле е изгубена от 
читателя, смесват се времена и пространства. Читателят 
се заплита и изгубва в повествованието-лабиринт. 
Ефектът на „твърде много информация на твърде малко 
пространство“ е осезаем на моменти. 
„Играта на солта“ е насочен към читателите, които 
имат предварителна литературна подготовка, вълнуват 
се от проявленията на дадено състояние (болест) чрез 
надникване в свят, изграден от и видян през очите на 
болните (биполярните). Макар че болестта в „Играта на 
солта“ следва една позната тенденция на репрезентация 
в българската литература, а именно да бъде представена 
чрез преживяванията на болния, то тук този интензитет 
е засилен многократно. Авторката успоредява несъчетаеми 
неща и втъкава символите на солта и водата в любовна 
нишка, приключенски сюжети, трилър елементи и дори 
проследява криминална линия. Това спомага романът да бъде 
изключително кинематографичен.
Романът „проиграва“ и фикционализира в художествения 
текст теорията на Карл Густав Юнг. Елена Колева 
използва информация от квантовата теория на съзнанието, 
според която човешкият мозък е биологичен компютър, 
а самото съзнание на хората е програма, управлявана от 
квантовия компютър, който продължава да съществува и 
след смъртта. „Играта на солта“ представя солта на своя 
читател като символ на пречистването. В своя роман Елена 
Колева връща актуалността є – тя е въведена с ново звучене 
– белота, постигната в резултата на болката. В алхимията 
солта е другото название на душата, а в „Крал Лир“ от 
Шекспир солта е метафора на любовта. Под влияние на 
теориите на Юнг в „Играта на солта“ персонажът Хилариус 
заявява, че солта е като световна душа, която прониква 
във всичко и има много вкусове. Тя притежава скрит огън, 
влажна студенина и силна горчивина, заявява авторката в 
дебютната си творба. 
А вие имате ли смелостта да вкусите от солта? 

РАДоСЛАВА КоЛЕВА

Елена Колева, „Играта на солта“, ИК „Колибри“, С., 2021.
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В Н И М А Н И Е Т о  Н А  М А Л К И Т Е

К о Н К у Р С И

Приеман някога като детско забавление, днес комиксът е 
процъфтяваща световна индустрия, но и обект на научен 
интерес. През 60-те и 70-те години на ХХ в. пазителите 
на почтеността в Америка се борят да ограничат 
развращаващото му въздействие. Не успяват, но са прави, 
размишлява Тери Гилиъм в предговора към „1001 Comics you 
must read before you die“ (Quintessence Editions Ltd., 2011): 
„Комиксите бяха и са развращаващи. И дано дълго останат 
такива“. По-нататък споделя, че за него те са били път 
за бягство – не защото животът му е бил неприятен или 
труден, всъщност е имал страхотно детство в гористата 
провинция на Минесота и лъскавите предградия на Лос 
Анджелис. Но тези светове са били твърде приятни, 
твърде ограничаващи, твърде безопасни и твърде разумни, 
неангажиращи тъмните кътчета на въображението. Част 
от него се е чувствала в плен.
Няма една история или едно преживяване на комикса, смята 
Пол Гравет, автор на въведението към същата книга. Като 
главни центрове на творческа активност традиционно се 
посочват САЩ, Япония и Европа, най-вече Франция, днес 
обаче създателите на комикси са разпръснати по целия 
свят, ето защо оригинални и отличаващи се произведения 
се появяват и в много други страни и култури. Сред 
изследователите все още няма яснота към кой период от 
историята да се отнесе началото на този комплексен, 
мултимодален начин да се разказва, но неговият път може 
да бъде проследен назад през брошурите, прокламациите, 
детските книжки, украсените ръкописни книги, 
старинните пергаменти, стъклописите и йероглифите 
до най-ранните пещерни рисунки. Изглежда, че човешките 
същества винаги са се опитвали да свързват символи 
и иконични знаци в смислообразуващи повествования – 
навярно в опит да разберат себе си и заобикалящия ги свят.
За разлика от другите изкуства комиксите нямат един 
и същи статус във всички култури. Идеологическите 
им употреби се разминават – в Китай на Мао например 
те са били използвани като инструмент за пропаганда; 
в Съветския съюз на тях се е гледало като на западна, 
капиталистическа детинщина. Дори днес, в първото 
десетилетие на 21. век, в Русия все още мнозина смятат 
така, докато в Централна и Източна Европа, след 
продължителното мълчание, настъпва раздвижване. В 

България сме свидетели на нарастващ 
интерес към този тип разказване едва 
напоследък. Появяват се разнообразни 
преводни заглавия: от класиката на 
Марвел (Глоб Трейд), през „Малкият 
Никола: Първоначалният комикс“ 
(„Колибри“, 2018) и френските исторически 
комикси („Унискорп“) до „образователни 
инструменти за млади хора“ като „Sapiens: 
История в картинки“ („Изток-Запад“, 2021)  

Денят, в който мама отиде на небето – 
кросоувър за доверието

и манга енциклопедията „Защо: Хората“ (Световна 
библиотека, 2021). Публикуват се и авторски произведения 
– както комикси, така и графични романи, включително 
образователни книжки, насочени към повишаване на 
дигиталната грамотност, като „Приключенията на Зед: В 
гората Интернет“, Зорница Христова (DigitalKidZ, 2020).1

Сред тях особено впечатление правят няколко заглавия, 
свързани с името на култовия художник Петър 
Станимиров, може би най-известен с комиксите си в сп. 
„Дъга“, кориците на Стивън Кинг и книгите игри. От 
2000 до 2011 г. Станимиров участва в създаването на 
компютърни игри. През 2019 г. публикува „Седем градски 
гряха“ („Сиела“), в съавторство с Благой Иванов – шокираща 
сбирка от седем отделни истории за седемте смъртни 
гряха, всяка издържана в различен (черно-бял) графичен 
стил и въведена с библейско мото. Съчетанието между 
християнство и хорър на пръв поглед изглежда парадоксално, 
но често се среща в световната хорър/комикс продукция. В 
хорър матрицата сексът обикновено е равносилен на пълно 
падение (и унищожение), което превръща жанра, съзнателно 
или не, във вид християнска пропаганда. В българската 
си хипостаза обаче той определено черпи от по-жив 
етичен пласт. Още в този своеобразен албум проличава 
характерният почерк на Станимиров като разказвач, 
който се затвърждава в следващите две, изцяло авторски, 
заглавия – „Пръстенът на нибелунга“ („Кибеа“, 2019) и 
„Денят, в който мама отиде на небето“ („Сиела“, 2020).
Трите книги са обединени от обща митологична тематика: 
„Седем градски гряха“ изследва християнската митология, 
„Пръстенът на нибелунга“ представя известната 
скандинавска легенда, „Денят, в който мама отиде на 
небето“ е почерпен от вярванията на славяните. И 
трите истории „кръстосват“ митология и хорър и могат 
условно да бъдат отнесени към жанра фолк хорър, който в 
последните години отново се радва на популярност, както 
сред създателите и феновете на комикси, така и сред 
неговите изследователи. От друга страна, възраждащият 
се интерес към славянската митология се наблюдава и в 
други съвременни български заглавия като първите два 
фентъзи романа от трилогията на Венета Въжарова 
„Демон, юда и магьосник“ („Весела Люцканова“, 2014) и 
„Билкова отвара и рог от еднорог“ („Весела Люцканова“, 
2015) и трилогията „Самодивски сезони“ на Искра Урумова 
(„Сиела“, 2020).
Самият Станимиров определя „Денят, в който мама отиде 
на небето“ като ескперимент и споделя творческата 
история на книгата в подробния предговор към нея. Всичко 
започва с три странни рисунки, свързани с историята 
на две деца, които остават без майка. Първата той е 
нарисувал през 2011 г., след това е добавил още две и макар 
че не се отнася към тях много сериозно, те го преследват в 
продължение на цели девет години. Когато все пак оформя 
идея за комикс и я разпраща на петима автори, получава 
от Сотир Гелев следния отговор: „Това само ти можеш да 
го напишеш. Но не е за комикс, а за литература... Ако го 
напишеш така, както си почнал, без да се опитваш да бъде 
„литературно“ написано, ще стане доста необичайно“.
И резултатът наистина е необичаен. Може би най-
необичайна (за непосветените) е напрегнатата история, в 
която героите действат, променят света. Тя е рамкирана 
от сбита пред-първа част „Начало“, в която читателят 
е поставен направо в катуна на главната героиня, и доста 
по-дълъг и наситен с илюстрации „Край“. В трите части, 
разположени между тях, се запознаваме най-напред със 
самата стопанка – Славута, понякога само Вута, чергарка, 
която бае и знахарства, но хората я търсят най-вече заради 
чакръкчийските є умения. Наследила е занаята от баба си и 
баща си, с които живее. Майка си не помни и въпреки това 
има спомен от нея – когато навършва дванайсет години, е 
чула гласа є насън. След тази случка Вута е станала друга. 
Само след година е по-търсена и от баба си, и от баща си. 
Доволна, че е предала занаята на кадърно дете, бабата є 

1 Виж още бр. 38/2011 на „Литературен вестник“ с редактори 
Антон Стайков и Свобода Цекова, брой, който се спира в 
диалози и картинки върху българския комикс; както и на 
книгата на Антон Стайков „Кратка история на българския 
комикс“, Кибеа, 2013 (бел. ред).

разкрива името си, а след това изчезва. От този ден друг 
става и бащата на Вута. Във Втората част го виждаме 
да се напива безпаметно още от сутринта, забравил колко 
е обичал дъщеря си и потънал в злоба и ярост към нея. Тя 
спестява пари, тайно си купува каручката и кончето, с 
които вече се запознахме в „Началото“, и започва да обикаля 
махалите и селата околовръст.
Разбира се, трудностите є не свършват с това и 
следващите страници приковават интереса на читателя 
върху впечатляващи битки между светлото и тъмното 
начало. Вута ще роди две деца, на тях е посветена 
Третата част. И може би най-необичаен от всичко е 
тъкмо комплексният образ на майката. По инерция 
очакваме да я видим или като жертва/героиня, или най-
много „поглъщаща“ в юнгиански смисъл – позабравили сме 
обаче за Великата майка-богиня. Изненадващите обрати 
движат историята на бързи обороти. Изненадващ е също 
така езикът, който съчетава старобългарски думи със 
съвременни жаргонизми. Последните на места могат да 
бъдат олитературени, без историята да загуби от това – 
също както и в „Пръстенът на нибелунга“. Специфичният 
изказ по-скоро очарова, отколкото дразни дори когато 

Салон за българска култура и 
духовност – чикаго (Salon for 
Bulgarian Culture and Spirit)
От 1 юли 2021 г. стартира традиционният литературен 
конкурс „Изящното перо – 2021“ – на тема „Човечността 
– кръстопът и съдба“. Конкурсът се организира от Салон 
за българска култура и духовност – Чикаго. Условия за 
участие в конкурса: в раздел „Поезия“ – ще се приемат 
до три стихотворения; в раздел „Проза“ - до две творби; 
обем на произведенията – за проза – до пет стандартни 
страници (30 реда х 60 знака на ред, включително с 
интервалите); адрес за изпращане – email:salonbgculture@
yahoo.com ; краен срок за изпращане: 30.09.2021; 
творбите трябва да са написани на български език. 
Излъчените победители ще бъдат обявени по време на 
фестивалните дни на българската култура в Чикаго през 
м. ноември 2021 г. 
Пожелаваме успех на всички участници!

сблъсъкът между жаргонизъм и поетизъм извади (рязко) 
читателя от въображаемия свят, в който е потънал. 
Интегралната спойка на изящните илюстрации, бързата 
и плътна история, действените герои и чародейното (по 
самовилски) разказване определят оригиналния почерк 
на Станимиров като създател на изцяло завършени, 
наистина необичайни светове. Митологично разполовени 
на тъмно и светло измерение, те изненадват с логиките 
си, а разказвачът и читателят остават сякаш отстрани, 
зрители на добре балансираното действие. Усещането 
от четенето е някак освобождаващо, сякаш в тъмните 
„кътчета на въображението“ прониква разтърсваща, 
укротяваща светлина и разказва историята втори път, 
отвъд отблъскващите привидности.
Паратекстът също се характеризира с пълнота и 
завършеност. Корицата представлява илюстрация на 
възлов момент от действието и изпълва цялата страница. 
Анотацията определя „експеримента“ като приказно-
страшна повест за възрастни и въвежда запомнящата се 
формулировка „славянска комбинация между Стивън Кинг и 
тъмната половина на Нийл Гейман“. Четирите посвещения 
ясно заявяват взаимната грижа и подкрепата като 
тълкувателни ключове към повествованието. Но може би 
най-голяма тежест има подробният предговор, който, в 
допълнение към творческата история, изказва и последното 
„недоизказано“ нещо – кои са самовилите. А също така 
подсказва, заедно с посвещенията, как трябва да се чете 
„Денят...“: като „пътуване някога, някъде, но заедно – аз 
и ти“, пътуване през мрака към „безлетната“ (отпреди 
всички времена) обич, напомняйки познатия мотив и 
смъртта не е раздяла.
За кого в крайна сметка е тази книга? За всеки, който обича 
да бъде „отвличан“ в странни и познато-непознати светове, 
срещата с които може да го направи друг. Който не се 
страхува да прекрачва граници. Не всички граници обаче.

ВЕСЕЛА ЕЛЕНКоВА

Петър Станимиров, „Денят, в който 
мама отиде на небето“, изд. „Сиела“, С., 
2020.
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Сингер страдаше от особена форма на 
чувство за срам, но то не го измъчваше 
всекидневно, а се появяваше от време на 
време като спомен за някакво неловко 
недоразумение и го заставяше да спре, да 
застине, с отчаяно изражение на лицето, 
което той тутакси закриваше, вдигайки към 
него ръце и надавайки вик: „Не, не“.

Романът на норвежкия писател Даг Сулста 
за мнозина може да се окаже особено 
преживяване със сякаш нарочния си уклон 
към незабележителност – езикът му не 
въздейства по някакъв запомнящ се начин, 
сюжетната линия не изненадва с някакви 
немислими обрати, доколкото следва 
живота на героя (от 34-тата докъм 50-ата 
му година). Той самият сякаш нарочно е 
представен по възможно най-неизпъкващия 
и безцветен начин. До степен на гротеска 
дори, тъй като дотолкова изострените 
му социопатични черти стоят нереално, 
колкото и отчасти да са резониращи сред 
читателските кръгове. 

…защото от младите мъже все пак се 
очаква да бъдат всичко друго, но не и 
наблюдатели на живота. Това прилича на 
шокиращо отричане на живота. Та ако 
човек не може да участва в живота, когато 
е в разцвета на младостта си, то кога 
тогава? Това, че някой отказва да приеме 
и използва даровете, поднасяни на младия 
от младостта, възмущава онзи, който с 
радостта наблюдава идващите след него 
млади. 

Но има нещо опияняващо в проследяването, 
в пускането по потока на един 
незабележителен живот. Отказите от 
сензационност, от изпъкване от авторова 
игра с наратива и с езика всъщност 
стилово прилягат много точно и удобно 
с присъствието на главния герой. Не 

научаваме името му, идентичността 
му е по-скоро инструмент, отколкото 
някаква смислова тежест, около която 
да се увива прозаичният текст. Явно 
заявената отчужденост на Сингер, както 
от света/живота, така и от самия 
себе си, поставя множество въпроси и 
остава да тлее дълго след прочитането на 
недългия роман. Всъщност Сингер с гладко 
представената си сивост, без някакви 
изпъквания или вдлъбвания, се оказва много 
подходящо художествено огледало, в което 
читателят, ако поиска и ако не махне с 
лека ръка, но и ако се сниши под гордостта 
си, може хубаво да огледа малките парчета 
от този герой в самия себе си. Един такъв 
герой, за когото би било пресилено дори 
да се каже, че се е пуснал по течението на 
живота, стои рязко и дразнещо на фона 
на съвременните господстващи наративи 
на непрестанен растеж и ускорение, 
внушаващи/изискващи свръхчовешкост 
навсякъде, на всяка цена, у всекиго. 
Даг Сулста сякаш нарочно забавя разказа, 
лишава го от всякакви основания за 
съществуване освен от самия факт на 
наличието му като текст. Всъщност 
авторът на няколко пъти се вмъква съвсем 
отявлено в тъканта на романа и заговаря 
със собствения си глас, от собствената си 
позиция на творящ, който поема вината за 
това, че Сингер е какъвто е. 
Книгата може да се чете както като 
някакъв експеримент с литературата, 
вече изнемощяла от опити, отричане, 
преповтаряне и „иновиране“, така и като 
социално огледало на тлеещите патологии, 
които обикновено и съвсем стереотипно 
приписваме на Скандинавието, но всъщност 
все повече можем да открием във всякакви 
разнопосочни слоеве от съвременното 
европейско общество. Лишеността на 
романа и крайният му минимализъм 
могат както да го превърнат в тягостно 

около отсъствието
Даг Сулста: Т. Сингер

Със сигурност Антония Апостолова не 
е ново име на книжния пазар. Авторката 
издава първата си книга – стихосбирката 
„Солена ябълка“, през далечната 1994,  
когато е на крехката възраст от 
седемнайсет години. Авторка е на вече три 
книги, последната от които е романът 
„Нас, които ни няма“ (2021). Наред с всичко 
това Апостолова се занимава и с преводи 
на творби от иврит на израелския поет 
Амир Ор. Тя очевидно има задълбочени 
познания за израелската култура, виждаме 
ги демонстрирани в разказите „Потъване 
в мъртво море“, „Там на същото място“ и 
„Неженените от площад „Рабин“.
„Потъване в мъртво море“ е втората 
книга на Апостолова. Сборникът е съставен 
от дванадесет разказа, обединени от 
общата тема за човешките загуби и щети 
– истински или въображаеми, несъзнавани 
или подценявани, неизбежни или твърде 
закъснели. С психологическа проницателност 
и внимание към детайла авторката разказва 
за потъването, което се случва с всеки от 
нас, но което преживяваме и осмисляме 
сами. 
Освен в България, книгата ни отвежда в 
Гърция и Израел, за да ни разкрие съдбите 
на своите герои с ярка поетична образност, 
меланхоличен ритъм и покоряваща 
атмосфера. Героите на Апостолова са 
силно отличаващи се по вид, възраст и 
взаимоотношения. Те са фатално влюбени 
едно в друго деца, партньори, загубили 
другия, опасно неразличими близначки, 
разделени себични родители, семейства, 
преодолели измяната или преоткрили 
красотата на белезите, нанесени от 
времето.
Интересна особеност на сборника е това, 
че във всеки разказ повествованието върви 
назад – към спомените и преживяванията 
на героите. „Идеята на връщането е да 
се направи реконструкция на миналото“, 

споделя авторката в едно интервю. 
Сегашното действие на персонажите е 
силно редуцирано, сякаш Апостолова е 
„грабнала“ героя си от настоящето и го е 
„пуснала“ в прозорче към миналото. Друг 
любопитен детайл е това, че с изключение 
на два от разказите в сборника – „Потъване 
в мъртво море“ и „Неженените от площад 
„Рабин“, където физическото място 
има участие в историята, събитията в 
останалите разкази биха могли да се случат 
във всеки друг град, бряг или улица.
Мотивът за пренасянето към миналото 
е развит още в първия разказ „Потъване 
в мъртво море“. В него се разказва за една 
семейна двойка над четиридесетте, която 
е пристигнала на почивка за две седмици 
край един от най-солените водоеми на 
Земята девет години след като за първи 
път е била там. Постоянно в разказите 
е разминаването между двама (понякога 
дори трима), а разказвачът с настървение 
се опитва да разбере всяка от страните 
и да ги опише, без да взема страна, а 
преминавайки от преживяванията на единия 
в преживяванията на другия.
Два от разказите – „Изкачването“ и „Сем. 
Ангелови“, остават в съзнанието дълго 
след техния прочит. Представляват 
най-доброто от това, което се очаква 
да бъде един кратък разказ: детайлни 
описания на мястото и настроението 
на действието, красив и образен език и 
най-вече изненадваща и разкъсваща от 
тъга експлозия в края. Тези два разказа 
доказват умението на авторката да улови 
и опише нашето съвремие със специфичен 
за нея почерк. Начинът на разказване 
в историите от „Потъване в мъртво 
море“ е спокоен, думите „текат“ плавно 
като пясък, минаващ между пръстите. 
Липсва мелодрама, авторката се отнася с 
безпристрастен реализъм към жестоките 
житейски събития. Тя притежава език 

на поет и прозаик 
едновременно, а това 
придава на творбите 
є гъвкавост и 
свежест. 
Но нека за момент 
се абстрахираме 
от качеството 
на разказа и 
обърнем внимание 
на дребни 
коректорски грешки. Още в 
първото произведение, което дава име на 
сборника, се забелязва правописна грешка. 
Вместо „после дръпна хавлията си, уви 
я около корема си“ е изписано „после 
дръпна кърпата, увия я около корема 
си“. Следващата грешка е допусната в 
отразяващия политическата обстановка на 
Израел осми разказ „Неженените от площад 
„Рабин“. Там се забелязва: „Интересът 
му към бъдещето беше спихнал“, вместо 
„стихнал“. Разбира се, възможно е това 
да не е неточност, а жаргон, употребен, 
за да се засили ефектът на казаното, 
но тъй като самият разказ не съдържа 
други подобни думи, по-вероятно стихнал 
е правилният избор. Тези грешки са 
незначителни и дори е възможно да останат 
незабелязани в процеса на четене, но все пак 
не бива да възпрепятстват насладата от 
докосващите истории.
„Потъване в мъртво море“ е силно сетивна 
книга – тя се усеща, помирисва, вкусва 
и вижда. И въпреки че разказва за тъги, 
загуби и смърт, прочитът є въздейства 
освобождаващо и пречистващо.

