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 Олга Токарчук
 Октавио Пас
 Маурисио Беучот
Рецензии от
 Ина Иванова
за Красимир Димовски
 Златко Ангелов
за Антония Апостолова
 Иван П. Петров за Мия Коту
 Тодор П. Тодоров
за Олга Токарчук
 Ангел В. Ангелов
за Стефан Цвайг
 Стоян Атанасов
за Ивайло Знеполски
Интервюта с
 Емилия Найденова
 Дейвид Мичъл
Фотография Владимир Новков

Поезия от
 Мария Вирхов
 Никола Петров
 Джак Гилбърт
Кратка проза от
Боряна Нейкова

Броят се издава с подкрепата на НФК

Мария Вирхов

вирхова приказка

***

през сключените пръсти на коралите
прозира скелетът на малката русалка
ръце разперила в недоумение
с медуза във изтлелите коси
невинна бе приела тя смъртта си
от семето на своя принц неверен
погребана от южната вълна
се полюлява в тишината на водата
накъсана на ивици от плясъка
на гладни птици над морето сутрин рано
когато слънцето е риба издокарана

Безсилни сме да минем прави през вратата
Вратата става примка и ни стяга
Прегъва ни усуква уплътнява
Езиците подпухват почерняват
Езиците надебеляват, слагат вратовръзки
От магазина за месо се плези агнеца
Прехапал син и вкочанясал мускул
Безсилни сме да минем пряко края
На тази плът, на сивите й жили
Остава не обезглавеното дихание
Остава не и смисъла от много мислене
Не който никога не става истина
Защото няма нищо истинско във края си

***
събуден от развилнялата се мъка
на пръстена свързал телата ни
със седем смокинови листа и дъжд
зелен и единствен за тази нощ
размътен от рибите слепешком
се блъскат в корените на огледалото
сипещо огън върху земята ни
погребал ни в своята тиня измислен
от черни русалки с мрежи от розова плесен
лежим в нозете му и не знаем
че той е добро място за умиране

още на стр. 16

О Б Я В А

ново
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.

Н А Г РА Д И
На 30 юни 2021 г. се състоя официалната церемония
по обявяване на наградите от конкурса за превод на
съвременна унгарска литература, организиран от
Съюза на преводачите в България, Унгарския културен
институт и специалност „Унгарска филология“ към
СУ „Св. Кл. Охридски“. Конкурсът се осъществи с
финансовата подкрепа на Програма „Гост-преподаватели за
унгарската култура“ при Министерството на външните
работи и външноикономическите връзки на Унгария,
със съдействието на унгарския лектор в София, и с
партньорството на „Литературен вестник“, Фондация
„Унгарска преводаческа къща“ Балатонфюред и Къща за
литература и превод.
В конкурса взеха участие девет преводачи с 11 превода – 6 на
проза и 5 на поезия. Журито в състав – председател Светла
Кьосева (СПБ) и членове Лиляна Лесничкова (СУ) и Юлия
Крумова (УКИ) – присъди следните награди:
В категория „Проза“:
Първа награда – Елица Климентиева
Втора награда – Андреа Драгов
Трета награда - Петя Петрова
В категория „Поезия“:
Първа награда не се присъжда
Втора награда – Андреа Драгов и Ангел Дюлгеров
Трета награда – Христина Недялкова
Поощрителни награди:
за превода на разказа от второкурсничките „Унгарска
филология“ - Деница Димитрова, Теодора Тодорова и Мария
Колева
за превода на стихотворенията на третокурсничката
„Унгарска филология“ – Анна Мария Цанова.
Текстовете за превод бяха разказ на Анита Хараг и/или
стихотворения на Анна Т. Сабо.
Наградите връчиха директорът на Унгарския културен
институт – г-жа Сандра Мишкеди и председателят на
Съюза на преводачите в България – г-жа Веселина Райжекова.
Благодарности на всички участници в конкурса!
Честито на победителите!

К онк у р сни

р ез у л тати

На 10 юли бе обявен носителят на наградата за превод на
името на „Кръстан Дянков“.
Жури в състав проф. д-р Корнелия Славова (СУ „Св.
Климент Охридски“), доц. д-р Бойко Пенчев (СУ „Св.
Климент Охридски“) и д-р Ангел Игов (СУ „Св. Климент
Охридски“) присъди наградата на починалия тази пролет
на 43 години Стефан Аврамов за превода му на „Черен
леопард, червен вълк“ от Марлон Джеймс, издателство
„Лабиринт“.
Другите номнинирани бяха:
• Бистра Андреева за превода на „Американа“ от
Чимаманда Нгози Адичи, издателство „Жанет 45“
• Богдан Русев за превода на „Орикс и Крейк“ от Маргарет
Атууд, издателство Orange Books
• Владимир Молев за превода на „Крехко равновесие“ от
Рохинтън Мистри, издателство „Лабиринт“
• Владимир Полеганов за превода на
„Линкълн в бардо“ от Джордж Сондърс,
издателство „Лист“
• Иглика Василева и превода є на „Сняг“ от
Джон Банвил, издателство „Лист“
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„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.