ГЕРГАНА ТАКоВА

Антония Апостолова, „Потъване в 
мъртво море“, ред. Надежда Радулова, 
Красимир Лозанов, изд. „Жанет 45“, Пл., 
2019.

Морето, в което потъват всички

читателско преживяване, така и да се 
окажат онзи изчистен фон, на който да 
ясно да кристализират (себе)наблюдения, 
най-накрая стигнали до свободата на 
осъзнаването.
Т. Сингер може да се въведе в задочен 
диалог с различни произведения – през 
„Чужденецът“ на Камю, съвременната 
скандинавска прустианскост на 
Кнаусгор, „Цял един живот“ на Зееталер. 
Обикновеният живот е може би в немалка 
степен износена тема в съвременната 
литература. Тук тя е развита именно 
с онова плътно подчертаване на 
обикновеността, което стига до самото 
зачертаване на живота. 
И сякаш именно следите от това 
заличаване, присъствието на тази особена 
пустота, която уж не тежи, оставят 
белези, които напомнят за себе си и след 
края на романа и връщат ума към героя, 
чието малко име никога не узнаваме.

ИВАН П. ПЕТРоВ

Даг Сулста, „Т. Сингер“, прев. Росица 
цветанова, изд. „Аквариус“, С., 2021.
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Ани Васева, 
„Театър и 
истина“, изд. 
„Метеор“, 2020, 
601 с.

Ани Васева ни е позната като режисьорка 
със силен и неподражаем почерк, както и 
като основателка на „Метеор“. С тази 
книга можем да надникнем зад кулисите 
на нейната работа и да открием, че тя 
е основана на огромна ерудиция върху 
теорията и историята на театъра. 
Към въпросите „лъже ли се в театъра?“; 
„каква е разликата между „наистина“ 
и „истина“?“; „събитията в театъра 
действителни ли са?“ авторката 
подхожда с мощна концептуална хватка. 
Ани Васева проследява проблеми като 
ефекта на отчуждаването при Брехт, 
естественото при Станиславски, 
възможността при Арто, биомеханиката 
при Мейерхолд, играта според Шехнер, 
ролята като призрак според Коклен. Тя 
прокарва границите между „реалистичен 
театър“, „условен театър“, „политически 
театър“ и съвременните практики. 
Книга, през която разбираме защо 
театърът е място на чудеса и защо 
актьорът може всичко.

Албена Тодорова, 
„Единайсетте 
сестри на юли“, 
изд. „Жанет 45“, 
2021, 72 с.

След „Стихотворения“ (2014) и 
„Стихотворения, от които ти се живее“ 
(2018) това е третата стихосбирка 
на Албена Тодорова. Тя ни потапя в 
откритите простори на юли, в една 
поетика, която може да превърта 
календари и времена, за да върне усета 
за непосилната лекота на живота. И 
предупреждава, че стихотворенията 
винаги се сбъдват, защото „гнездят в 
джобовете на реалността“.

Маргарита 
Карапану, 
„Касандра и 
вълкът“, прев. 
Мая Гиола-
Граховска, изд. 
„Колибри“, 2021, 
190 с.

Гръцката писателка Маргарита Карапану 
(1946-2008) завършва философия и 
кино в Париж и детска психология в 
Лондон. Независимо от биполярното 
разстройство, с което се бори цял живот, 
тя е авторка на седем романа. „Касандра 
и вълкът“ (1976) е необикновена книга за 
детството, жесток пътеводител в света 
на най-малките с неговите най-мрачни 
кътчета. Шестгодишната Касандра 
споделя своите наблюдения, мечти и 
кошмари. През нейния поглед са засегнати 
фасетъчно разкази за малтретирането на 
децата, църковните ритуали, неделните 

вечери, самоубийството…
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Емил Верхарен, 
„Поезия в проза“, 
прев. Тодорка 
Минева, корица 
Борис Праматаров, 
изд. „СоНМ“, 2021, 
136 с.

Между 1886 и 1895 г. Емил Верхарен 
публикува 46 поеми в проза. Същинска 
лаборатория за поетическо изкуство и 
модернизъм, този жанр се превръща в 
повод за експериментиране с гранични 
изразни форми. В кратките поеми в проза 
на Верхарен се смесват оригинална визия за 
света и слово, което руши установените 
синтактични, лексикални и прозодични 
рамки на езика. Както Рембо в „Озарения“, 
Верхарен признава, че има една-единствена 
цел: да търси и намира думи, които да 
бъдат разбираеми за живите хора от 
бъдещето, за да изкаже на техен език 
болката от пропилените векове, която 
открива у себе си.

Мирча Картареску, 
„Соленоид“, прев. 
Иван Станков, 
изд. „Фабер“, 2021, 
736 с.

Към „Соленоид“ водят всички предишни 
белетристични книги на Картареску, 
мащабен роман, в който отеква ехото 
на Кафка, Борхес, Пинчън, Борхес и други 
предходници. Пред нас е дългият дневник 
на разочарован писател, който разказва 
за детството и юношеството си в 
един призрачен и меланхоличен Букурещ. 
Безименният герой – учител по румънски 
език в квартално училище с неуспешна 
литературна кариера и с професия, която не 
го интересува, купува стара къща с форма 
на кораб, построена от изобретателя на 
соленоида – гигантска магнитна намотка, 
която е антигравна машина. Нейната 
гравитационна сила не привлича надолу, 
а повдига последователно всичко, което 
попада около нея. Дали това са просто 
халюцинациите на героя или път за излизане 
от триизмерната реалност?

Малина Белчева, 
„Репресивното 
общество. 
Социалната 
репресия в теорията 
на Фройд за 
общественото 
развитие и нейното 
влияние върху 
философията на 
Маркузе, Фром и 
Фуко“, изд. „Изток-
Запад“, 2021, 328 с.

Mонографията представя процеса на 
формиране на теорията на Зигмунд Фройд 
върху репресията като обществен феномен 
и начина, по който тя непрекъснато 
поддържа социалното развитие. Книгата 
полага в сравнителна перспектива 
три линии: Фройдoвите възгледи за 
общественото развитие и критическата 
теория на Херберт Маркузе; археологията 
на знанието на Мишел Фуко; социалната 
теория на Ерих Фром. Така е изследвано 
както влиянието на Фройд върху 
развитието на възгледите на Маркузе, Фуко 
и Фром, така и новото в 
техния специфичен прочит на 
Фройдовите идеи.

В И Т Р И Н АП Р о ч Е Т Е Н о  Д Н Е С

П Р о ч И Т И

Без съмнение ръстът на 
твореца се забелязва от 
отношението му към 
текста, който предлага 
на читателя, от това как 
подрежда съдържанието 
между страниците. Това 
може да убегне в големите 
наративи като романа, 

но личи във висока степен в сборниците. 
Най-новата книга на Елена Алексиева 
„Прекъсването на самсара“ е именно такава, 
събрала в себе си точно такива разкази, без 
нито един да е чужд на цялото.
Първата ми среща със сборника беше 
чрез корицата и странната леопардова 
котка върху нея. Стори ми се, че нещо от 
изображението или в погледа на котката 
кара читателя да се застоява по-дълго 
пред корицата, а самата тя не е типична 
за стила на Люба Халева. Различният стил 
на художника е продиктуван от авторката 
и темата, което е важен и необходим 
подход. Самата котка, вързана за въженце, е 
епизодичен герой от последния и според мен 
събирателен разказ в сборника. 
Но защо „самсара“, се питах докато Елена 
Алексиева ми надписваше книгата, а аз не 
се решавах да задам въпроса си гласно, нещо 
„будистко“ ли има в разказите? Всъщност 
разказвачът от последния текст твърди, 
че не разбира нищо от будизъм, което 
вдъхва успокоение на читателя, ако също 
нищо не разбира, но затваряйки последната 
страница, може да потвърди, че тази книга 
не е за това. 
Но за какво е тогава „Прекъсването на 
самсара“? Това е книга за начините, по които 
човек общува, докосва се и се разминава със 
смъртта. Всяко докосване до нея не ни ли 
прави нови хора, не ни ли завихря в нов кръг 
на битието? Каквото и да прави смъртта 
от нас, в сборника на Елена Алексиева  тя 
се явява като нещо естествено, но и нещо 
нестрашно, понякога спокойно, друг път, 
както пада нощта – неизбежно. Неслучайно 
първият разказ в сборника е „Подарък“, а 
първото изречение от него не би могло по-
добре да опише стилистиката на книгата –  
скрит хумор, деликатна ирония, наратив без 
излишни украшения, заради самата фраза. 
Или ако се позова на рецензия от Димитър 
Камбуров за друг сборник на авторката: 
„Жилавият, отчетлив, привидно прозрачен 

маниер на писане трудно би се разпознал 
като женствен“1, мога да твърдя, че в 
новия си сборник Елена Алексиева остава 
вярна на тази своя стилистика. Ето и 
самото изречение от разказа „Подарък“, 
което ни оставя безмълвни и учудени, кара 
ни да продължим да четем: „За шейсет 
и петия рожден ден на Иван Петров му 
подариха гроб“. 
В „Прекъсването на самсара“ се открива 
приемственост с предходната книга на 
Елена Алексиева – романа „Свети Вълк“. Тя 
е главно на няколко нива – чрез натоварване 
на определени типове герои със сходни роли, 
чрез придаване на антропоморфни качества 
на неодушевени предмети, чрез приписване 
на свещени качества на животни. За 
първата черта – натоварване на определени 
типове герои със сходни роли – отново 
пример може да бъде даден с „Подарък“, 
в който циганката във финала напомня 
на пришълка от царството на смъртта 
или на мойра, дошла да скъса ненадейно 
нишката на живота на Иван Петров, както 
циганите в „Свети Вълк“ обитават не 
просто социалната долница, а физически са 
поставени в земните недра, изоставената 
мина. Приписване на свещени качества на 
животни умело е показано в „Идолът“, а 
одушевяването на предмети най-ясно се 
откроява в „Под дъгата“: „Неговият рай, 
както на всеки друг нож… беше кръвта. 
Тя беше неговата ножница и ножът изпита 
известно учудване колко леко и безболезнено 
се плъзна в нея“.
Заглавията на разказите в сборника 
са къси. Ограничават се от една дума, 
рядко включват две. Заглавието описва 
сърцевината на наратива, провокира 
читателя към разгадаването си, сякаш, 
ако бъде разгадана енигмата на заглавието, 
ще бъде получен мигновено и ключът към 
разказа. Този ключ читателят получава 
във финалните изречения, понякога дори 
в последните им думи. Така финалите 
функционират като обърнатата поанта 
в поезията. В споменатия първи разказ 
подаръкът не е парцелът за гроб, а 
последната жена в живота на Иван Петров. 
В „Източният прозорец“ не зазиданият 
източен прозорец е главният герой, а 

1 Камбуров, Димитър. „Hotel California: Елена 
Алексиева в „Читателска група 31“ –  Liternet, 
2.02.2006. 

човекът от Източна Европа, намерил 
пристан в Германия с надеждата той да е 
крачка към бляна.
Разказите са камерни, организирани са около 
един епизод от живота на главния персонаж, 
проследяват се събитията около този 
епизод, взаимоотношенията на персонажа 
с един или двама герои. Важното в така 
избраната композиция е, че разказвачът 
последява вътрешното напрежение, 
раздвоение или самота на персонажа, 
лутането му и невъзможността да изкаже 
на някого своето търсене. Сякаш именно 
невъзможността да се изкажеш обединява 
героите, които са извадени против 
волята си и поставени под „светлината 
на прожекторите“, а героите, колкото и 
да са различни – от агресивни луди до тихи 
интелектуалци, не държат да бъдат в 
центъра на вниманието. 
Като изключение от тази наративна 
конструкция е последният разказ, който 
обединява всички с проговарянето. 
Човекът, който никой не желае да забележи 
и запомни, той дори дразни околните 
с желанието си да им помага с дребни 
жестове, има какво да каже и желае да го 
каже. Това е радостта от живота, който, 
както и да е живян, е неговият живот 
и този живот не бива да бъде забравен. 
Ничий живот не бива да бъде забравен, дори 
на най-незначителния, малкия и дребния. 
Затова посланието на Егерт Форслунд е не 
само негово, то е и на Лили от „Златната 
стая“, и на Стефан от „Афганистан“ 
и на всички неназовани персонажи от 
сборника: „…за щастието, много повече, 
отколкото за скръбта, е нужно да се 
разказва“. „Прекъсването на самсара“ е 
изпъстрен с такива втъкани мъдрости, 
които протагонисти или разказвач изричат 
между другото, смесват обикновеното 
живеене с мъдрото прекосяване на света, 
запътени към смъртта, която винаги е 
близо и винаги безпристрастно наблюдава 
нашите стъпки, грешки и решения. Така е и 
написан сборникът, имаш усещане, че някой 
те гледа и се смее, но не се надсмива. Това е 
друг смях.

ЯНИцА РАДЕВА

Елена Алексиева, „Прекъсването на 
самсара“, изд. „Жанет 45“, Пл., 2021.

Много се радвам за това, че литературните 
изследвания у нас, свързани с темата за 
животното, нарастват. Днес говорим за 
книгите на Пламен Антов, но над тази 
тема работят още Миглена Николчина, 
Калина Захова, Дарин Тенев1. Още по-
хубаво, че техните подходи не си приличат, 
а разкриват различни перспективи към 
въпроса за животното и животинското 
в литературата. Интересът към 
животното е, така да се каже, „световен“. 
То е един от най-коментираните 
литературни персонажи от години насам.
Онова, което ми се струва важно в подхода 
на Пламен Антов, е неговият особен 
компаративизъм. Избрани са двама автори, 
които трудно можем да си представим, че 
ще се срещнат – Емилиян Станев и Мартин 
Хайдегер. Но все пак Пламен Антов прави 
възможна тази среща. Не става въпрос за 
обикновено сравнение между философа и 
писателя, а за такова сравнение, което е 
водено от опит да се промени представата 
за тях двамата. Антов се стреми да 
види животното като скрита точка, 
която управлява мисленето на Хайдегер, 

1 Върху този проблем работи още и 
авторът на този отзив, виж: Морис Фадел, 
„Животното като литературна провокация“, 
изд. „Нов български университет“, С., 2010, 
(бел ред).

да свърже всички големи теми в неговия 
късен период (хуманизма, техниката) 
именно с животинското. Същото авторът 
прави и по отношение на Емилиян Станев. 
Животните обикновено са разглеждани 
като ранна тема в произведенията на 
Станев, която бива изместена от други 
интереси. Но Пламен Антов не е съгласен. 
За него животното остава основна грижа 
на мисълта на писателя. Срещата между 
Хайдегер и Емилиян Станев не е следствие 
от умението да се изграждат паралели 
между текстове или да се привеждат 
някакви позитивистични аргументи, 
които трябва исторически да ни убедят 
в тази среща, а е резултат от една 
интерпретативна схема, която бива 
наложена на двамата и която всъщност ги 
сближава. 
Тази интерпретативна схема е 
аргументирана много убедително, но тя 
има и друго достойнство: зад нея се усеща 
ясно един личен ангажимент. Кризата 
на модерността, свързана с отделянето 
от природата и господството на 
техниката, която коментира книгата, 
е персонална криза за самия автор. Зад 
ерудицията и уж обективистичните 
синтактични конструкции се усеща едно 
лично изживяване на проблема, което прави 
книгата в някакъв смисъл поетична и 

лирична, споделяща със своя читател. 
Хубавото на тази книга е и това, че тя 
казва нещо различно от себе си. Например, 
когато обсъжда неочакваната връзка 
между фотографията и хайку, изразяващо 
според Антов езика на мълчанието, 
на не-езика, тя разклаща твърдото 
противопоставяне, което е градила преди 
това между техника и природа. Така тя да 
ни показва, че невъзможното, към което 
е устремена (неслучайно заглавието є е: 
„Пред непостижимото…“) – изходът от 
човешкото и езика – не трябва да се мисли 
негативно, като непреодолима граница и 
непресекаем предел, а като една трудна, но 
все пак осъществима стъпка.

МоРИС ФАДЕЛ

Пламен Антов, „Анималистиката 
на Емилиян Станев. Биополитически 
и философски проблеми, критика на 
политическото. Станев и Хайдегер“, изд. 
„Книги за всички“, С., 2019.

Пламен Антов, „Пред непостижимото: 
Емилиян Станев и Мартин Хайдегер. 
Философската зооантропология на Ем. 
Станев. Хайдегер и Изтокът“, изд. 
„Книги за всички“, С., 2021.

За невъзможното, но не и за неизпълнимото 

За обикновеното живеене, мъдрото 
прекосяване на света и още нещо в 
„Прекъсването на самсара“
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Историята на емоциите и афективния опит 
представлява важен ресурс в съвременната 
историография, доколкото те дават един съвсем 
друг образ на историческите събития и разкриват 
една скрита реалност, която все повече ни вълнува 
в свят, заплашен от технологическото нивелиране и 
експанзията на инструменталния разум. Познанието 
на реалността на афективния опит привлича с това, 
че тя би могла, от една страна, да събуди дремещи 
сили у нас самите: на съпреживяване, вживяване и 
защо не и на излекуване на миналите травми, а от 
друга, да разшири разбирането ни за това, което е 
било. В текста си „Как да реконструираме 
афективния живот на миналото. Сетивността 
и историята“ (1941) френският историк 
Люсиен Февр задава параметрите на 
това ново тогава изследователско поле: 
същността на емоциите като институция, 
тяхната заразност и предаваемост, видовете 
документи, които могат да бъдат изследвани 
и залозите за историческото знание. 
Оттогава към афективната история са 
добавени множество страници и множество 
различни подходи са били изобретени в диалог 
с водещите направления в хуманитарното 
знание – психоанализата, неомарксизма, 
постструктуралистичната социология на 
Бурдийо и Фуко и много други. Да не говорим 
и за разширяването обхвата на подлежащите 
на анализ исторически документи, сред които 
могат да се открият заключени и забравени 
травми: ако Февр ни говори за художествена, 
юридическа и морална литература като извор 
за историята на емоциите, то в днешно време 
дневници, писма и всякакъв личен архив стават 
привилегирован материал за изследване. Всичко 
това ясно показва до каква степен големите 
събития се отразяват на микрониво, на нивото 
на индивидуалния човешки живот, често 
пъти станал жертва на велики проекти и 
надхвърлящи го контексти. 
Но сякаш основното, което ни вълнува, и 
което като въпрос далеч надхвърля полето на 
историята, е доколко емоциите от миналото 
могат да определят нашето настояще. 
Брилянтен отговор дава историкът Снежана 
Димитрова с книгата си „Възстановяване… 
Репарации… Гаранции…/ Франция и 
балканските славянски държави (септември 
1918 – януари 1920)“. В нея са описани подробно 
дипломатическите отношения между 
държавите победителки и победените държави 
от Първата световна война по време на 
Парижкия мирен договор, който слага край на 
един кървав конфликт, белязал целия XX век. 
Но на фона на различните пререкания и сложни 
дипломатически маневри Снежана Димитрова 
разкрива и преживелищния опит, който като 
скрита реалност задвижва историческите 
събития и залага капани на толкова дългоочаквания 
мир. Наследството на Първата световна война ясно 
показва до каква степен афективният свят на хората 
от онова време владее живота на следващите поколения. 
Като избождащ очите пример ще дам настоящата 
сложна дипломатическа ситуация с Република Северна 
Македония, корените на която могат да се търсят 
в описаните в книгата събития и свързания с тях 
преживелищен опит. 
Снежана Димитрова започва труда си с един друг 
изключително показателен пример, свързан с така 
наречения от нея „афективен обрат в дипломацията“, 
целящ да направи видимо в полето на историографията 
„невидимото наследство на Голямата война“, а именно 
наследството на емоциите, травмите и преживелищния 
опит на въвлечените в това епохално събитие и тези, 
чиято мисия е била е да създадат условията на един 
дълготраен мир. Този пример е историята на паметника 
„На Франция“, издигнат в центъра на Белград през 1930 
от хърватския скулптор Иван Мещрович. Посвещението 
на паметника гласи „Обичаме Франция така, както тя 
ни обичаше 1914-1918“. Със самото посвещение вече се 
залага един афективен регистър, около който работата 
на Снежана Димитрова ще направи видими сложните 
отношения между Балканските държави и Франция 
в периода на изготвяне и сключване на парижкия мир 
1918-1920. Самият паметник става място, на което 
се изливат различните емоции, свързани с големия 
съюзник от войната. През целия XX и началото на XXI 

век той е място, на което се пази точно 
тази афективна памет, която ще залага 
капани на голямата политика. Именно 
„гневът и обидата от благосклонната 
подкрепа на френската дипломация за 
отделянето и независимостта на Косово 

Войната и мирът като контексти на преживелищен опит
се изказват под различна форма срещу и върху Паметника 
на благодарността“ (стр. 26). Именно паметникът 
става място на срещата между надеждите и утопиите 
на сръбската нация със статуквото на реалната 
политика. Изобразената Мариана, символ на Френската 
република, с нейните ценности за свобода, равенство и 
братство, става символ на едно предателство и една 
травма: „И Франция повече не е приятел на Сърбия“, 
така изникват на преден план противоречията между 
широко рекламираните ценности на свободата, мира, 
самоопределянето на народите и действителното 
отношение на Сърбия към собствените є малцинства и 

политиките към тях. Усещането за несправедливост се 
показва от различни акции отдолу срещу паметника на 
благодарността, усещане обаче, което се явява наследник 
на онзи афективен свят, който именно мирът от 1918-
1920 е заложил като капан, пренебрегвайки идеалите 
на едни други народи и малцинства: „Всъщност 
така несправедлива се е явявала и преди сто години 
тъкмо тя, тяхната справедлива Франция (от 1914-
1918), която те търсят пред паметника є сега, такава 
е била някога тя същата, но за едни други, тогава 
маргинализирани и подтиснати (също бивали място 
на политическо и етническо насилие), сякаш невидими 
тогава в Югославия – малцинствата (например българско 
и албанско)“ (стр. 33). 
Около всичко това се заплитат именно емоционалните 
ресурси, свързани с несправедливостта на миналото 
и тази на настоящето, ресурси, които показват как 
животът на афекта продължава, как се предава през 
поколения и как влияе върху взимането на важни решения 
и върху сложните дипломатически игри. Именно опит 
за разплитане на тези емоционални възли прави и 
френският президент Еманюел Макрон през 2019 с реч 
пред същия този Паметник на благодарността, в която 
той припомня миналата обща съдба и понесени заедно 
страдания, опит, който се опитва да заличи скорошните 
проблеми и да отправи поглед към общото светло 
бъдеще. Но според Снежана Димитрова тази реч остава 
именно в „афективните капани“ на миналото от времето 
на Голямата война, неуспяла „да обезвреди самата негова 
стръв: историческите сънища и мечти на един народ“ 
(стр. 42). Така в историята остават следи от илюзии и 
надежди, от полуистини и манипулации, от страдание и 
болка, които стават част от този афективен ресурс на 
дипломацията. Те правят от привидната политическа 
рационалност сложно поле, в което засрещат различните 
нива на преживелищния опит. 

Една от големите заслуги на тази книга е, че разкрива 
по невероятен начин именно тези капани, които 
непреработеното минало ни е приготвило, разкритие, 
плод на невероятен труд и на издирване на огромен 
обем от документация от всякакъв порядък (интерес 
представлява приложението, в което са публикувани 
множество от тези архивни документи, в които 
войната е видяна именно като преживяване): от 
лични писма и дневници, през рисунки и художествена 
литература, до дипломатически документи, всекидневна 
преса и научни статии от това време. Няма да мога 
да се спра подробно на цялото богатство, което тази 

книга ни представя, само ще набележа някои 
важни според мен моменти, чрез които бихме 
могли да си обясним противоречията на 
балканската политика в последното столетие 
през заложените от Парижкия мир проблеми. 
Принципът на конференцията „Възстановяване, 
репарации, гаранции“ е разгледан от Снежана 
Димитрова в многообразието както на 
теоретическите, ценностните, научните 
си предпоставки, така и в афективната 
дълбочина на практическите си последици. На 
това са посветени трите основни глави на 
книгата. През тях ни стават ясни процесите 
и движещите ги принципи, въз основа на които 
се начертават границите на Балканите. Във 
всичко това се оказва, че емоциите играят 
съществена част както в процеса на взимане на 
решения, така и върху пропагандната работа 
на различните делегации на конференцията, 
служещи си безцеремонно с журналистическо 
влияние и научни спекулации. В нажежената 
атмосфера на Париж от онова време всичко 
това създава и определен афективен пласт, 
част от публичното мнение, научните дискусии 
и дипломатическите спорове. Но същият 
този изтласкан и несъзнаван свят всъщност 
продължава своя живот дълго след описаните 
събития. С налагането на Версайската 
система се залагат и някои от големите 
капани, които ще създават проблемите на 
Балканския полуостров през целия XX век и 
след това. Ще дам само няколко примера за 
това как решенията оттам променят съдбите 
на милиони хора и на техните наследници. 
От една страна, това е изоставянето на 
широко прокламирания принцип в началото 
на конференцията за самоопределянето на 
народите: начертаването на границите става 
много повече в зависимост от правото на по-
силния и от принципа на „стратегическата 
сигурност“. Към това се добавят и научните 
манипулации от страна на югославските 
представители за етническата карта на 
Македония, които кулминират в отказа на 
Кралството на сърби, хървати и словенци да 
признае малцинствата на своя територия и да 
подпише съответните договори, гарантиращи 

техните права. Това е достатъчно показателно, 
за да видим как пренебрегването на определени чувства 
и смятани за справедливи искания всъщност оставя 
задълго минирано полето на балканските международни 
отношения. Чувството за миналата несправедливост и 
понесеното страдание броди като призрак и подкопава 
плановете за светлото и мирно бъдеще. 
Благодарение на събрания архивен, снимков и живописен 
материал (с особено заслуга и за прекрасните илюстрации 
на Неда Ангелова) в тази книга събитията са така 
описани, че човек би могъл да почувства вибрациите 
на тоновете от миналото, които все още ехтят и в 
днешните дни. Говоренето за емоциите на миналото 
би могло да има своята терапевтична роля, доколкото 
проявява и заговаря за едно скрито наследство, което 
не спира да се предава, но което има и способността да 
променя своите значения в зависимост на начините, по 
които го заговаряме.

ДИМИТъР БоЖКоВ

Снежана Димитрова, „Възстановяване... репарации... 
гаранции... Франция и балканските славянски 
държави (септември 1918 – октомври 1920)“, изд. 
„Парадигма“, С., 2021

С подкрепата на 
Столична община
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В затъмнена стая размитото лице на жената се 
различава от фона си само доколкото е видно, че излъчва 
решителност, но не и идентичност. Зрителят е този, 
който трябва да присвие очи и да потърси контурите на 
брадичката, устните, тялото и мебелите, за да различи 
гърба на мъж, лицето му (изрязано извън кадъра). Камерата 
потрепва, удържа погледа си в тишината, докато сцената 
не бива заменена рязко от следващата: гледка от прозореца 
на самолет; облаци, двигател, крило – небе, което се 
издига, а летателното средство се снижава. Кадрираното 
(семейно) легло, представено ни от външна, воайорска гледна 
точка, се прегъва в оличностена, първолична. Икономичният 
начин на предаване на вътрешен конфликт посредством 
подмяната на перспективата служи и за въведение към 
сюжета, и за визуално резюме на миналото. Разказът за него 
предстои.
Марта (Наташа Сторк) е 40-годишен неврохирург със 
солидна репутация в Ню Джърси, омъжена, с две деца. 
Сбъднала американската мечта, тя спонтанно решава 
да загърби всичко, което е градила досега, за да се върне за 
постоянно в родната си Будапеща. Споделя, че е срещнала 
мъж. Медицинска конференция, неотдавна. Презентации, 
дискусии, запознанства. Искри. „Още преди да се заговорим, 
усетих, че това е то, споделя тя, това е нещото, което 
винаги съм търсила.“ След като изоставя семейство и 
кариера в САЩ, Марта очаква новият є живот да започне 
веднага, от уговорка за рандеву на любимото є място в 
Будапеща, макар че не е стъпвала там от 20 години. 
Ядрото на филма (и първоначалната идея за него) се 
съдържа в следната минималистична сцена: жена пресреща 
мъж, обръща се към него по име и с очакването на любовна 
среща, а той самият не я разпознава. „Съжалявам, бъркате 
ме с някого другиго“, казва той, почти обърнал гръб. Така 
„Мостът на свободата“ – стоманено чудовище, което 
свързва двата бряга на унгарската столица над река Дунав 
– приютява едно любовно разочарование, или иначе казано, 
несподеленото изоставяне, което кара Марта да издирва 
Янош (Виктор Бодо). 
Въпреки че филмовият наратив представя събитията 
линеарно според реда на тяхното случване в живота на 
главните герои, ролята на монтажа се оказва съвсем 

„Приготовления да бъдем заедно за неопределен период 
от време“ (2020)

противоположна. Множество епизоди на разказ пред 
терапевт, разпръснати из хронологията на случващото 
се, превръщат линейната поредица в сложна плетеница от 
спомняния и ретроспекции. От друга страна, филмът се 
отнася към бъдещето си по не по-малко загадъчен начин 
– със загатване, с надежда, с неизбежността на обет, 
проектиращ, макар и аморфно своето осъществяване на 
всяка цена. 
„Приготовления да бъдем заедно…“ е смел в сдържаността 
си, затвърждавайки обещаващото развитие на 
режисьорката Лили Хорват в качеството си на неин 
втори пълнометражен проект. Хорват, която е завършила 
образованието си в Париж и Будапеща, признава в 
интервютата си, че унгарското (родно) кино е оставило 
своя творчески отпечатък. Както с късометражните є 
филми, така и с дебютния „Дете за сряда“ (2015) тя прави 
впечатление, че стъпва уверено в „женската“ традиция, 
започнала с Марта Месарош (първата жена режисьор 
в страната), и сама се нарича възпитаничка на Илдико 
Енеди, чиято филмова кариера продължава вече четвърто 
десетилетие. Дори само тези три имена от близки, но 
различни поколения предоставят солидно количество 
образци за непоколебимото действено присъствие на 
главните женски персонажи в унгарското кино.
Макар че „Приготовления да бъдем заедно…“ не разчита на 
пълна идентификация с героинята си, филмът предоставя 
достъп до постепенно разгръщащия се през зрителя свят, 
светогледа на Марта. Въпреки че героинята присъства във 
и предопределя всяка сцена на филма, който по този начин 
представя само събитията, чийто свидетел е лично тя, все 
пак героинята остава не по-малко мистериозна за зрителя, 
отколкото несподелената є любов.
Сюжетът е разказан в разбъркан хронотоп, тъй 
като множество сцени, в които Марта разговоря с 
психотерапевта си, разполовяват цели епизоди. Така от 
една страна, бавното случване се ритмизира, а от друга, 
несигурността размива зрителската преценка за това дали 

Марта е благонадежден разказвач. От тези епизоди личи 
безусловно както нейното искрено желание и отдаденост 
на промяната, която е самопричинила, така и защитния 
механизъм на експертното, медицинско оправдание. Към 
края на филма Марта става дори нетърпелива да разбере 
каква точно психиатрична диагноза може да получи, което 
издава нейната собствена безусловна вяра в медицинския 
авторитет, каквато е самата тя. Построяването на 
Марта като професионално утвърдил се неврохирург (и то 
в САЩ, и от източноевропейски произход) също обръща 
внимание на половото неравенство в професии, които са по 
една или друга причина възприемани като „мъжки“. Самата 
Хорват разказва, че не е могла да намери специалист на 
високо институционално ниво в Будапеща, който да е жена 
неврохирург като героинята є.

Според Марта двамата с Янош са били наясно още там и 
тогава – на медицинската конференция в Ню Джърси – че 
бъдещето им е предначертано. Затова и, продължава тя, са 
се уговорили да се срещнат след точно един месец, в точно 
пет следобед, на уреченото място. Именно конкретиката 
на тези иначе загадъчни условия, в комбинация с факта, 
че двамата не разменят нито телефони, нито адрес или 
какъвто и да било контакт, приближава „Приготовления 
да бъдем заедно“ до цял подвид романтични драми на 
невъзможната среща. Най-знаменитите примери включват 
„Любовна връзка“ (Love Affair) от 1939 г., „Запомняща се 
афера“ (An Affair to Remember) – римейк на първия филм, 
който режисьорът Лео Маккери прави в късните години 
на холивудската си кариера през 1957 г. – и разбира се, 
култовата за последните две десетилетия трилогия 
„Преди изгрев“ от Ричард Линклейтър. Във всички 
тези филми мъж и жена се срещат на ничия територия 
(пътуване или превозно средство) и впоследствие на 
пламналия помежду им романс решават да пренесат 
връзката извън първоначалния є хронотоп.
Лили Хорват умело разтегля пространството, отредено 
за мистериозната, непознаваема героиня в арт трилъри 
като „Приготовления да бъдем заедно“, и то по два начина. 
Първо, поставяйки в главната роля тъкмо femme fatale без 
минало и бъдеще, филмът засвидетелства вниманието си 

към алтернативните киноразкази. Тъй като „фаталната 
жена“ като троп съществува само като описание на 
определен тип (патриархална) представа за енигматичната, 
но привлекателна фигура без съдържание, самото обръщане 
в първо лице на наратива отваря възможности за нова, 
неизследвана принадлежност. Всъщност Марта не е 
фатална, нито прекомерно предизвикателна. Напротив, 
нейната непроницаемост, показана от първо лице, говори 
повече за собствената є трудност да разбере кое е 
фантазия и кое – реалност, отколкото за нея като обект на 
чужди либидинални проекции. Това, че тя е проециращият 
субект, прави героинята едновременно податлива на 
многопосочни интерпретации, повечето от които не се 
оказват в нейна полза. 
Трябва да признаем, че Марта действително преследва 
Янош: на работното му място, вкъщи и онлайн. Една от 
ранните сцени показва нейната нетрепваща отдаденост, 
когато намира архивно видео от ранните ученически години 
на мъжа, в когото е влюбена. Така зрителят, заедно с нея, 
разбира за неговата страст към музиката, хоровия вокал 
и музикалните инструменти (краят на филма включва 
съвместно закупуване на озвучителна техника за иначе 
празния будапещенски 
апартамент). Изглежда, 
че колкото повече 
Марта се домогва, макар 
и скришно, до Янош, 
той толкова повече се 
оказва пленен от нея, 
впечатлен от нейната 
необяснима привързаност. 
Първоначалният му 
отказ се превръща в 
съгласие и сенсуална секс 
сцена, която запазва 
точното количество 
инвазивна интимност 

от знаменитата насилствена такава от „Последно танго 
в Париж“ (1972), и я претворява в съвпадение на светове, 
макар и временно, разпознаване без думи, което повече 
отива на филм на Кшищоф Кешловски (като например 
„Двойният живот на Вероник“, 1991). 
Сравненията с големи майстори като Бертолучи и 
Кешловски не са случайни. Хорват споделя, че тези 
имена са били сред вдъхновенията є, но най-директният 
цитат намираме в сцената, предхождаща физическата им 
интимност. Деликатно претворявайки хореографията на 
една от финалните сцени на „Париж, щата Тексас“ (1984) на 
Вим Вендерс, Хорват свидетелства за близостта, която 
може да се установи дори след неблагонадеждното начало на 
едни взаимоотношения.
След като Марта е отклонила интереса на Янош (когото 
иначе така желае), той, изглежда, е останал цяла нощ пред 
входната є врата, чакайки я. Едва пристъпила прага, тя 
го забелязва и усмивката, която пробягва по лицето є, 
изразява повече възприемчивост, отколкото отредения за 
сцената диалог. Символично е, че нито един от двамата 
не пресича улицата, а решават да спазят разстоянието, 
което, парадоксално, дотогава сякаш не е съществувало, и 
да вървят паралелно по двата тротоара. Това установяване 
на дистанция е вече знак, че пристъпват в една посока, 
паралелно и наравно. Сега никой не изпреварва другия. 
Оттук може да започне любовта.
Макар филмът никога да не осъжда героинята си за нейните 
проекции, нито пък да ги защитава като оправдаеми 
с оглед на любовната є лудост, амбивалентността 
оставя етически единствения път, който, разбира 
се, лесно би станал обект на критика от страна на 
агресивното феминистко лоби. Традиционният въпрос 
касае готовността на Марта да жертва кариерата си в 
чужбина (сбъднатата емигрантска мечта!), и то за мъж. 
Постфеминизмът трудно може да си представи подобно 
решение извън рамките на интернализирана опресия и 
женомразство (автоагресия). Затова и „Приготовления 
да бъдем заедно...“ успява да преодолее подобни обвинения 
и мотиви благодарение на своята амбивалентност. Макар 
че е ясно, че главната героиня е независима, нейната 
независимост е свободно избрана във връзка с мъж, когото 

не познава. От своя страна, подобно тълкувание също 
може да лесно да бъде превърнато в обвинение, а именно, че 
представяйки Янош като своеобразен homme fatale, филмът 
рискува да преповтори тропите, които уж критикува. 
Но все пак именно равнопоставеността, която филмът 
установява във втората си половина, опровергава подобно 
твърдение.
Интересът на Лили Хорват към разпределението на 
ролите във филма дължи своята експресивност на 
отношенията, които филмът предопределя между 
количествено измерената енигматичност на двамата 
герои, сякаш са скачени съдове. Извеждайки свързаността 
им на преден план, Хорват затвърждава като етически 
необходима нуждата от диалог и взаимно допускане, които 
да придружават всяко запознанство. Затова и сюжетът, 
разбъркан от визуалния и словесния разказ в наниз от 
ретроспективи, не се движи към разрешаване на конфликт, 
какъвто е консенсусът. „Приготовления да бъдем заедно…“ 
е филм за дълговечното разпознаване на любимия в неговите 
метаморфози и за работата по удържането на този 
променящ се образ, която всеки обичащ се заема доброволно 
да извършва.