О ч аква й те

„На конци. 1968.
Една действителна история“
Нов комикс проект
ще се появи сред
българските
заглавия през
септември 2021 г.
Става въпрос
за графичната
новела на Веселин
Праматаров,
разказваща
историята на
тримата български
студенти –
Едуард Генов, Александър Димитров и Валентин
Радев, протестирали през 1968 против инвазията
на Варшавския договор в Чехословакия. Проектът
е иницииран от Чешкия център съвместно с
Посолството на Чешката република в София и
Посолството на Словашката република в София.
Реализира се с подкрепата на Теленор България
и в партньорство с Представителството на
Европейската комисия в България. Изданието ще излезе
благодарение на Издателска къща КИБЕА.
Медийни партньори на проекта са: Програма „Христо
Ботев“ на Българското национално радио, Литературен
вестник, медийните платформи „Аз чета“ и Въпреки.
com.
„Комиксът е насочен към съвременния българин… накрая
поантата, епилогът е за нишките, които ни движат.
Мотивите, които ни карат да вършим неща.“ (Веселин
Праматаров)
През 2018 година Едуард Генов (посмъртно), Александър
Димитров и Валентин Радев (посмъртно) получиха
признание от Чехия и Словакия. Чешкият институт за
изследване на тоталитарните режими и Сенатът, Горната
камара на парламента на Чешката република, връчиха на
тримата Награда за последователна защита на принципите
на демокрацията, свободата и човешките права.
По повод 50-годишнината от протестите на тримата
български студенти по история от СУ „Св. Климент
Охридски“ срещу инвазията на войските на Варшавския
договор в Чехословакия президентът на Словашката
република Андрей Киска издаде указ за награждаването
им с високо държавно отличие. Официалната церемония
по награждаването се състоя на 16 ноември 2018 г. в
Посолството на Словашката република в София в
навечерието на Международния ден на студентите и Деня
на борбата за свобода и демокрация. Високото държавно
отличие на Словашката република орден „Бял двоен
кръст – трета степен, цивилен“ връчи посланикът на
Словашката република Н. Пр. Мануел Корчек лично на г-н
Александър Димитров, ордените на починалите Едуард
Генов и Валентин Радев бяха получени от техните синове.
Изборът историята на тримата студенти по история
да бъде представена и издадена под формата на комикс е
целенасочен. Комиксът, като художествена и същевременно
образователна медия, се налага все повече в Чехия и в
редица други държави, но като че ли все още няма толкова

стабилна позиция в България. Консултантът на комикса
д-р Антон Стайков, специалист в областта на комикса
и зам.-председател на Съюза на българските художници,
подчертава, че до този момент няма български собствено
политически комикс: „Присъства частично, пропагандният
комикс, но най-вече комиксът в България е възприеман,
през тези стотина години, като детско изкуство, като
изкуство за приключенски истории, фантастични…“
Издаването на „На конци. 1968. Една действителна
история“ е общо усилие на няколко институции: Чешкия
център, Посолството на Чешката република в София,
Посолството на Словашката република в София, Теленор
България, Представителството на Европейската комисия
в България, Издателска къща КИБЕА. В рамките на
проекта ще бъдат организирани представяния на книгата
в София и в други български градове. Специално внимание
ще бъде обърнато на децата в училищна възраст – основен
и среден курс на образование, за които ще се подготвят
и срещи с Александър Димитров, единствения останал
жив от тримата протестиращи. На страницата на
Чешкия център своевременно ще бъде качвана информация
за подготовката на проекта, партньорите, разговори с
участниците и авторите, информация за екипа, който го
подготвя и др.
Повече информация:
Силвия Дерибеева (Чешки център София),
deribeeva@czech.cz , 0886156172