САВИНА ПЕТКоВА
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КАМЕЛИЯ НИКоЛоВА Варненският театър на 100

100-годишният юбилей на един театър е извънредно 
събитие не само за конкретния театър, а и за самото 
театрално изкуство. Варненският театър се вписва 
в този смислов контекст, още повече че през 2021 г. 
Съюзът на артистите в България също отбелязва своята 
100-годишнина, а Стоян Бъчваров, основоположник на 
Варненския театър, е един от основателите и на САБ, и на 
Народния театър.
Историческите хроники разказват, че варненци не само 
ратуват за свой театър, а със забележителна енергия 
и всеотдайност му издигат дом – един истински храм 
на изкуството, който музите обитават и днес. Още на 
първото заседание след избирането му за кмет Иван Церов 
внася предложение за построяване на нова, с европейски 
вид и възможности театрална сграда: „Господа, бих приел 
предложението да стана кмет, но само при условие, че ми 
се обещае пълна подкрепа за моята училищна и строителна 
политика и съграждането на нов градски театър!“. Обявява 
се национален конкурс за театрална сграда, който спечелва 
арх. Никола Лазаров, завършил с държавна стипендия и 
отличие архитектура в Париж, един от най-добрите и 
най-продуктивни архитекти на своето време. На 26 март 
1912 г. кметът Иван Церов обявява: „Днес се извършва 
голямо по значение и последствие събитие в хубавия ни 
град – полага се основният камък на градския театър. 
Той ще бъде онзи храм на сценичното изкуство и душевна 
красота, отдето да се възгласят на поколенията чистата 
човешка любов и правда. И в минути на радост и горчивини 
тук всеки ще почерпи това, що му е нужно – наслада и 
духовна сила…“. Ентусиазмът е голям, строежът бързо 
напредва, но след първите две години е изоставен заради 
последвалите войни. Средствата са изчерпани и дълго време 
недовършената сграда стърчи без покрив в самия център на 
града. Междувременно през 1921 г. по предложение на кмета 
Димитър Кондов общинската управа отпуска годишна 
субсидия за поддържането на постоянна театрална 
трупа на Варна. За ръководната длъжност „директор-
режисьор“ е поканен именитият актьор от Народния 
театър Стоян Бъчваров, който сформира трупата и 
определя репертоарната политика. На 12 март 1921 г. 
театърът открива първия си сезон със съвременната 
пиеса „Инстинктът“ от Анри Кестмекер. Спектаклите 
се играят в зала „Съединение“, сега Сцена Филиал, тогава 
дървена пристройка към часовниковата кула, където 
освен театрални представления се изнасят литературно-
музикални вечери и концерти. През 1927 г. варненската 
общественост възобновява идеята за нова театрална 
сграда и подпомага финансово строежа с безпрецедентна 
дарителска кампания, в която „Фондовите марки за 
доизграждане на театъра се прибавят към всеки хляб, всеки 
билет за кино, за градско увеселение, за баня, за плаж. За по-
малко от месец се събират 1 милион лева. И управителното 
тяло на Народната театрална кооперация отпуска заем от 
2 милиона лева“, документира голямото събитие краеведът 
Любомир Владков. „Най-после! Слава богу! След дълги 
20-годишнни превратности сградата на Варненския 
общински театър се довърши и на 5 юни 1932 г. 
тържествено се откри. Театърът бе украсен с разкошни 
народни знамена и зеленина, а залата – бляскаво осветена. 
Отслужи се водосвет от митрополит Симеон, при 
участието на епископ Андрей и шестима свещеници. 
Произнесоха се речи от началника на културното отделение 
при Министерството на народното просвещение Сава 
Чукалов, от варненския кмет Асен Бусев, който откри 
театъра, и от пишещия тези редове, чийто съкровен и 
непрекъснат копнеж се осъществяваше в този величав 
час, та радостта му беше необикновена“, четем в 
биографичната книга на Иван Церов „Спомени“. На 
знаменателната дата 29 октомври 1932 г. в издигнатата 
с любовта на един цял град театрална сграда Общинската 
трупа открива новия театрален сезон с „Боряна“ от 
Йордан Йовков, постановка на първия директор-режисьор 
Стоян Бъчваров (27.07.1878 – 06.01.1949).
И ако паметникът на кмета Иван Церов, увековечен от 
скулптора Пламен Братанов се издига пред театъра, от 
2021 г. и бюст-паметникът на патрона Стоян Бъчваров 
посреща зрителите на влизане в салона. Скулптурната 
фигура, дело на Явор Пенев, зае мястото на изчезналия 
при ремонт през 1980-те години предишен бюст на Стоян 
Бъчваров. На вълнуващото освещаване присъства и 
родственицата на Стоян Бъчваров, голямата българска 
актриса Грациела Бъчварова, посветила целия си творчески 
път на Варненския театър.

В българската театрална 
история Варненският 
драматичен театър остава 
по възможно най-добрия 

документален начин с Летописа, подготвен от Никола 
Вандов (изд. „Валентин Траянов“, 2021). След щателно 
изследване на архивите на театъра и фондовете на РБ 
„Пенчо Славейков“, Държавен архив Варна, Национален 
държавен архив, Националната библиотека, театрални 
книги, енциклопедии и списания, вестници във Варна и 
страната в продължение на близо 2 години той отразява 
първия варненски театрален век с подробности за 
постановките и отзивите за тях. Равносметката е 1120 
спектакъла на 888 страници! Премиерата на Летописа 
е планирана за началото на новия сезон. Предстои също 
издаването на юбилеен фотоалбум. Още при учредяването 
на Инициативния комитет за честването на юбилея 
се състоя премиерата на книгата с интервюта 
„Пристрастно. Театърът на Варна“ от Виолета Тончева, 
изд. „ФИЛ“, Варна, 2018. 
Юбилейните премиери поведе постановката „Драконът“ 
от Евгений Шварц, с която се завърна на варненска сцена 
големият режисьор Явор Гърдев, създал тук в началото на 
милениума емблематични постановки. Към „Драконът“ се 
присъединиха суперпродукцията „Отело“ от Шекспир на 
главния режисьор Пламен Марков, комедията „Любовникът 
от ZanziБар“ от Ели Саги на Атанас Атанасов и 
„Поразените“ – сценичен вариант и постановка Стоян 
Радев Ге.К. по едноименния роман на Теодора Димова. 
Юбилейният спектакъл „100!“ на режисьора Боян Иванов, 
изградил с поетична ирония богата палитра от ситуации, 
персонажи и гледни точки за мястото на човека в театъра, 
трябваше да има своята премиера на 12 март 2021 г., 
точно 100 години след премиерата на първата постановка 
„Инстинктът“. За съжаление, пандемията отложи два 
пъти събитието, така че „100!“ бе представен за пръв път 
цял месец по-късно. Затова пък „100!“ даде старт  
на 29-ото издание на МТФ „Варненско лято“ 2021, в  
рамките на което се проведе и конференция, посветена 
на 100-годишния юбилей, с модератори проф. Камелия 
Николова и проф. Николай Йорданов и с участието на 
театрални ветерани, актьори, режисьори, критици и 
журналисти. През септември предстоят премиерите 
на „Амадеус“ от Питър Шафър на режисьора Стайко 
Мурджев с Ненчо Костов („Аскеер“ за изгряваща звезда) в 
ролята на Моцарт и Стоян Радев („Икар“ за главна мъжка 
роля) като Салиери. С нетърпение очакваме премиерата 
на „Тютюн“ по романа на Димитър Димов на режисьора 
Бина Харалампиева, драматизация Юрий Дачев, с Диана 
Димитрова в ролята на Ирина и Калин Врачански в ролята 
на Борис Морев. 
Шест изложби съпътстват 100-годишния юбилей. 
Документална изложба „100 години Варненски театър“, 

която и сега може да се види във фоайетата на театъра, 
е експонирана върху ролбанери, за да може да пътува с 
турнетата на театъра в други градове. Ориентирана 
хронологично във времето, тя представя с кратки 
текстове и снимки от постановки знакови режисьори като 
Стоян Бъчваров, Исак Даниел, Иван Янев, Хрисан Цанков, 
Гриша Островски, Желчо Мандаджиев, Любен Гройс, 
Станчо Станчев, Стоян Камбарев, Бойко Богданов, Руси 
Карабалиев, Красимир Спасов, Галин Стоев, Явор Гърдев, 
Пламен Марков и др. В отделно пано са събрани портрети 
на актьори от различни поколения в характерни роли. Друга 
още по-голяма документална изложба с подобно съдържание 
бе изложена от средата на май до средата на юни в 
Морската градина до Слънчевия часовник. Да не пропуснем 
изложбата с театрални афиши и костюмографската 
изложба, която показва близо 30 костюма на художници, 
оставили своя авторски почерк в постановки на Варненския 
театър. Много важни за юбилейната атмосфера са и 
двете художествени изложби, изготвени в партньорство 
с ГХГ „Борис Георгиев“. С „Григорий Лебский – забравеният 
художник на театъра и операта във Варна“ възкръсна 
от архивите един наистина забравен белогвардейски 
емигрант, който ако не беше с този неблагоприятен в 
социалистическа България статус, може би щеше да има 
по-добра творческа съдба от тази да преживява като 
художник-изпълнител в ателиетата на театъра и операта. 
Ретроспективната изложба „В паралелни светове“ 
представя дългогодишния сценограф на театъра Тодор 
Игнатов със сценографски макети, костюми, живописни 
творби, пластика, фотография, видео и текстове за 
неговото многостранно творчество. На откриването 
освен изложените на манекени костюми възпитаници на 
Студио Театър на Стоян Радев и на Варненската Детско-
юношеска опера дефилираха с костюми на художника.
В рубриката „2021 – Варненският театър на 100“ в сайта 
и фб страниците на театъра с публикации за юбилея 
прозвуча гласът на самия Стоян Бъчваров, който чете 
хумористичен разказ от Стоян Михайловски, съхранен в 
Златния фонд на БНР. А в Кралската библиотека на Белгия 
бе намерен френският вариант на „Инстинктът“ от Анри 
Кестмекер – липсващата в българските архиви първа пиеса 
от летоброенето на Варненския театър. 
В рамките на юбилейната програма значимо съпътстващо 
събитие през есента ще бъде презентацията на 
„Античният театър в България“ от видния археолог 
Александър Минчев. Неговата научна студия е публикувана 
в издателството на Университета в Кеймбридж, сега се 
подготвя българското издание. Известно е, че в морския 
град, основан от гръцки преселници от Милет през VI в. 
пр. Хр., се преплитат тракийската и елинската  култура. 

От археологически артефакти, като теракотени 
плочки с танцуващи менади или със заобиколения 
от музиканти бог Дионисий, може да се съди, че в 
Одесос са били познати Дионисиевите тържества, 
предшественици на театралните представления. 
Повече от любопитно е, че при строежа на 
хотел „Мусала“, точно срещу сградата на 
Варненския театър, са открити зидове на масивна 
постройка с мраморна архитектурна украса и 
релефни изображения на класическите театрални 
маски – мъжка, комическа и женска, трагическа. 
Напълно възможно е жителите на древния Одесос 
и техните наследници в съвременна Варна да 
съпреживяват на едно и също място възторга и 
преклонението си пред театралното изкуство... 
Дори само мисълта за това е вдъхновяваща.

ВИоЛЕТА ТоНчЕВА
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Михаил Мутафов и Борис Луканов – двама легендарни 
актьори на Варненския театър с Даниела Димова, 
директор на театъра.
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Представяне на „Свобода въпреки всичко“.  
Т. 1 „Свръхкритика и модална онтология“ (изд. 

„Метеор“, С., 2021) от Боян Манчев се състоя на  
2 юни 2021 г. в препълнената зала на Гьоте-институт. 
В дискусията около книгата взеха участие Ани Васева, 

Миглена Николчина, Димитър Вацов, огнян Касабов, 
Дарин Тенев, Богдана Паскалева, Божана Филипова. 

В този брой на „Литературен вестник“ публикуваме 
изказванията на Димитър Вацов (стр. 9) и Божана 

Филипова (стр. 10 и 11). целият разговор може да се 
проследи във видеото, направено от Иван Николов / opnn 
на адрес: https://www.youtube.com/watch?v=Ee-BnDrQFr0

Димитър Вацов

Нека първо кажа нещо ведро. Голямо удоволствие е тази 
книга. Миналото лято с Боян Манчев си разменихме 
ръкописите и така започна едно взаимно усилване, което, 
надявам се, си проличава и в новите ни книги1.
Най-напред няколко думи за метода на Боян. Той 
използва три термина – метакритика, свръхкритика и 
фантастика. Какво прави Боян?
Метакритиката е вторичната реконструкция на 
даден автор, на даден проблем. Изследва неговите 
потенции, неговите възможности и полека-лека тази 
реконструктивна работа преминава в деконструктивна 
посока, показва какви са нехванатите, неуловените 
(от съответния автор, който бива разглеждан) други 
възможности, какво повече може да се направи. Това 
свръх-усилване и проблематизация на идеята на автора 
полека-лека преминава и в тетична фаза, която именно 
е неговата фантастика. Фантастичен е моментът, 
фантастично е мястото, където Боян, така да се 
каже, със замах решава своите проблеми. По същество 
тези херменевтични процедури напомнят мисленето 
чрез на Кольо Коев, като тук те допълнително са 
радикализирани в последната фаза: една херменевтика, 
радикализирана в момента на решението.
Това се случва и с Кант. От една страна, „Свобода 
въпреки всичко“ е изключително внимателна 
реконструкция на творчеството на Кант, практически 
на целия му корпус. Тази реконструкция оголва проблеми, 
които абсолютно текстуално, детайлно са хванати 
в самия корпус на Кант. Оголва проблемите, усилва 
ги и започва да им дава неочаквани решения – дотам, 
че Боян сякаш се колебае дали критикува Кант или 
развива неговата собствена интенция, или това е едно 
надскачане на направеното от Кант.
Аз дори бих казал, че в книгата се срещат две линии 
на работа с понятията, които са насложени. От 
една страна, Кант бива четен изцяло иманентно, 
текстуално внимателно, изтегляни биват собствените 
му концептуални нишки. От друга страна, обаче Кант 
е прочетен през Ницше и през късната ницшеанска 
традиция, традицията на радикализираната критика 
от последните повече от 150 години. В някакъв смисъл 
епистемологичните залози на Кант са заскобени 
и надскочени, за да се отвори проблематиката на 
свободата. Така бих дефинирал собствената задача на 
книгата: да освободим Кант от самоналожената му 
ригидност, за да може той да започне да работи като 
един „ницшеански“, „батаянски“ човек.
Тази задача обаче в никакъв случай не се осъществява 
произволно. Онези от вас, които имат представа от 
собствения метод на Кант – той се нарича регресивна 
синтеза – знаят, че този метод е търсене на това какви 
са условията за възможност, по думите на Кант, на 
всяко едно обусловено, на всеки един феномен. Следвайки 
метода си, Кант започва все едно да бели лук, казвайки: 
това не можем да го мислим без едно, без второ, без 
трето и т.н. Освен това накрая трябва да са налични 
едни последни, финални, безусловни условия, които 
трябва да затворят целия анализ и да ни дадат картата 
на онова, което познаваме или знаем за света. Добре 
известно е: тъй като регресивната синтеза винаги върви 
в три посоки – тя търси условията на многообразието, 
условията на единството и условията на сродството 
в опита – съответно и тя постулира три регулативни 
идеи, които са финалните гаранти на многообразието, 
единството и сродството. Това са „нещата в себе си“, 
„душата“ (аперцепцията) и „Бог“. Донякъде Манчев 
много плътно следва тази регресивна синтеза, стъпка 
по стъпка, само че полека-лека преобръща онова, което 
Кант се опитва епистемологично да удържи като 
регулативни принципи. Преобръща ги в конститутивни 
принципи, а и ги променя, както ще се опитам да покажа. 
Променя ги, и то не произволно. Бих нарекъл това, 
което той прави, продуктивна синтеза, не прогресивна, 
защото прогресивна е термин на Кант и е дидактически 
термин – как като си схванал условията за възможност 
на опита можеш да ги преподадеш. Продуктивна синтеза 
е тази, която твърди, че дори и най-строго построеният 
епистемологично свят от Нютоново-Галилеев тип, 
какъвто Кант се опитва да построи, дори и той в крайна 
сметка е произведен свободно. Т.е. дори и най-строгата 
1 Димитър Вацов, „Силите на речта“, изд. „Изток-Запад“, С., 
2021 (бел. ред).

детерминистична рамка на науката е произведена 
благодарение на сили, които са недетерминирани – всяка 
рамка бива създадена благодарение на свободата, която 
ще се окаже и финалното условие на нашия опит.
Аз винаги съм критикувал трансцендентализма на Кант 
именно заради епистемологичния му метод, който 
прави един странен скок. Какъв е начинът, по който 
аналитично се извлича възможността? Разглеждаш 
един феномен и виждаш – той може да е така, може 
да е иначе, но има едни неща, без които той не може 
да бъде разбран. Кое е онова, без което не може този 
феномен да бъде разбран? И Кант казва, че не може да 
бъде познат феномен на нашето сетивно възприятие 
без пространство и време, без категориите за 
единство, множество, тоталност и т.н. Не може да 
бъде познат без тях, следователно е необходимо всеки 
феномен да бъде поставен в пространство и време, 
да бъде синтезиран под категориите на единството, 
множеството и т.н. Кант мисли „не може да не“ и 
„необходимо е да“ като еквивалентни, като тавтология, 
но както ще покажа, от едното към другото се извършва 
скок и именно този скок е уловен в „Свободата въпреки 
всичко“.
Какво прави книгата? Боян като че ли казва (тук аз 
играя неговата игра, ще направя един свръхкритически 
или фантастичен ход): това „не може да бъде другояче“ 
всъщност не е равно автоматично на необходимост. 
Това „не може да бъде другояче“ е по-скоро равно на „не 
искам да бъде другояче“. Това „не може да бъде другояче“ 
се сваля, така да се каже, от квазиобективистката 
интерпретация на Кант и преминава в режим на свободна 
воля, на свободно искане, желание. Боян сменя залога на 
това „не може да бъде“ – той самият използва термина 
„визея“ – дава му наклон, посока. И оттук онова, което 
е необходимо, изведнъж се оказва проекция, продукт на 
свободата. Защото необходимостта, изглежда, не е нищо 
повече от фокус на желанието.
Този прескок или преход е обусловен от начина, по който 
Боян доразвива работата на баща си. Идеогенезата на 
Красимир Манчев е една голяма лингвистична парадигма, 
базирана на изследване на работата на френския 
глагол. Красимир Манчев показва, че има една логика 
на разгръщане на глагола и на неговите форми, че има 
генезис чрез семантично усложняване на различните 
глаголи. След „съм“ следват модалните глаголи – пръв е 
„мога“, втори е „искам“, трети е „трябва“; и всеки от 
тях включва и надгражда семантично предишните. Така 
„искам“ включва и надгражда „мога“, а „трябва“ включва 
и надгражда „искам“ – „трябва“ се оказва определен тип 
максимизация на желанието, негово семантично усилване 
или, казано метафорично, негово покачване в степен. 
Всъщност при Красимир Манчев „искам“ е нещо като 
трансмитер или диференциал, който превключва от 
„мога“ към „трябва“. Същата модална трансформация 
прави и Боян по отношение на Кант: трансформира 
„възможността“ и „невъзможността“ през „желание“ 
в „свобода“. И по този начин се променя статутът на 
необходимостта. 
Нека го демонстрирам и през Кант! На пръв поглед 
изглежда строго необходимо, след като регресивната 
синтеза върви в три посоки (реконструирайки условията 
на многообразието, единството и сродството на опита), 
в крайна сметка да се допуснат и три регулативни 
принципа – трите идеи на разума: „нещата в себе си, 
„душата“ и „Бог“. Тази строга необходимост обаче 
бързо се разпада, ако се запитаме например: „Защо точно 
„Бог“ да е регулативният принцип на сродството?“; 

„Защо принцип на сродството да не е „Богинята майка“, 
„Дървото на живота“, „Тъмната материя и тъмната 
енергия“ или каквото друго се сетите?“. При целия 
самовменен формализъм на системата на Кант чрез 
такива въпроси виждаме, че в нея се е промъкнало едно 
съдържание, един образ – в случая образът на „Бог“, – 
което съдържание всъщност е логически произволно. 
Дадем ли си сметка, че системата на Кант не е 
напълно формалистична и че в нея са вписани различни 
съдържания, тогава тя спира да е строго необходима 
и се оказва логически произволна. Само че подобно 
формалнологическо заключение би било чисто и просто 
деструктивно. Боян показва, че може би наклонът 
на мисленето на Кант, може би желанието, може би 
визеята на Кант е била такава, че той да види „Бог“ 
като принцип на сродството. Но би могло в друга 
ситуация да има друг наклон, друго желание, друга визея. 
Различни възможни светове ще възникват в различни 
ситуации: при друг наклон на съществуването – това е 
клинамен по Боян – при друг курс на съществуването, ако 
използвам мой термин, или най-просто: при друг завой, 
съществуването би дало друг свят. Така и Кантовият 
„Бог“ не е просто логически произволно допускане, а е 
такова стечение на съществуването, в което се ражда 
тази възможност, тя се накланя според желанието, за да 
се превърне мигновено в необходимост. Но необходимост 
само там, на това място, в онзи случай: свободно появила 
се необходимост. Необходимост с променен статут!
От много години с Боян сме изключителни съмишленици. 
През 2006 г. в „Свобода и признаване“2 писах, че трябва 
да се промени статутът на необходимостта, че 
необходимостта е винаги свободно утвърдена. Боян 
обаче прави ход, с който усилва допълнително тази теза. 
Ако при мен тя звучеше по следния начин: всяка рамка, 
всяка матрица, която рамкира нашия опит, трябва да 
бъде свободно утвърждавана и преутвърждавана, за да 
може да функционира, то при Манчев свободата през 
тази интерпретация добива по-голяма мощ. Тя сякаш 
започва да огъва матрицата, рамките на опита, и да 
преминава в автопойезис: затова е и неговият проект за 
философска фантастика. Така от Кантовия мотив – не 
е възможно да не – полека се стига до нещо, което бих 
изразил така: няма невъзможни неща. Във философската 
фантастика няма невъзможни неща. Защото аргументът 
„не е възможно да не“ е префасониран през „искам“, през 
наклоняването на възможността според желание, според 
посока, според натиск (именно това накланяне за Боян 
е клинамен). Когато възможността бъде наклонена в 
определена посока, тя започва да тежи натам и така 
полека-лека започва да става квазинеобходима. Затова и 
философка фантастика: защото когато няма невъзможни 
неща, въпросът какво е възможно да се случи – или още 
по-просто: какво ще се случи? – е изцяло отворен въпрос.
Тук, разбира се, има една иманентна деконструкция 
на Кант. Боян подробно разработва въпроса за т.нар. 
трансцендентална субрепция (субрепцията е подмяна, 
замяна на регулативно с конститутивно измерение). 
Дали при Кант тази субрепция се извършва латентно, 
несъзнателно, дали поради грешка или инерция или 
пък защото голямата му идея остава неразчетена, 
въпросът остава неизяснен. И все пак в крайна сметка 
Кант подменя действителността с необходимост 
(необходимост в класическия, твърд смисъл), а 
съществуването със същност. Разбира се, целият залог 
на книгата „Свободата въпреки всичко“ е да покаже, 
че тази подмяна (Боян я нарича „контрабанда“ на едно 
място) е ненужна и че Кант трябва да бъде освободен 
от тази подмяна, за да се покаже, че в крайна сметка 
действително всяка форма на света (в този смисъл 
необходимост) е свободно утвърдена.
Тук впрочем отбелязвам още една голяма близост 
между нас двамата – със силно спекулативната си теза 
Боян прави нещо, което аз отстоявам на нивото на 
езика: перформативът при мен има същата функция на 
трансформативна инстанция, иманентна на света.
На финала на първия том се наблюдава едно много 
силно сближаване на термини, които обичайно са 
взаимоизключващи се: когато Боян казва, че безусловното 
условие на всичко е свободата, тогава свободата става 
абсолютно необходима. В края на книгата има едно силно 
Хераклитово сгъстяване от типа „всичко е едно“, panta 
rhei на термините – свободата се оказва необходимост, 
едното се оказва много. Манчев залага ясни индикации, 
че ще разработва онтологически тази свобода по 
един множествен, пластичен, динамичен начин във 
втория том, който скоро очакваме да се появи. В това 
сгъстяване обаче има риск от спекулативно смилане на 
понятията. Очаквам с голямо любопитство да видя как 
това сгъстяване ще бъде разредено; не се и съмнявам, че 
това ще стане.

2 Димитър Вацов, „Свобода и признаване“, изд. „Нов български 
университет“, С., 2006 (бел. ред.).

Безусловната свобода

Томас У. Найсън, 1927



10Литературен вестник 7-13.07.2021  

Божана Филипова

Времето на философията. Вдъхновение
Боян Манчев определя „Свобода въпреки всичко“ като 
книга за Кант и книга с/свръх-Кант. Доколкото е книга 
за Кант, едва ли би било достатъчно да я впишем в 
традицията на съвременната посткантианска философия, 
едва ли би било достатъчно да я видим като опит за 
редакция и радикализация, за надскачане-диференциация 
на Кантовата система към възможностите за един 
съвременен (пост?)кантиански проект. 
В широкия многоспектърен проблемен фронт на 
съвременния дебат около Кант необхдоимо е да откроим 
работата на Жил Дельоз (не само в „Критическата 
философия на Кант“, но и в „Различието и повторението“, 
ако не и в перспективата на цялостния му философски 
проект) с оглед на силовите линии, които ще действат 
в „Свобода въпреки всичко“. Тук интегралните 
моменти са много: от въпроса за свободата, през 
ключовата роля на Саломон Маймон, през фокуса на 
радикалния днес философски ход – възвръщането на/
към трансценденталното, и много други въпроси, които 
изискват внимателно изследване. Отвъд конкретните 
концептуални полета, споделени от Дельоз и Боян 
Манчев, консистентно е усилието за трансформация на 
Кантовата философия изотвътре, за произвеждане на 
самоосноваваща се Кантова система: автодиференциация 
на/спрямо/чрез Кантовата система при Дельоз и 
свръхкантианска, самоосноваваща се на радикална 
модализация при Боян Манчев. Модалната логика, която 
прозира ясно в модалната онтология дава една комплексна 
възможност-отговор, настроена едновременно към 
висотата и силата на интелектуалното наследство, но 
още повече отваряща възможности за свръхкритически 
построения, на трансформативна индивидуа(лиза)ция 
и модализиация, които ще се окажат проявлението на 
една (нова, или алтерираща) свръхсубективна и истинна, 
действаща и в този смисъл ефективна философия, 
философия, потвръждавана и изтъкавана от живота. 
Дельоз мисли Кант като свой Друг; Боян Манчев 
модализира, трансформира, свръхиманентно чете Кант, 
но едновременно с това една фантастична интуиция, 
която може да прорасне тук: Боян Манчев чете Кант, но 
заедно с него Дельоз, Маймон и Спиноза, а едновременно 
с това сякаш той чете Кант, така както Кант чете 
цялата идна и предходна философия: фигурите, които 
се четат тук, втъкават и разтъкават нишките 
на различни субективности; имперсонирано 
множество, те се събират вретеновидно като 
интензивности на мисълта на един Автор. Ето 
това втъкаване на рефлексивни фронтове ще 
наричам „вдъхновението“ на философията. Ето 
затова „Свобода въпреки всичко“ не предлага 
исторически, коментарен прочит на Кант: 
„Свобода въпреки всичко“ тъче времето на 
философията.
„Свобода въпреки всичко“ гори с Кантовата 
сила, с вдъхновнието и ексцеса на разума, който 
фасцинира и Дельоз.
„Свобода въпреки всичко“ изявява цялата космична 
мощ на Кантовия Разум; по силата на въображението 
тя продължава усилието на Кантовата „Критика“, но 
не в епистемологичен, а в интензивния онтологически 
хоризонт, наследен у Кант от Аристотеловата 
„Метафизика“. Боян Манчев създава днес една нова 
първа наука, разтворяваща законите на формалната 
и трансценденталната логика, като поставя на нова, 
модална основа въпроса за съществуването, т.е. в неговото 
вариационно и диференциално модално единство.
Като твръдя, че Аристотеловата „Метафизика“, 
Кантовият критически проект и „Свобода въпреки 
всичко“ са философски съчинения, споделящи един 
порядък, една материя, казвам ли с това, че имаме една 
„нова“ онтология? Сам Боян Манчев дава указание за 
това, като казва, че „определението „модална“ не трябва 
да се схваща като предикат на онтологията; модалното 
измерение е иманентно на самия логически режим“1. Не 
става дума за една съвременна философска школа или за 
перспектива към онтологията. Модалната онтология е 
фундаментът на самостоятелна, оригинална философска 
система, разкриваща едно следващо онтологическо ниво, 
една следваща емпирея в дълбината на съществуването. 
Ако в „Новият Атанор“ това е именно огнената, 
хаоидна, свободна, апейронична енергия, невъобразима, 
безкрайно потенцираща материя на мисълта, даряваща 
живот, даряваща съществуване, в „Свобода въпреки 
всичко“ дълбината на съществуването се разкрива в 
чистотата, в строгостта и блясъка на един екстремен 
понятиен език. Екстремен понятиен език, създаден от 
Боян Манчев.

                                                                                            1  Боян Манчев. Свобода въпреки 
                                                      всичко. Т. 1. Свръхкритика и 
                                                      модална онтология. София, 
                                                      Метеор, 2021, с. 242. 

Какво означава да се пише за свободата? 
Свобода, обект и субект
Боян Манчев сподели с нас, че свободата го вълнува 
още от детските му години, от първия прочит на 
„Етиката“ на Спиноза, който осъществява едва на 
десет години. Очевидно е, че свободата е силата на 
живота на младия философ много преди неговите първи 
опити по философска фантастика в студентските му 
години, преди „Невъобразимото. Опити по философия на 
образа“. Ние не познаваме неговите най-ранни опити, но 
интересът към облаците и метеорологията подскава, че 
невъобразимите завихряния на неговата свободна мисъл 
са самата нейна същност и определят динамиката є, 
и дори когато интересът, фокусът на изследванията 
му е друг, дори когато те имат друг предмет, обект, 
свободата действа вътре в поетиката на аргументите. 
Ето защо свободата не е само обект, тя е материя, тя 
организира поетологичеки, тя е философска техника, 
проявяваща се ясно в трансформативната сила на всяко 
понятие, на всеки аргумент, на всяка негова книга. 
Обектът „свобода“ поставя пред автора-философ, ако 
не противо-полага на мисълта своята неуловимост, 
своя анархичен порядък. В този смисъл пишещият 
за свободата се изправя пред особената съпротива 
на нейната изплъзваща се материя, на нейната 
трансформативна енергия, която дестабилизира всеки 
опит за „схващане“, т.е. за понятизиране. Едновременно 
с това тя изисква „свръхпонятизирането“ си. Как 
е възможно да се пише за свободата, в отговор и 
като изява на нейния имератив, освен свободно? 
Следвайки Боян Манчев, ще видим свободното 
движение на аргумента като противоцелесъобразно 
и свръхцелесъобразно, т.е. не само трансформативно, 
но чрез нова авторефлексивна организация на 
свободната материя на философските инструменти: 

на основни синтетични положения, на дефиниции, на 
трансцендентални операции. Обектът „свобода“ 
енергизира философското писане като пресичане на 
модални фронтове, като алтерация във вътрешната 
материя на понятията, като изява на тайни, невидими, 
неподозирани, но доказващи се като свръхиманентни 
страни, аспекти на действието им.
Ако „свободата е надмогване“2,  ще видим ясно 
движението на това надмогване в свръхкантианската 
онтология. Да се пише за свободата на Кант означава 
да се яви трансформацията и онтологическият прескок 
отвъд параболата на най-мощния Кантов инструмент 
– трансценденталния синтез така, че философската 
рефлексия да интезифицира само-познанието на 
свободата, модалното действие на свободата да бъде 
една невъобразима проекция на Свободата-субект в 
субекта-Автор. 
 „Свобода въпреки всичко“ е невъобразима свободна изява 
на Свободата като обект, на Свободата като субект.

Свобода и модална онтология
„Свобода въпреки всичко“ извежда като философски 
фронт въпроса за свободата в неговото отношение 
с развиваната широко от Боян Манчев модална 
онтология. Експерименталното проектиране на едно 
философско понятие-идея-трансверсал и хоризонт 
на съществуването върху понятийния релеф на 
2 Пак там, с. 202.

модалната онтология поставя по необходимост 
поредица въпроси. Непременно книгата изисква от 
нас една богата рецепция, не само херменевтика, 
доколкото самата тя предлага на едно ниво тотална 
херменевтична трансформация на нашето разбиране 
за Кант, който, както се оказва, е модален философ и 
гениален архитект на чудодейна динамична философска 
система. Първата посока на съполагане на идеята за 
свобода и една цялостна, развиваща се философска 
система би могла да намери началото си във въпроса за 
възможната интегрална сила на това понятие, което е 
очевидно свръхинтензивно, доколкото завихря цялата 
философска конструкция на критическия проект, за 
да се окаже фундамент на онтологията, на нейната 
модална динамика и финално, поне за този първи 
том, на екзистенцията. Една втора перспектива би 
търсила следствията от разтварянето на модалната 
онтология на Боян Манчев в космическата перспектива 
по сводовете на свободата, мислена през Кант, без 
да изпуска от внимание развитието на понятието-
идея за свобода и свободната философска техника 
в другите негови книги. Въпреки че всички богати 
прочити предстоят, иска ми се още тук да подчертая, 
че философското понятие и трансценденталната 
идея за „свобода“, която доскоро сме мислили в реда 
на много други понятия и идеи, с които Кант се 
занимава, е разркита и разтворена през модалната 
онтология до фундаментална онтологическа категория 
и модалност така, че целият Кантов проект, откъм 
основополагащата го епистемологическа парадигма, 
от параметрите на „Трансцендентална естетика“, е 
преобърнат и освободен в невъобразима и иманентно 
на неговата мисъл възможност. С това самият разум 
е освободен от собствените му граници. Става дума 
за особено философско действие, при което самата 
свобода е освободена по собствения си закон и в своята 
абсолютна сила.

Трансцендентално и модално
Оставям неразгърнат въпроса за отношението 
между трансценденталната философия и модалната 
онтология, но бих искала да подчертая репонятизацията 

и реинвестриането в съвременния философски 
контекст на категорията „трансцендентално“3 

– не само впечатляващ с брилянтното му 
осъществяване и стабилна аргументация, но 
един изключително смел и решителен ход. 
Боян Манчев вече е предлагал входове към 
трансцендентално-модалната материя, 
например в книгата „Облаци“, която сближава 
много силно трансценденталната философия 
и трансформативния материализъм на 
„Алтерацията на света: за една радикална 
естетика“4. В мъглите на облаците или във 
фракталните форми на изменението можем 
да намерим пресичането или съответствието 
на трансценденталната динамика и модалната 

онтология? Има ли възможност такава 
симетрия, аналогия? Модалната онтология 

очевидно извежда, концептуализира самата 
енергия и на трансценденталните операции и 

динамика на мисълта като материя.  
Връщайки се към антиномичните процедури 

на трансценденталната философия, към 
трансценденталната диалектическа операция, 
можем да видим, че тяхната динамика се определя 
от необходимостта на свободата. Концептуалното 
є разгръщане обаче е забулено в мистерия, то е 
магическо. Като иска да ни представи принципите на 
една трансцендентална диалектика, във всяка една 
от четирите антиномии Кант осъществява този 
свръхрационален, неформулируем трансцендентален 
преход, синтез, прескок (според понятието на Боян 
Манчев).

Космически конструктивизъм
Ще се опирам да очертая стегнато една репрезентация, 
през която да предам мълниеносното движение на 
мисълта на Боян Манчев, която пресича Кант, за да 
изведе от неговата трансцендентална философия 
онтологическия хоризонт, хоризонта на съществуването, 
като хоризонт на свободата. Познатата динамична 
констелация на модалните категории в системата на 
модалната онтология е пресечена от два лъча: първият 
трансформира познатата дихотомия необходимост-

3 Катрин Малабу утвърждава валидността в съвременния 
дебат на категорията „трансцендентално“, като обаче 
настоява да се изследват проекциите на трансценденталните 
операции в материалността (и обективността) на 
невробиологическата функционалност на мозъка. Catherine 
Malabou, Avant demain. Épigenèse et rationalité, Paris: Presses 
Universitaires de France, 2014. Не само тук, а в поредица свои 
работи Боян Манчев реконцептуализира трансценденталното 
през една радикална материалност, но онтологическото 
фундиране отваря перспектива и прави възможни едновременно 
по-дълбоки и по-широки следствия.
4 Boyan Manchev, L’altération du monde: pour une esthétique radicale, 
Paris: Lignes, 2009.  