п р о ч етено

днес

Безутешна история за любов и смърт
Това е трудна книга. Но коя
обич е лесна? Неподготвеният
читател, който не внимава
достатъчно, може да се загуби
в нея, както егоистът се
губи в любовта. Уникалната
откровеност, с която това
епистоларно обяснение в
любов е написано, стъписва
и възхищава. Смелостта
на Антония Апостолова да
назове протагонистите си
с действителните имена на
прототипите им е непозната
в българската литература.
Автентичната искреност на
всяка дума в този словесен
транс изумява, покорява и възхищава.
„Нас, които ни няма“ е трудна книга. Но коя голяма книга
е лесна? Необходими са усет към думите и литературна
чувствителност, за да се отдадеш със сърцето си – не
толкова с ума – на този езиков пир с препратки към научната
фантастика, космологията, философията, поезията,
бургаските „потайности“, с неочакваните метафори и
почти съвършеното познание на чувствата. Езикът на тази
книга звучи като партита от Бах, изсвирена от Глен Гулд с
пръсти, движени от космическа енергия.
Един мъж на средна възраст със суициден профил („Винаги
съм искал да видя смъртта си по лицето на моите близки“,
казва Мартин във въвеждащото изречение) е преживял,
когато е бил на 16 години, споделена любов към едно
чувствително и магнетично момиче (с „Винаги съм се
страхувала да видя смъртта по лицата на моите близки“
започва разказът за семейството си Антония) и е оживял.
Той се впуска в тунела на паметта, като събира писмата,
писани до момичето в онази възраст, когато всичко все
още е възможно, превръщайки ги в дневник на чувствата и
взаимността им от тогава – от юни до август на далечната
вече 1994.
Романът проследява две семейства от Бургас, всяко с корени
в околните села – едното в Странджа, другото в Стара
планина, всяко разбито по собствен начин – едното отвътре,
другото отвън, и всяко с напълно различна карма – едната
изпълнена с обич, другата безлюбовна. Антония и Мартин,
които се срещат покрай обичайната тийнейджърска тайфа
от училище, са средоточие на тези два портрета. Любовта
избухва едновременно у двамата тийнейджъри, запалени по
музиката от онова време; и докато самотното, „смотано“,
привидно безразлично момче си пада по астрономията и
научната фантастика, крехкото и красиво момиче пише
стихове и споделя общото и за двамата влечение към
смъртта.
Родителите на Мартин са изгубени във всекидневието
самотници, разделени и нещастни, но закотвили се в него
посвоему. Майката снове в бита си на самотен родител и

през повечето време отсъства, пропускайки шанса да изрази
любов към момчето си. Бащата е неугледен и саможив
особняк, отделил се по безшумен начин от семейството си.
Семейството на Антония е тъкмо обратното – сплотено
по красив, несъвършен, но дълбоко осмислен начин. Тримата
– татко, майка и дъщеря – се обичат неистово. Търсят
се един друг и се хранят от корените си на село: бабата и
дядото са убежището на чиста радост, каквато животът
в града им е отнел. Свръхчувствителното момиче иска да
опише това семейство на своя възлюбен – от раждането си
до срещата с него; да му подари илюзията за истинност и
уверението, че бащите и майките могат да продължат да
държат ръцете си сред бурите на живота.
На пръв поглед през тези няколко припомнени месеца не става
уж нищо с двете семейства, но взети заедно, спомените и
писмата на Мартин и тези на Антония описват цялата им
съдба от времето на соца до началото на 90-те, на фона на
бохемския Бургас. Като във всеки голям роман, зародишът
на любовната драма се оказва скрит, посят в семейството,
и трябва талант, за да го акушира. Ключът към драмата, а
и към целия роман, е даден от Антония на стр. 97: „… всяка
частица си има своя античастица и тяхната среща винаги
завършва с взаимно унищожение“ – закон, цитиран по големия
Стивън Хокинг. Двете семейства са като частиците
материя и антиматерия – срещата на техните деца е
предварително обречена на анихилация. Но преди да настъпи
краят, те се колебаят между любовта и смъртта като
„чаровни“ кварки. Също както котката на Шрьодингер, те
са едновременно живи и мъртви, едновременно са на земята и
във въображението си.
И тук ме осени епифания: Антония пише като котката
на Шрьодингер и целият роман се намира между любовта
и смъртта, както поетичният є език се намира между
реалността и измислицата. Абсолютният синхрон между
език и сюжет кара тази книга да заблести като семейна сага,
противно на появилите се недоволства, че в книгата има
повече красив език, отколкото остросюжетна история.
Антония използва иновативен език, подобно на Милен Русков
във „Възвишение“. Езиковото преживяване е плътно, гъсто,
обсебващо. Всяка дума е на мястото си. Всяко прилагателно
те удря с неизтощимата си неочакваност, но се оказва найавтентичното. Нито един фалш, нито една изкуствена
фраза или подло промъкнало се клише. В мрежата вече се
появиха много цитати от книгата, но ето тук един (с. 351),
който за мен е особено характерен (подчертаването на някои
думи и фрази е мое):
През чашата му с водка, когато най-после се отпусна
приятно упоена на масата, тя различи дъждовния
профил на Фотев в компанията през няколко маси.
Около устата на поета – маскиран (помисли си) като
най-обикновен пияница, се носеше оловно-пристанищен
дим. Онази мрежеста морска мъгла, пълна с рибно
мълчание, което предизвестяваше края на някоя негова
афера – смъртоносна и вечна като цигарите, които
палеше една след друга. Тя се загледа натам. Биографията
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на това неудобно и грозновато лице наистина беше
над нуждата да бъде разказвана – нали така пишеше.
Беше завършена и оттук нататък можеше само да се
повтаря. […] Не, наистина не разбираше какво толкова
омаломощава жените. Кльощавите балерини, унесените
актриси с жестове на морски анемонии, аристократично
гладуващите пухкавелки от провинцията – всички те в
присъствието на поета губеха ума и дума и изгълтваха по
две-три пасти в сладкарница „Малина“. А накрая всички си
заприличваха – прелъстени момиченца с крем по ръбчето
на устите. […] Веднъж минаваше край канцеларията на
Фотев на „Милин камък“, където беше Дружеството на
писателите. Той седеше с гръб към главната, вглъбен и
прегърбен над изкараната отпред масичка. Помисли си:
ето, съчинява стих. А всъщност решаваха кръстословица.
До него с вдигнати по столовете крака бяха насядали
Бизито, Тома Бинчев и един друг мъж с вид на лъстив
капитан, който тъкмо псуваше някаква „изкелефенчена
ентелегентска“ дума. Люскаха мастика в неизмити от
много напивания насам чаши, и тримата гости нахално
живи, невъзмутими за жегата, разголени като селски
фалоси.