„Свобода въпреки всичко“: Космическа философия

Хенк Вилемс



Литературен вестник 7-13.07.2021      11

ПъТ ПРЕЗ ДЖуНГЛАТА

свобода като вектор 
на необходимостта; 
вторият се определя 
от идеята за 
каузалност. Тук 
виждаме, че една 
от модалните 
категории, именно 
„необходимост“, е 
отделена модулирана 
като вектор, 
като лъч, който 
ще пресече цялата 
констелация на 
модалните понятия. 
Линейното, векторно 
проектиране по 
посока на свободата 
пресича модалното 
ядро и го разтваря 
през останалите 
модални категории 
– възможност, 
желание, 
действителност – 
към способностите, 
което позволява 
способностите 
на разума – разум, 
разсъдък, способност 
за съждение – 
да се мислят и 
трансформират като 
метамодалности. 
Струва ми се, че 
това метамодално 
разширение е само 
етап, който обаче 

набелязва разширяването на концептуалния периметър 
на свободата, която ще се окаже основа на модалното 
действие, в периметъра на която ще се развива 
синтетичният модален трансверсал, водейки неумолимо 
към превръщането на свободата в трансмодалност, а 
оттам и в хоризонт на онтологията.
Връщам се към въпроса за вектора на необходимостта: 
традиционната дихотомия е представена като лъч на 
необходимостта, който води неумолимо, сигурно към 
една определена цел по силата на целесъобразността 
на необходимостта. Именно тази целесъобразност се 
пресича, пречупва в една точка; клинаменът, точката 
на противоцелесъобразно отклонение, която сменя 
посоката, която позволява свободното разпръсване на 
лъча на необходимостта, или неговото освобождаване. 
Това е клинаменът на необходимостта, в която 
противоцелесъобразността е свръхцелесъобразна в най-
високия Кантов смисъл и насочва към необходимата 
свобода.
Какво е необходимо, за да се освободи 
противоцелесъобразно векторът на необходимостта? 
Необходимо е целесъобразяване в свободата, свободното 
условие на нейното действие, което е винаги случайно, 
винаги възможно. Ето затова три (сред огромно 
богатство от) тези на книгата5: 
1/ „Свободата е възможност на необходимостта. 
Случайност на необходимостта в света на събитията, 
(...) мета-физично тя е абсолютният случай на 
Паннеобходимостта: на абсолютно необходимия свят.“ 
2/ „Свободата отнема мястото на монополиста на 
легитимната свобода, на абсолютно необходимата 
свобода:
3/ (Т:) Единствена абсолютна необходимост, свободата, 
е силата на абсолютния случай.“
Следователно свободата е едновременно условието на 
развитието на вектора на необходимостта, т.е. тя е 
първо условие на съществуването и негов хоризонт. 
Векторът на необходимостта се пречупва, склонява 
веднъж от желанието към необходимата свобода; и 
втори път свободата се отклонява с превключването на 
необходимата визея в един „регулативно-конститутивен 
режим“, който засяга предела на трансценденталната 
операция, отваряйки перспективата към безусловната 
необходимост.
Ако нашият хоризонт на очакване е за една необходима 
свобода, то тази възможност е безспорно осъществена 
пред нас, но – изненада: необходимостта фунцкионира 
като модален трансверсал; модалната копула на 
необходимостта преминава през всички нива на 
трансцендентална деятелност – от условната є 
употреба по отношение на възможния опит (каузална 
необходимост) до безусловната необходимост на Разума. 
Явена е пред нас една нова дефиниция на необходимостта, 
която не подчинява свободата на необходимостта, а 
отваря перспективата още по-надалеч. 
Боян Манчев обича да трансформира въпросите, 
които е поставил отначало, да ги извежда на ново, 
неподозирано ниво, и тук, след тази кулминация, където 

5 Боян Манчев. Свобода въпреки всичко. Т. 1. Свръхкритика и 
модална онтология, с. 203-204.

Тялото в търсене 
на криле

Боже, благодаря ти, че ме създаде и после ме изостави.
Белослава Димитрова
   

Поезията на Белослава Димитрова 
е своеобразна изповед, смирение и 
приемане на болката, лекуване чрез 
болезнена прямота в думите, разкъсване 
и смърт на плътта, а и на душата, 
която в някои от стиховете сякаш 
изглежда мъртва, но спасението 
никога не спира да бъде търсено и 
преоткривано. 
Белослава Димитрова прави своите 
първи стъпки с публикуването на поезия 
в „Литературен вестник“ през 2012 
г. Първата є стихосбирка „Начало и 

край“ вижда бял свят в поредицата „Нова проза и поезия“ 
на УИ „Св. Кл. Охридски“, поредица, в която правят първи 
публикации и други млади писатели. Втората є книга, 
„Дивата природа“, получава признание от читателите 
и е удостоена с националната награда „Иван Николов“. 
През 2019 г. се ражда поредното поетическо откровение 
на авторката – „Месо и птици“, стихосбирка, отличена 
с награда за поезия „Перото“ през следващата година. В 
интервюта авторката определя книгата си като разказ 
за неслучилите се животи, за безвъзвратно изгубеното 
време, „малка и тъжна книга“ за етап от човешкото 
съществуване. В стихосбирката на Белослава Димитрова 
темата за личното страдание претърпява метаморфоза, 
като придобива общочовешко измерение. Книгата има 
оригинален и неподражаем стил, тя заявява присъствието 
на една млада авторка с добре очертан творчески профил. 
„Месо и птици“ е изповед, откровение, пред което сякаш 
няма бариери. Истината е поднесена в чист вид – студена, 
неприветлива, разтърсваща. Стиховете на Белослава 
Димитрова рисуват болката чрез думи, докато тя не 
се превърне в образ, в оголено тяло, разкъсано и кървящо, 
мъртво като душата, която сякаш я няма. Стиховете са 
откровени и всеки ред е изстрадан при своето написване. 
Читателят е въведен и в личното, и в колективното 
страдание едновременно. Авторката изгражда образа на 
страданието чрез спомена за миналото, чрез интимната, 
дълбока изповед; представя също и отделната човешка 
несбъднатост. Езикът в стиховете на Белослава 
Димитрова на места е тежък, суров, брутален, шокиращ, 
но не отблъсква. Читателят е въведен в смирен, чист 
свят, където болката се превръща в равносметка, в 
устрем и упование; свят, в който страданието води до 
пречистване и извисяване. 
Светът, описан в стиховете е крехък и чуплив, 
представлява пространство, където си опонират земното 
и възвишеното, сломеният човешки дух и желанието за 
полет, разказ за изстрадалата плът, но и за крилете, които 
се опитват да я спасят. Тялото в стиховете на Белослава 
Димитрова, оголено, разпадащо се, немощно, е метафора 
на едно мрачно съществуване; то минава през своите 
изпитания само, без душата, която тук остава мълчалива и 
сломена. Тялото, месото, плътта са поставени в паралел с 
птиците и с порива към полет, към спасение. 
„Месо и птици“ е мрачен прочит на един притихнал в 
своето страдание свят, несбъднат и неслучил се, свят, 
в който все пак се прокрадва и желанието за обич, за 
нови полети, за нов път, който да контрастира на 
сегашния мрак. От началото до края на книгата мракът и 
светлината си контрастират, а играта на сенки е неделима 
част от повечето стихове. Бог е представен като дете с 
обърнат гръб, отказващо сякаш да чуе думите на човека, 
който дори не вярва в спасението и надеждата. В „Месо 
и птици“ Бог е изоставил човека, не чува и не реагира на 
стоновете му, не вижда разпадащото се човешко тяло, 
което е оставено само и събира своите части. Човекът е 
сам в полета си. Едновременно с това присъства птицата 
като метафора на друг вид съществуване, като прераждане 
и освобождаване от страданието. Думите в тази книга 
оголват пред нас една крехка действителност, свят, който 
оглежда себе си в огледало. Многопластова и наситена 
с контрасти, тази поезия е гръмогласна и заявяваща 
жестокостта на едно сякаш безсмислено съществуване, но 
и тиха, смирена, даваща знак, че надеждата не е изгубена.
Откровението, с което се сблъсква читателят е послание 
към Другия страдащ, към всеки човек, който носи своята 
болка и отглежда у себе си разочарование. В стихосбирката 
„Месо и птици“ е проявена идеята за началото и края, за 
потъването и полета към светлина; тя предлага поезия, в 
която читателят може да се огледа и да разпознае себе си. 

ЛоРА ХАРАЛАМБИЕВА 

    
Белослава Димитрова, „Месо и 
птици“, изд. „ДА“, 2019.

нашето класическо очакване е да се видят върховете на 
Кантовата архитектоника и звездите на невъобразимия 
небесен пейзаж, за да потънем в красотата и 
интелектуална наслада, разбира се, следва един много 
силен тласък по-нататък, по възхитителните пътища 
на едно философско чудо.

от трансцендентален синтез към синтети-
чен модален трансверсал
Ясно е, че това е кулминационният момент на Първата 
Критика и след като стигаме до тази най-висока точка 
в нейната парабола, пред нас се очертават още няколко 
върхови релефа, но и едновременно с това се разркива 
пределът на безпределността. Фасцинираният от Кант 
читател, възхитен от неговата великолепна постройка и 
от очертаващия се възвишен пейзаж, който се разркива 
отвъд нея, е склонен да мисли, заедно с Кант, че това 
е тя, границата на разума, че оттам насетне вече 
действително дори философията и разумът едва ли биха 
могли да направят някакви сигурни стъпки, защото това 
са стъпки в празното, или поне в една безкрайно несигурна 
и неподлежаща на рационализиране материя. 
Едно от големите изобретения, една нова философска 
техника, която Боян Манчев открива тук, е 
синтетичният модален трансверсал:
„(Т:) Ще определя тази комплексна, транс-
амфиболична, тоест надскачаща амфиболията на 
понятията на рефлексията структура, като модален 
синтез, или синтетичен модален трансверсал. 
Синтетичният модален трансверсал е тетичното 
свръхкритическо преобръщане на метакритически 
формулираната синтетична антиномия на свободата и 
необходимостта“6.
Това откритие се оказва всъщност само стъпка 
към следващото: произвеждането на формулата на 
синтетичните модални трансцендентали:
„(Т:) Действителност-необходимост (природа), 
действителност-желание – желание-необходимост 
(свобода)“7. 
Става дума за формула, която изисква и въображението, 
и силата на гения, но е сякаш самата тя формулата 
на действието на гения – което само по себе си е една 
ненадейна извънредност, една изключителност. 

Oratoria Celestia
Тук, където потъваме в успокоена наслада от 
разкриващия се невъобразим пейзаж, пред Кант се 
открояват онези три точки, които ще оправдаят, 
въпреки регулативните механизми на критиката, 
задействането на трансценденталната субрепция, т.е. 
процедурата, която ще направи възможно и необходимо 
проектирането на необхдимия свят. Тук самият Кант, 
осъзнавайки границата на критическия проект, казва, 
че бъдещето на философията ще посрещне космическия 
философ, който ще поведе математика, логика и 
естественика, който ще отведе към космическото 
понятие за философията: космическото понятие е онова, 
което необходимо интересува всеки човек. Ето как се 
очертава възможността за една космическа философия.
Кант казва, че не виртуозът на разума (и към тази 
категория причислява логика, естественика и 
математика), а законодателят на разума ще създаде 
космическата философия. Но може ли законодателят да е 
едновременно с това виртуоз?
Следва едно главозамайващо фрактално пътуване в 
невъобразимите дълбини и сводове на философията, 
всяка селдваща секция в рамките на почти сто страници 
преобръща възможностите в изключителна вариационна 
фигура, представяйки калейдоскопични модализации 
на емпиреите на философската мисъл, омайваща 
фрактална ротация на възможностите на понятието 
свобода, безспирно премисляне на предела. Бихме ли 
могли да чуем далечно ехо от мистерията на Кантовата 
трансцендентална диалектика в тази вариационна 
експлозия, в неумолимата строгост в силата на пробива, 
или да разпознаем в трансценденталната диалектика 
ехото, което отразява свободния израз на една музиклна 
енергия на философията на бъдещето, развиваща се тук в 
безкрайната комплексна вариация около една тема, която 
интересува всеки човек: свободата? 
Леко и плътно, тази космическа свобода докосва 
просветяващия хоризонт на самото съществуване, на 
онтологическия факт. Онова, което до този момент 
е било свобода на въобразителна виртуозна материя 
на философската фантастика се разтваря, за да 
разкрие един чист онтологически факт, чудото на 
съществуването: „Съществуването се съществува“8, 
чрез Разума на Кант, чрез Свободата на Боян Манчев.

6 Пак там, с. 204-205.
7 Пак там, с. 205.
8 В края на първия том Боян Манчев поставя реторично този 
философски въпрос, на границата на логиката: „Съществува ли 
се съществуването?“. Боян Манчев. Свобода въпреки всичко.  
Т. 1. Свръхкритика и  модална онтология, с. 410.
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Томас Корагесан Бойл

Нямаше никаква размяна на телесни течности на 
първата среща и това устройваше и двама ни. Взех я в 
седем, заведох я на тайландски ресторант, където тя 
най-щателно отделяше всяко резенче месо от своя пад 
тай1, гледах я как обръща четири бутилки лека бира от 
по три долара и после нежно галих ухаещата є на балсам 
коса, докато тя дремеше на „Терминатор“ в киното на 
търговския център. Пихме по едно късно питие в пица-
бар „Риголето“ (и две парчета, само със сирене) и аз я 
изпратих до тях. Щом спряхме пред апартамента є, 
тя моментално отвори вратата. Обърна се към мен с 
мрачното, изтънчено, скръбно лице на пуританските си 
предци и протегна ръката си: 
– Беше ми приятно – каза тя. 
– И на мен – казах аз, поемайки ръката є.
Носеше ръкавици.
– Ще ти се обадя – каза.
– Добре – казах аз и я дарих с най-щедрата си усмивка. – И 
аз ще ти се обадя.
На втората среща се опознахме.
– Не мога да ти опиша колко напрегната бях онази вечер 
– каза тя, втренчена в своята мелба с шоколад, мока и 
фъдж. Беше ранен следобед, бяхме в „Староврѣмския 
магазинъ за сладолед на Хелмут“ в Мамаронек и слънцето 
струеше през плътните матирани прозорци и огряваше 
мястото като оздравителен център. Мебелите светеха 
зад тезгяха, месинговият парапет беше излъскан до 
огледален блясък и всичко миришеше на дезинфектант. 
Бяхме единствените хора в заведението. 
– Какво имаш предвид? – казах аз, устата ми лепкава от 
разтопени желирани бонбони и карамел.
– Имам предвид тайландската храна, седалките в 
киното, тоалетната на онова място, за бога…
– Тайландската храна ли? – не следях мисълта є. 
Припомних си маневрите с лентичките свинско месо и 
придирчивата дисекция на китайските спагети. – Ти си 
вегетарианка?
Тя извърна поглед в пристъп на гняв и после отправи към 
мен пълното, недоумяващо негодувание на леденосините 
си очи.
– Виждал ли си статистиката на Здравната инспекция за 
хигиенните условия в етническите ресторанти?
Не бях.
Веждите є подскочиха. Беше искрена. Изнасяше лекция. 
– Тези хора са бежанци. Те имат… ами, различни 
стандарти. Те дори не са ваксинирани. – Гледах как забива 
лъжичката в дълбините на десерта и разтваря устни за 
стегната, четвъртита хапка сладолед и фъдж.
– Или поне нелегалните. А това са половината от тях. 
– Преглътна с едва доловимо движение, потръпване, 
гушата є спадна и се издигна като на газела. – Бях пияна 
от страх – каза тя. – Сляпа паника. Мислех си как ще 
свърша с хепатит или дизентерия или тропическа треска 
или нещо от сорта.
– Тропическа треска?
– Обикновено си нося медицински ролки за театрите и 
кината – помисли си само кой ли е седял там преди теб 
и колко пъти и какви ли гадни гниещи бактерийки се 
въдят във всичките тези стари капчици карамел и кола 
и пуканки с масло – но не исках да си помислиш, че съм 
прекалено крайна или нещо от сорта още на първата 
среща, затова не го направих. А после тоалетната... Не 
мислиш, че реагирам твърде крайно, нали? 
Всъщност мислех. Разбира се, че го мислех. Харесвах 
тайландска храна – и суши, и раци с джинджифил, и мазно 
сувлаки2 от павилиона на ъгъла. Погледът є беше като 
на луд светец, на маниак, на бичуващ плътта си, но не 
ме интересуваше. Беше хубава, вехнеща, проницателна 
и чиста, хладна и несравнима, като да беше излязла от 
прерафаелитска картина, а аз бях влюбен. Освен това и 
у мен имаше нещо подобно. Хипохондрия. Придирчивост. 
Абсолютен порядък и книги, подредени по азбучен ред. 
Бях тридесет и три годишен ерген, имах своите си 
белези и четях вестници – херпес, СПИН, азиатската 
гонорея, която не се влияе от нито един известен 
антибиотик. Нямах нищо против да я караме по-полека. 
– Не – казах, – изобщо не мисля, че реагираш твърде 
крайно.
Замълчах, за да си поема дъх толкова дълбоко, че можеше 
да е и въздишка.
– Съжалявам – прошепнах, като я погледнах разкаяно 
като пале. – Не знаех.
Тогава тя се пресегна и докосна ръката ми – докосна я, 
кожа до кожа – и измърмори, че всичко е наред, имала е и 
по-лоши преживявания.
– Ако искаш да знаеш – промълви тя, – харесвам места 
като това.
1 Kласическо тайландско ястие с оризови спагети, скариди, пиле 
и зеленчуци (бел. прев.).
                                                                                       2 Популярна гръцка бърза храна, 
                                                   състояща се от малки парчета 
                                                   месо и понякога зеленчуци, печени 
                                                   на скара на шиш (бел. прев.).

Модерна любов

Огледах се. Заведението все още беше празно, като 
изключим Хелмут в ослепително бял гащеризон и шапка 
без периферия, който прилежно лъскаше покритите с 
плочки стени.
– Знам какво имаш предвид – казах аз.

***

Виждахме се в продължение на месец – музеи, 
извънградски разходки, френски и немски ресторанти, 
магазини за сладолед, шикозни барове – преди да се 
целунем. А когато се целунахме, след прожекция на 
„Дейвид и Лиза“3 във филмотечно кино чак в Райнбек и 
в толкова студена нощ, че никоя обикновена бактерия 
или банален вирус не биха могли да оцелеят, беше просто 
докосване на устните. Тя носеше палто от изкуствен 
косъм с подплънки на раменете и плетена шапка, която 
беше смъкнала ниско на челото си и бе обгърнала ръката 
ми, докато излизахме от киното в студенината на 
нощта. 
– Господи – каза тя, – видя ли го като изкрещя: „Ти ме 
докосна!“?  Нима не беше безценно? – Очите є бяха 
големи и изглеждаше странно развълнувана. 
– Разбира се – казах аз, – да, беше чудесно, – и тогава тя 
ме притегли към себе си и ме целуна. Усетих мекото 
потрепване на устните є до моите.
– Обичам те – каза тя, – така мисля.
Един месец срещи и една суха пърхаща целувка. В този 
момент може би ще започнете да ми се чудите, но 
всъщност мен не ме интересуваше. Както казах, нямах 
нищо против да чакам – имах сизифовско търпение – и 
ми стигаше просто да бъда с нея. Защо да пришпорваме 
нещата? – мислех си аз. Хубаво е, очарователно е, като 
бавното сладко разгръщане на любовните истории 
във филмите на Франк Капра, където сладостта и 
светлината винаги надделяват. Разбира се, тя си имаше 
своите особености, но пък кой ги няма. Честно казано, 
никога не съм се чувствал комфортно при развой от 
типа три-питиета-вечеря-и-легло, с момичетата, които 
се държат все едно са прекарали в затвора шест години и 
са излезли тъкмо навреме, за да се гримират и да скочат 
в колата ти. Брийда – така се казваше, Брийда Дръмхил, 
и самото звучене и изговор на името ме караше да се 
разтапям – беше различна. 
Най-накрая, две седмици след пътешествието до 
Райнбек, тя ме покани в апартамента си. Коктейли, каза. 
Вечеря. Тиха вечер пред телевизора.
Живееше в Кротън, на партера в реставрирана 
сграда във викториански стил, на осемстотин метра 
от гара Хармън, откъдето всяка сутрин хващаше 
влака за Манхатън и за работата си като редактор 
на „Антрополъджи Тъдей“. Заемала тази длъжност, 
откакто се дипломирала в „Барнард“ преди шест 
години (с две специалности – „Реторика“ и „Чужди 
култури“) и тя перфектно пасваше на темперамента 
є. Полеви антрополози, живеещи сред даяките в Борнео 
или кюрдите в Кюрдистан є изпращаха недодялани и 
граматически изтерзани описания на наблюденията си и 
тя ги вкарваше в ред, за да ги разбира широката публика. 

3 Американски филм на режисьора Франк Пери от 1962 г., в 
който главният герой изпитва ужас от физическия контакт с 
други хора (бел. прев.).

Естествено, мръсотията и екзотичните болести наред 
с чуждоземските традиции и отблъскващите обичаи 
играеха главна роля в нейните преработки. През ден-два 
тя ми се обаждаше от работата си и с глас, който едва 
сдържаше възторга є, ми описваше подробно някоя нова и 
отвратителна болест, която бе открила.
Посрещна ме на вратата в копринено кимоно, което 
привличаше с дълбоко деколте и двойка дракони с 
преплетени опашки. Косата є беше хваната с фиби, 
все едно току-що е излязла от ваната, и миришеше на 
„Нокзема“4 и хексахлорофен. Целуна ме набързо по бузата, 
взе бутилката вувре5, която є поднесох, и ме въведе в 
хола. 
– Болест на Шагас – каза тя, усмихвайки се широко и 
показвайки съвършените си големи зъби.
– Болест на Шагас? – повторих аз, не знаейки как точно 
да се държа. Стаята беше гола като монашеска килия. 
Два стола, канапе за двама и маса за кафе – от стъкло, 
хром и твърда черна пластмаса. Без растения („Един 
Господ знае какви насекоми живеят там – и пръстта, 
пръстта със сигурност гъмжи от бактерии, да не 
говорим за паяци и червеи и тем подобни“) и без килим 
(„Развъдник на бълхи и кърлежи и червейчета“).
Все още усмихната, тя ме поведе към канапето от черна 
пластмаса и седна до мен, виното в скута є. 
– Южна Америка – прошепна, очите є подскочиха от 
вълнение. – В джунглата. Буболечките – буболечки-убийци 
им казват – не е ли страхотно? Буболечките те хапят и 
после, след като са ти пили от кръвта, акат до раната. 
Когато се чешеш, то ти влиза в кръвообращението и от 
една до двадесет години по-късно развиваш болест, която 
е смесица от малария и СПИН. 
– И тогава умираш – казах аз.
– И тогава умираш.
Гласът є беше станал сериозен. Вече не се усмихваше. 
Какво можех да кажа? Потупах я по ръката и се усмихнах 
набързо. 
– Ам – казах, правейки физиономия насреща є. – Какво 
има за вечеря?
Сервира студена крем супа от соя и моркови и малки 
сандвичи с пюре от леща за предястие и чесново суфле 
с биологично отгледани зеленчуци за основно ястие. 
После дойдоха чашите коняк, големият телевизор и 
филм на име „Момчето от стерилната стая“6 – за 
дете, отгледано в напълно антисептична среда, защото 
било родено без имунна система. Никой не можел да 
го докосне. Дори и най-лекото кихане щяло да го убие. 
Брийда подсмърча през първия половин час, после стисна 
ръката ми и плака открито, когато момчето най-
накрая изпълзя от стаята, хвана около тридесет и 
седем различни болести и умря преди рекламната пауза. 
– Гледам този филм за шести път – каза тя, борейки 
се да овладее гласа си, – и всеки път ме трогва. Какъв 
живот – каза, размахвайки чашата си към екрана, – 
какъв съвършен живот. Не му ли завиждаш?
Не му завиждах. Завиждах на нефритеното колие, което 
висеше между гърдите є и є го казах.
Би могла да се изкикоти или да ахне, или да сведе поглед, 
но не го направи. Изгледа ме сериозно и продължително, 
все едно взимаше решение, и чак тогава си позволи да 
се изчерви – цветът заля гърлото є с възхитителна 
смесица от розово и бяло.
– Дай ми една минута – каза тя загадъчно и изчезна в 
банята.
Бях като наелектризиран. Това беше. Най-накрая. След 
всичките признания, държането за ръце, дребните 
шеги и обичайни дейности, след всичките изминати 
километри, изядени храни, обиколени музеи и изгледани 
филми, ние най-накрая, естествено, с изящество щяхме 
да се слеем във върховната проява на близост и любов.
Беше ми горещо. Капчици пот избиха по челото ми. Не 
знаех дали да стана или да седя. И тогава осветлението 
намаля и тя се появи до реостата. 
Все още беше с кимоното, но косата є бе хваната по-
здраво, навита на стегнат кок отгоре на главата є, все 
едно се готвеше за битка. И държеше нещо в ръка – 
тънък пакет, увит в найлон. Той изшумоля, докато тя 
преминаваше през стаята. 
– Когато си влюбен, правиш любов – каза тя, 
отпускайки се на твърдото като скала канапе, – това 
е съвсем естествено. – Подаде ми пакета. – Не искам 
да оставаш с погрешно впечатление – каза, гласът є 
дрезгав и груб – само защото съм внимателна и скромна 
и защото има толкова, ами, мръсотия по света, но 
аз имам и своята страстна страна. Наистина. И те 
обичам, мисля. 
– Да – казах аз, сграбчвайки я, забравил за пакета.
Целунахме се. Погалих врата є, усетих нещо странно, 
особено хлътване и накъдряне, все едно кожата є 
изведнъж се бе превърнала в опаковъчно фолио и тогава 
тя постави ръка на гърдите ми.
– Почакай – прошепна, – онова... онова нещо.
Изправих се.
– Нещото?
Осветлението беше слабо, но аз видях как червенината 
4 Марка козметика – предимно кремове за раздразнена кожа, 
почистващи кремове и дезодоранти (бел. прев.).
5 Френско полусухо бяло вино (бел. прев.).
6 “The Boy In the Plastic Bubble“ (1976) – реж. Рандъл Клайзър (бел. 
прев.).

М
ир

ос
ла

в 
Х

ор
а,

 1
96

3



Литературен вестник 7-13.07.2021      13

завладя лицето є. Беше сладка. О, беше много сладка, 
моята малка Емили, моята викторианска принцеса7. 
– Шведско е – каза тя.
Погледнах към пакета в скута ми. Беше прозиращ 
найлон в телесен цвят, сгънат в прозрачния си 
пакет като солидна торба за боклук. Вдигнах го 
пред големите є треперещи очи. Една шантава идея 
прехвръкна през главата ми. Не, помислих си.
– Това е най-новото нещо – каза тя забързано, – най-
безопасното... имам предвид, нищо не би могло да...
Лицето ми гореше.
– Не – казах аз.
– Това е презерватив – каза тя, сълзи избиха в очите є, 
– лекарят ми ги поръча за мен, те са... те са шведски. 
– Лицето є се сгърчи и тя започна да плаче. – Това 
е презерватив – изхлипа, плачеше толкова силно, че 
кимоното се разтвори и видях края на онова нещо 
върху издутината от зърната є – презерватив за 
цялото тяло.
Почувствах се обиден. Признавам си. Не толкова 
заради манията є на тема микроби и зарази, а от това, 
че след толкова време тя ми нямаше доверие. Бях 
чист. Абсолютно чист. Бях мъж с умерено поведение 
и в добро здраве, сменях си бельото и чорапите всеки 
ден – понякога и по два пъти на ден – и работех в 
офис, с чисти, стегнати, недвусмислени числа, като 
управлявах веригата магазини за обувки на покойния ми 
баща (а той, от своя страна, умря чисто, от инфаркт 
на миокарда, на седемдесет и пет години).
– Но Брийда – казах, като се пресегнах да я утеша и 
с това движение закачих меката є, покрита с найлон 
гърда, – нямаш ли ми доверие? Не ми ли вярваш? 
Не ме... не ме ли обичаш? – Хванах я за раменете, 
повдигнах главата є, заставих я да ме погледне в 
очите. – Чист съм – казах. – Довери ми се.
Тя извърна поглед.
– Направи го заради мен – каза тя с най-тихия си глас, 
– ако наистина ме обичаш.
В крайна сметка го направих. Погледнах я, тя 
плачеше, плачеше за мен, и погледнах тънкия слой 
найлон, който я бе обгърнал, и го направих. Тя ми 
помогна да го облека, проби две дупки за ноздрите ми, 
вдигна пластмасовия цип на гърба ми и покри плътно 
главата ми. Пасна като неопренов костюм. И всичко – 
милувките и нежността и отдаването – беше точно 
както се надявах да бъде.
Почти.
Тя ми се обади от работата си на следващия ден. Аз се 
занимавах с данните за продажбите и си мислех за нея. 
– Здравей – казах, като на практика изгуках в 
слушалката.
– Трябва да чуеш това. – Звучеше сякаш бе замаяна от 
вълнение.
– Хей – казах аз, прекъсвайки я със страстен шепот, – 
снощи беше наистина специално.
– О, да – каза тя, – да, снощи. Наистина беше. И те 
обичам, наистина... – Направи пауза, за да си поеме 
въздух. – Но чуй това: току-що получих текст от 
мъж и жена, които живеят сред туарегите в Нигерия 
– това са хората, които вървят след добитъка и 
събират тор за огъня, на който готвят.
Изхъмках разбиращо.
– Значи те си правят колибите също от тор – не е 
ли страхотно? И познай какво – когато времената са 
тежки, когато реколтата се съсипе и добитъкът едва 
се държи на краката си, знаеш ли какво ядат?
– Нека позная – казах аз. – Тор?
Тя нададе вик.
– Да! Да! Не е ли прекалено? Те ядат тор!
И аз пазех нещо за нея, болест, за която ми каза един 
приятел лекар.
– Онхоцеркоза – казах аз. – Знаеш ли я?
Възбудата се усещаше по гласа є.
– Кажи ми.
– Южна Америка и Африка. Муха те хапе и снася 
яйца в кръвообращението ти и когато яйцата се 
излюпят, ларвите – тези малки бели червейчета 
– се придвижват до очните ти ябълки, точно под 
мембраната, така че ги виждаш как мърдат.
Настана тишина от другата страна на линията.
– Брийда?
– Това е гадно – каза тя. – Това е страшно гадно.
– Но аз си мислех... – Гласът ми заглъхна. – Извинявай – 
казах.
– Слушай – и остротата в гласа є се върна, – 
причината да ти се обадя е, че те обичам, мисля, че те 
обичам и искам да се запознаеш с един човек.
– Разбира се – казах аз.
– Искам да се запознаеш с Майкъл. Майкъл Малоуни.
– Разбира се. Кой е той?
Тя се поколеба, направи малка пауза, сякаш знаеше, че 
отива прекалено далече.
– Лекарят ми – каза тя.
Трябва да се потрудиш за любовта. Трябва да 
отстъпваш, да се напасваш, да правиш компромиси – 
любовта е нищо, ако няма компромиси. Отидох при 
доктор Малоуни. Защо не? Ядох соя, шегувах се на 
тема проказа и билхарциоза, все едно съм имунизиран, 
7 Little Em’ly – героиня от романа на Чарлз Дикенз „Дейвид 
Копърфийлд“ (бел. прев.).

и правих любов в торба. Ако нещо прави Брийда 
щастлива – ако притъпява постоянните страхове, 
които я гризат денонощно – значи си струва.
Кабинетът на лекаря беше в Скарсдейл, в дома му, 
двуцветна сграда в стил Тюдор с криволичеща алея за 
коли и дъбове, стари като крайслера на дядо ми. Беше 
млад мъж – отиваше към четиресет според мен – с 
рижа брада, бръсната глава и огромни очила с прозрачни 
пластмасови рамки. Прие ме веднага – същия ден, в 
който му се обадих – и сам дойде да ме посрещне на 
вратата. 
– Брийда ми разказа за вас – каза той и ме поведе 
към ярко осветения свод на кабинета си. Погледна 
ме преценяващо за момент, мърморейки „Да, да“ на 
брадата си и после, с помощта на медицинските си 
сестри, мис Арчибалд и мис Сливовиц, ме подложи 
на канонада от изследвания, които биха засрамили 
астронавт.
Най-напред бяха измерванията, включително стави на 
пръстите, горна челюст, череп, пенис и ушна висулка. 
След това ректален преглед, електроенцефалограма и 
изследване на урина. И после тестовете. Стрес тест, 
тест за алергии, за рефлекси, за белодробен капацитет 
(надувах жълти балони, докато се спукат, после 
дишах в машина с размерите на органа на Хамънд8), 
рентген, спермограма и въпросник от двадесет и 
четири страници ситен шрифт, който включваше 
анализ на сънища, генеалогия и логическо мислене и 
аргументация. Взе ми и кръв, разбира се – за да изследва 
функциите на жизненоважните органи и прекараните 
заболявания. 
– Изследваме за антитела на над петдесет болести – 
каза той, криейки очите си зад стъклата на очилата. 
– Ще се изненадате колко много хора се заразяват 
без дори да знаят. – Не можах да преценя дали се 
шегува или не. На излизане ме хвана под ръка и каза, че 

резултатите ще са готови след седмица.
Тази седмица беше най-щастливата в живота ми. Бях 
с Брийда всяка нощ, а през почивните дни отивахме 
с кола до Върмонт и отсядахме в център по хигиена, 
за който є беше казала нейна братовчедка. Вечеряхме 
на свещи – с истинска храна – и после навличахме 
костюмите от опаковъчно фолио и правехме 
възторжена санитарна любов. Аз исках повече, 
разбира се – допирът на кожа до кожа – но се чувствах 
удовлетворен и щастлив. Нека не избързваме, казвах 
си аз. Всичко с времето си. Една нощ, както лежахме 
преплетени в голямото є като крепост бяло легло, аз 
свалих качулката на найлоновия костюм и я попитах 
дали някога ще ми се довери достатъчно, че да правим 
любов според вековната традиция, голи и незащитени. 
Тя се измъкна от своята опаковка и извърна поглед, 
показвайки ми онзи несравним патрициански профил.
– Да – каза с нисък глас, – да, разбира се. Веднага щом 
излязат резултатите.
– Резултатите?
Обърна се към мен, очите є търсеха моите.
– Не ми казвай, че си забравил?
Бях. Отдаден на преживяванията, завладян от 
емоциите, изгарящ от страст, преизпълнен с любов, аз 
бях забравил.

8 Електрически орган, конструиран през 1935 г. от Лорънс 
Хамънд и Джон Ханерт (бел. прев.).

– Глупаче – прошепна тя, проследявайки очертанията 
на устните ми с тънкия си, обвит в найлон показалец. 
– Името Майкъл Малоуни говори ли ти нещо?
И тогава всичко се сгромоляса.
Обаждах є се, но нямаше отговор. Опитвах в работата 
є, но секретарката є казваше, че е излязла. Оставях 
съобщения. Така и не ми отговори. Беше все едно 
никога не сме се познавали, все едно аз бях непознат, 
амбулантен търговец, просяк на улицата.
Застанах на пост пред къщата є. В продължение 
на цяла седмица стоях в паркираната си кола и 
наблюдавах вратата є с фанатичната отдаденост 
на пилигрим край светиня. Нищо. Тя нито излизаше, 
нито се прибираше. Не спирах да є звъня по телефона, 
разпитвах приятелите є, постоянно бродех между 
асансьора, коридора и чакалнята в службата є. Тя беше 
изчезнала.
Най-накрая в отчаянието си се обадих на братовчедка 
є в Ларчмънт. Бях я срещал веднъж – тя беше 
грозновато момиче с размъкнати пуловери и злобно 
изражение и представляваше всичко, което се бе 
объркало в гените, които бяха се подредили по такъв 
славен начин при Брийда – и не бях много наясно какво 
да є кажа. Бях си подготвил реч, нещо в смисъл, че 
майка ми е на смъртно легло във Финикс, бизнесът 
ми не върви, аз пия прекалено много и си мисля за 
самоубийство, унищожение и Страшния съд, и трябва 
да говоря с Брийда още веднъж преди края, и дали тя 
случайно знае къде е? Оказа се, че речта не ми е нужна. 
Брийда вдигна телефона. 
– Брийда, аз съм – казах задавено. – Побърках се да те 
търся.
Тишина.
– Брийда, какво има? Не получи ли съобщенията ми?
Гласът є беше пресеклив, далечен. 
– Не мога повече да се виждам с теб – каза тя.
– Не можеш да се виждаш с мен ли? – Бях зашеметен, 
наранен, ядосан. – Какво искаш да кажеш?
– Всичките тези крака – каза тя.
– Крака ли? – Отне ми една минута да осъзная, че 
говореше за бизнеса с обувки. – Но аз не се занимавам 
с ничии крака – работя в офис. Като теб. С климатик 
и прозорци с изолация. Не съм докосвал крак от 
шестнадесетгодишен.
– Гъбички по краката – каза тя. – Псориазис. Екзема. 
Тропическа язва.
– Какво има? Физическият преглед ли? – Гласът ми 
дрезгавееше от бяс. – Да не би да съм се издънил на 
проклетия физически преглед? Това ли е?
Тя не отговаряше. 
Смразих се. 
– Какво каза той? Какво каза кучият син?
Чуваше се далечно тиктакане по линията, пулсът на 
времето и пространството, лекото полюшване на 
жиците на телефонната компания, дълги стотици 
милиони километри. 
– Слушай – умолявах я, – виж се с мен още един път, 
само веднъж, само това искам. Ще го обсъдим. Може 
да идем на пикник. В парка. Ще постелем одеяло и... и 
може да седим в срещуположните му краища...
– Лаймска болест – каза тя.
– Лаймска болест ли?
– Разпространява се чрез ухапване от кърлеж. Тревата 
гъмжи от тях. Получаваш лицева парализа, менингит, 
мозъчната ти обвивка бухва като тесто.
– Тогава в Рокфелер Център – казах аз. – До фонтана.
Гласът є беше безжизнен. 
– Гълъби – каза тя. – Те са като летящи плъхове.
– „Хелмут“. Може да се срещнем в „Хелмут“. Моля 
те. Обичам те.
– Съжалявам.
– Брийда, моля те, послушай ме. Та ние бяхме толкова 
близки...
– Да – каза тя, – бяхме близки – и аз си помислих 
за онази първа нощ в апартамента є, момчето в 
стерилната стая и костюмът от опаковъчно фолио, 
помислих си за цялото шеметно зрелище, което беше 
нашият романс, докато гласът є стовари като чук 
насред рефрена, – но не чак толкова близки. 

1987
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Димитър Серкеджиев

Тялото представлява ценен обект за анализ, който 
може да се ползва като лупа, през която да се 
проследят социалните, политическите и културните 
явления и процеси. Но в най-стереотипен план 
авторите често използват устройството на 
„нехармоничното“ външно тяло, за да покажат 
„деформираните“ вътрешни качества на своите герои. 
Инвалидността е навсякъде в литературата, през 
всички периоди и жанрове, независимо дали говорим 
за Библията, средновековните разкази, романите от 
XIX век или модернистичните мании за евгеника. 
Обикновено литературните герои с увреждания 
остават на границите на фантастиката като 
фигури на екзотичност, чиито телесни конфигурации 
предизвикват реакции в аудиторията, или просто са 
там, за да бъде тествана способността на човешкия 
дух да надхвърли своите телесни граници.
Западната култура определя човешката норма чрез 
физическия идеал и тълкува случаите на аберация като 
опасни. Тази реакция към тялото е вкоренена още от 
библейските текстове.
Левит, третата книга от Библията, от Стария завет 
формира една своеобразна система за мъжкото тяло, 
където телесната чистота, дължината на косата 
и брадата, както и целостта на кожата са строго 
регламентирани. Главата не трябва да се бръсне, не 
трябва да се правят татуировки. Не е позволено 
свещеник да бъде човек с телесни недостатъци – не бива 
да е гърбав, физически слаб, сляп.
В монографията си „Героичното тяло“ Милена Кирова 
коментира тази, както тя я нарича, откровена 
дискриминация по телесен статус и задава въпроса 
дали това не е някакъв свещен егоизъм от страна на 
Яхве, който фаворизира силното и чисто мъжко тяло, 
защото точно то визуализира красотата и силата на 
Бога1. В части от Стария завет физическото увреждане 
се изобразява като наказание. Вярвало се е, че то 
представлява наказание за неправомерни действия и 
предполагаема липса на вяра.
Противно на това в Новия завет Иисус често е 
показан да извършва чудодейно изцеление на хората 
с увреждания. Христос противопоставя новото и 
старото, като оспорва виждането, че увреждането е 
наказание за греха и това, докато изцелява сляпородения 
(Йоан 9:1-12).
Отвъд библейските текстове героите с телесни 
деформации започват да намират място в текста. 
Средновековни разкази „Песен на героични дела“ (Chanson 
de geste) представляват епични поеми, които се появяват 
в зората на френската литература и там ампутацията 
маркира виновните. Както виждаме в „Песен за Роланд“ 
(La Chanson de Roland), старофренски епос, където 
главният герой Роланд отсича ръката на мюсюлманския 
цар на Сарацини Марсиле в битката при прохода Ронсево. 
Тук изгубените крайници са символ на наказание за всеки, 
когото поетите от шансоните определят като вероломен 
или злодей2. Разбира се, това деформиране на тялото е 
прекалено праволинейно, превръщайки го единствено във 
възмездие или проява на жестокост.
По-представително литературните герои с телесни 
деформации могат да бъдат проследени през ползването 
им във викторианската литература, където ги 
намираме с малки и големи деформации, травми,  както 
и хронични заболявания. Този авторски избор, можем да 
предположим, се дължи на лимитациите на медицината 
по това време. Днес много лесно лечими заболявания 
тогава са били перманентна инвалидизация или смъртна 
присъда. Дори счупване на крайник е водело до загубата 
му поради инфекции и други усложнения.
Трябва да отбележим и че през целия XIX век 
Британската империя продължава да се разширява. 
Няма и едно десетилетие от управлението на кралица 
Виктория, което да не е виждало някаква форма на 
конфликт. Имперски войници са пращани да водят 
битки в Индия, Африка, Югоизточна Азия и Източна 
Европа. Оттам се връщат хора с най-различни физически 
поражения. Поради тези причини може да твърдим, че 
присъствието на герои с малформации е преобладаващо 
заради тази специфика на времето.
Лесно е да разграничим във викторианската литература 
две категории персонажи с физическа нехармоничност. 
Тези на жертвата и на злодея. Тук жертвата най-често 
е ползвана като морален компас за останалите герои или 
като обект на съжаление, който развива в дадена посока 
другите герои. Жертвата измества подчинените на 
намеци и инструкции от библейските текстове връзки 
между греховете на душата и телесните деформации.
1 Милена Кирова. Героичното тяло. История и мъжественост в 
Еврейската Библия, 2017.
                                                                                      2 Brault, Gerard J. Song of Roland: An 
                                                      Analytical Edition: Introduction and 
                                                      Commentary. Penn State Press, 2010.

Под влиянието на Просвещението и последвалото 
развитие на медицината като област тялото бива 
патологизирано. В рамките на този период се развиват 
различни идеи за това как тялото работи. Физическите 
и психически увреждания се възприемат като проблеми, 
нуждаещи се от решение. Това провокира преосмислянето 
на ползването на нехармоничните литературни герои като 
жертва. Подобен пример е Малкият Тим от новелата от 
1843 г. „Коледна песен“ от Чарлз Дикенс.
Дикенс не споделя каква е болестта, която застрашава 
живота и принуждава Тим да ходи с патерица. Доналд 
Луис постулира в американския вестник за болестите 
на децата през 1992 г., че коварната болест е бъбречна 
тубулна ацидоза (тип 1) – вид бъбречна недостатъчност, 
причиняваща натрупване на пикочна киселина в организма 
поради неспособност на бъбреците да филтрират 
урината. Другото възможно предположение е рахит 
(причинен от липса на витамин Д). И двете болести са 
били лечими във времето на Дикенс, но са фатални, ако не 
бъдат лекувани.3

Въпреки че го вижда за кратко, малкият Тим служи като 
важен символ на последиците от изборите на главния 
герой за Скруч. Той е тази жертва, притежаваща „ангелски 
качества“ – нещо, което е приписвано по-често на жените 
във викторианската литература. Тази негова „ангелска“ 
фигурализация е поради болестта му. 
Злодеите, от друга страна, се вписват в стереотипност, 
в която са представени с мотивации, тясно свързани 
с описваната им телесна нехармоничност. Техните 
телесни деформации отбелязват вътрешния грях, 
душевния упадък и невъзможността да еволюират към 
добро. Дългият Джон Силвър от романа на Робърт 
Луис Стивънсън „Островът на съкровищата“ (1881/2) в 
началото е представен като нечестив персонаж и само 
случайно споменава дървения му крак. По-късно обаче 
когато предателството му се разкрива, препратките 
към неговия „дървен“ крак стават по-ясни. Те могат 
да се разглеждат като зловещ и предчувстващ знак за 
идващото зло.4

3 Donald W Lewis, “What was wrong with Tiny Tim?“. American 
Journal of Diseases of Children 146, no. 12 (1992): 1403-1407.
4 Margolis, Howard, and Arthur Shapiro. “Countering negative images of 
disability in classical literature.“ The English Journal 76.3 (1987): 18-22.

Сайлъс Уег („Нашият общ приятел“, 1864/5) има дървен 
крак – дървените крака, с които се заменят загубените, 
се появяват спорадично в повечето романи на Дикенс. 
Несъмнено тяхната поява е повлияна от реалността в 
живота на автора. Слабо развита хирургия и всички тези 
хора, оцелели в Наполеоновите войни.5

Докато едни нехармонични викториански литературни 
герои влизат в категориите на жертва и злодей, 
функционирайки по стереотипен начин, наложен от 
различността на тялото, други са представени в различна 
от тази светлина. Изучаващите значението, същността 
и последиците от физическите увреждания разглеждат 
жените като транграционни фигури, които обръщат и 
оспорват границите, които обикновено са им налагани – 
поне в контекста на викторианската литература. 
Джени Рен, шивачка на кукли в „Нашият общ приятел“, 
създава уникален и градивен живот по отношение на 
своите недъзи. Тя е родена с недоразвити крака и изкривен 
гръбначен стълб. Но въпреки недостатъка си тя е убедена, 
че не се различава от всяко друго момиче. Тя често 
мисли за бъдещия си съпруг. Докато обикновено жената 
с увреждания във викторианския роман е лишена от 
репродуктивно бъдеще, Джени е изключение.6 Дикенс прави 
немислимото за това време, като є осигурява ухажор и 
развива идеята, че жената с увреждания също може да 
бъде красива и желана.
Нещо подобно можем да кажем и за героинята от романа 
„Олив“ (1850) на Дина Крейк. Тя се ражда с лека извивка в 
горната част на гръбначния стълб и макар деформацията 
є да не влияе на ловкостта и интелектуалното є 
развитие, последиците от ранния є живот са дълбоки. 
Майка є я отхвърля. Смущението и скръбта, с които 
родителите є приемат нейната деформация, влошава 
отношенията им, след което някак закономерно идват 
пиенето, хазартът, изневярата, задлъжнялостта 
и ранната смърт на баща є. Но тази история за 
отхвърлянето е само началото на романа, в който има 
няколко неочаквани и дори безпрецедентни обрата. 
„Въведена като фигура на съжаление и отвращение, Олив 
става художничка, чиито продажби изкупуват дълговете 
5 Adrienne E. Gavin, “Dickens, Wegg, and Wooden Legs,“ 2012.
6 Schotland, Sara D. “Who’s That in Charge? It’s Jenny Wren,“The 
Person of the House“. Disability Studies Quarterly 29, no. 3 (2009).
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на баща є. Тя получава три предложения за брак и на края на 
романа е щастлива съпруга и майка“7. Можем да твърдим, 
че тук деформацията є я освобождава от очакванията, 
които са налагани върху жените. Това дава възможност за 
артистично израстване, което я спасява от съдбата да 
попадне в категорията на жертвата.
Подобен е  и „бунтът“ на Лусила Финч от романа на Уилки 
Колинс „Горката мис Финч“ (1872). Централната фигура в 
романа е ослепяла като малка, но това не я категоризира в 
типичната жертва на литературата от XIX век. Можем 
да кажем, че Колинс е избрал иронично името на романа си, 
защото съжалението е последното нещо, което ни минава 
през ума, когато срещаме героинята. В момента, в който 
се запознаваме с Лусила, разбираме, че тя е изключително 
находчива и успява да се справя изключително умело в 
заобикалящата среда. И тя, както другите ни примери, 
е обект на любов. Тези жени несъмнено оглавяват един 
нежен бунт във викторианската литература, с който 
завоюват своето щастие и своята женственост – и 
всичко това под банера на телесната нехармоничност. 
Нехармоничността на тялото се проявява по най-
различни начини. Досега разглеждахме по-общо различните 
случаи на телесна дисхармония през по-наситената с тях 
викторианска литература. Няма как да обхванем всички 
литературни герои с физически аномалии, в това число 
както психическите, така и нравствените аномалии. 
Приемам, че фокусът ще бъде към придобитата и 
вродената нехармоничност. 
Нека започнем с придобита нехармоничност – ампутация. 
Не е далеч от мисълта, че загубата на крак или ръка 
води до значителни физически и психо-социални 
предизвикателства за индивида. Ампутациите могат 
да бъдат от заболяване или травма, а приспособяването 
към тях е сложен процес, който се влияе от множество 
фактори. Трябва да се отбележи, че промяната 
във външния вид създава поредица от емоционални, 
перцептивни и психологически реакции в индивида.
Един от основните протагонисти в „Моби Дик“ на 
Херман Мелвил, капитан Ахав, е пример за това. 
Начинът, по който загубва своя крак, води до конфликта 
между злобата и разума. Разбира се, историческите 
доказателства сочат, че подобни увреждания в никакъв 
случай не са били необичайни в живота на моряците 
от XIX век. Все пак става дума за сурова професия, 
която предполага болести, тежък физически труд, 
недохранване и опасни срещи с буканиери и корсари. 
Едно е сигурно, животът на Ахав очевидно се променя 
поради загубата на крака му. Можем да кажем и че 
това събитие е определящо за отмъстителното му 
съществуване. Несъмнено за автора ампутацията е 
била най-драматичният и очевиден физически дефект, 
който възбужда съпричастност или отвращение, а в 
случая тук дори засилва зловещата харизма на капитана. 
Мелвил използва увреждането на Ахаб, за да изгради 
зловеща атмосфера, когато Исмаил, разказвачът, описва 
дървения крак на капитана, който потупа напред-назад по 
дървената палуба посред нощ.
Впрочем в „Наративната протеза: инвалидност и 
зависимости от дискурса“ Дейвид Т. Мичъл и Шарън 
Л. Снайдер разглеждат инвалидността като патерица, 
която литературните разкази използват като опора, 
която дава на текста повече представителност и 
прозрение на конкретна причина и следствие в рамките 
на определен контекст.8 Тук буквално самата протеза 
формира идентичността на нехармоничния герой. Дори 
материята и мястото, което заменя, е от символично 
значение – тя е изградена от китова кост и това е 
заменяне на кръвта и плътта с тази на кастратора. 
В случая на Ахав, загубата на крака му е своеобразна 
кастрация, която кореспондира със загуба на първичната 
наслада от живота. Тя се наслагва върху всички желания, 
защити и компенсаторни механизми и маркира нуждата 
цял живот да бъде запълвана празнината, като маркира 
момента на травмата.9

Много често авторите използват нехармоничното 
тяло, за да вмъкнат в текста  метафори, а те от своя 
страна насаждат атмосферата на страх. Въпреки това 
литературните герои и техните нехармонични тела 
са може би един по-ярък пример за различността на 
човешката природа и какво означава да си човек.
Благодарение на увреждането и неговата „различност“ 
или отклонение от нормата вниманието ни се насочва 
към един по-критичен поглед на текста, а с това тялото 
може да служи като място, цел и средство за творческо 
изразяване. Въпреки това романистите са склонни да 
виждат красотата отвъд формата и дори най-грозното 
и страшно същество би могло да бъде красиво, както е 
в случая с Квазимодо. В голяма част от литературата 
усещането за ужас събужда очарование. А то дава 
необходимата възвишеност, с която да се види красивото 
и в телесно нехармоничното.

7 Sparks, Tabitha. "Dinah Mulock Craik's Olive: Deformity, Gender 
аnd Female Destiny." Women's Writing 20, no. 3 (2013): 358-369.
8 Mitchell, D. T., & Snyder, S. L. Narrative prosthesis: Disability and 
the dependencies of Discourse. University of Michigan Press, 2014.
9 Williams, Dennis. Filling the void: a Lacanian angle of vision on 
Moby-Dick, 2006.

Великден в карантина

Съвсем непразнично
притихнал е градът, 
(Джон Дън отдавна спи
дълбокия си сън), 
и хората превръщат се
във острови
сред това море от тъмнина, 
която нарушава се единствено   
от морзовата азбука
на стълбищните светлини
или на цигарите, 
които от балконите проблясват, 
над замлъкналите църкви, 
над улиците долу 
които все така се вият
като змии, 
хапят, съскат и събличат 
кожата си стара,
без 
да могат 
да възкръснат.

Чистилище

„Когато умреш
няма да идеш в Ада 
заради всичко това,
което не направи“ –
казва старата циганка 
с вечно димяща цигара, 
седнала там, където изхвърлят 
рибешките глави от пазара – 
„няма да идеш в Ада,
а ще идеш на кино 
и ще гледаш целия си живот 
безброй много пъти 
от начало до край,
докато разбереш, 
че режисьорът всъщност
не ти е виновен“.

В един есенен ден по шосето

на връщане от мотела
той пропуска колебанието
на първите капки дъжд

не забелязва гората
ненадмината да съчетава
повторение и уникалност

продължава към завоя
в който пътят сякаш 
ще се слее с небето
докато мислите остават
откъдето си е тръгнал
а това поражда напрежение 

колкото и да иска 
да избяга 
от всичките си избори
те вече чакат 
там където 
ще пристигне

Призови ме с твоето име

Call me by your name and I’ll call you by mine.
André Aciman, “Call Me by Your Name“

Слънцето внезапно засиява 
в окото на прозореца
и на две разделя този ден, 
доскоро тъй подобен
на другите пред него – 
керван в пустиня от бетон,
където все не можем да намерим 
изгубената цивилизация
на тази любов, чиито митове
отдавна превишават
доказателствата за нея. 

И само името ти, 
тъй както може 
да пречупва светлината
на съставните є части
е това, което 
ще ни върне там
да продължим разходката
по мраморните стълби,
които сякаш водят 
към току-що изгрялата луна. 

Зимното слънце

в залеза си се разлива – 
оранжев жълтък 
сред преспите 
от пресято, фино брашно, 
сякаш Някой от горе 
хляб ще замеси, 
защото кой
ще даде камък
на сина си,
когато хляб
му поиска? 

И минувачите усещат, 
спират, 
към залеза поглеждат 
и само мислите летят, 
Земята обикалят 
подобно радиовълни 
всеки нещо свое търси, 
и аз за нея мисля, 
която единствена 
в часа на залез
би гледала на изток, 
където небето 
става все по-синьо 
и нещо ново предстои, 
тя, която прави 
всеки изгрев поносим – 
където и да си, 
пусни си радио и слушай, 
след малко 
пак онази песен ще звучи
и най-накрая 
ще можеш 
да заспиш. 

Тихо

е като в спомен, 
прегърнати лежим – 
телата ни са хляб, 
сънищата вино, 
детството отново, 
нямо кино.  
Прегръщам те 
и ставам безтегловен 
облак захарен памук – 
не е ли това 
една мъничка победа 
над смъртта? 

Страх от смъртта

На навика подвластни
и все пак внезапно
птиците политат
над полетата 
завинаги. 

Ти не ги изпращаш
с лая, който си забравил, 
откакто търсиш
любимите следи 
под сърцето си. 

Една тревога 
отскоро 
обикаля с теб, 
но това не е 
инстинктът, 
който си загърбил, 
а нещо по-голямо –   

онази неизбежна, 
неизменна тленност
насред пустата земя, 
разпиля дори мъглата, 
която 
с птиците си отлетя. 

Иван Вълев
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Тома Марков

Среща с поезията

както се разхождах
както си вървях по пътя
както прекосявах аз
алеите на славата
както котките и стиховете
се мушеха и появяваха
и се стаяваха в дъната двойни
на кутиите в главата ми
както беше слънчево и тихо
после шумно и мъгливо
както беше прекомерно
щастието както всяко вярно
чувство във един такъв момент
видях една старинна дама
която някак си досущ
напомняше ми на поезията

попитах я къде е тръгнала
и тя като поезията каза
никъде

попитах я заета ли е
и тя като поезията каза
никога

картофи тя решила
и излязла да си купи
и купила си
после се прибрала
но забравила
къде ги сложила

свалих слушалките от
моите уши
предложих є
да ги постави в своите

усмихна се и каза
джордж майкъл
много ми допада
а после посъвзе се и прие
да є помогна да се прибере
така постъпвам винаги
с поезията и ми се получава
и влязохме в дома и
почнахме да търсим картофите

не ги намирам
казах

и аз
ми каза дамата старинна

какво да правим
се отчаях аз картофите ги няма

погледни
ми каза тя в ъглите
дали не съм
ги сложила в шишетата
и аз погледнах

бяха там
картофите

и се успокоих

Всеки ден

на истината краката
са дълги
като следобедната
сянка
на някоя друга

Копенхаген

ах колко обичам Копенхаген 
и едно момиче
ах как не ми се умира
ах как се налага

толкова е разхвърляна стаята ми
с нея ще разсмея живота ти

хората ме отегчават
как съм могъл да те срещна
стават грешки нали
но ще се видя пак с нея
ще спечеля пари за да имам хотел
отново ще се доверя на носа си
не зная колко е умна
но ухае добре

ах колко обичам Копенхаген
и едно момиче
ах колко обичам Копенхаген
и само едно момиче

Познавам те

и времето 
се напуква

и личната ми карта
се напуква

и аз
се напуквам

и блоковете отсреща
се напукват

и тротоарите долу
се напукват

и градските артерии
се напукват

и дочутите разговори
се напукват

потя се като
прасе

воня като
прасе

и пия като
прасе

животът напоследък е
прасе

само талантът е сърна
надявам се

тунелът към предградията
се напуква

предградията
се напукват

слънцето и луната се сблъскват и
се напукват

цигарите в ръката ми 
се напукват

всичко което не е заковано
може да бъде откраднато

но независимо от всичко
се напуква

знам
защо

само ти не
се напукваш

Н о В А  Б ъ Л Г А Р С К А

Ри
ка

рд
 О

пи
со

, 1
94

8