Романът е колкото автопортрет на Антония, толкова
и на нейното поколение. Не се страхувам да го нарека
„загубеното поколение“ между смрадливия отегчителен соц и
надеждната, но все несбъдваща се вестникарска демокрация.
Поколение, което е мечтало за промяна, но е нямало сила
да я постигне. Последното е внушено и с една сексуална
метафора. Мартин страда от аноргазмия: при пълна ерекция
не може да постигне еякулация. Да, силно желание, наситено
усилие, жилав ентусиазъм, но никакъв или труден резултат.
Диагнозата на цялото поколение.
Но по-важно за живеенето между любовта и смъртта
е, че мъжкият характер в този роман не е типичният
български мъж от преобладаващо мачистките романи
на т.нар. „преход“. Напротив, той е крехък, слаб, нелеп,
смотан, чувствителен екземпляр, изтъкан от комплекси за
малоценност. По това той не се различава от другите герои
на Антония, към които тя проявява женствено съчувствие.
Въображението и на двамата е пронизано от една мека
латентна еротичност. Те отлагат проникването, докато
то се окаже невъзможно.
Краят на любовта им е предопределен, но не от страх
– страха на Мартин, че е предал Антония, и страха на
Антония, че може да изгуби близките си. В своята любов към
смъртта Мартин предизвиква съдбата. И оцелява. В своята
любов към корените си Антония неочаквано е пометена от
„съдбата, натоварена в слепия камион насреща“.
Отдавна не бях чел толкова тъжен и истинен роман. В него
има толкова много повече, отколкото мога да кажа в тази
кратка епитафия.
ЗЛАТКО АНГЕЛОВ
Антония Апостолова, „Нас, които ни няма“,
изд. „Жанет 45“, 2021.
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Там, където нищо не става, всичко може да се случи
Мия Коту проговаря на български (и то какъв!) с два
сборника от разказите си, въплътени в един том чрез
превода на Даринка Кирчева. „Край никой път“ събира в себе
си текстове от едноименния сборник и „Наниз от мъниста“;
и двата – ситуирани в Мозамбик, близки като теми, като
сюжети, атмосфера, тъкан, глас(ове). От тази гледна точка
съчетаването им в едно книжно тяло на български е съвсем
удачно.
Авторът е един от добре познатите имена в
португалоезичната и африканската литература. В гласа
му се разпознават елементи от южноамериканския
магически реализъм, определена нотка на фолклор, на
местна мъдрост, близка повече до устната традиция
на племенните митологии и приказки. Може би в това е
част от силата и таланта на Коту – да изкаже света, в
който расте и е потопен, с език, който нито е лишен от
автентичната си символна, художествена граматика,
нито ползва неразпознаваем речник от алюзии. Напротив,
историите, които писателят от Мозамбик разказва, се
оказват учудващо близки, макар и в тях да проехтява нещо
далечно и познато, като някаква мелодия, която сме слушали
в невръстна възраст, дълбоко потънала в съзнанието, далеч
от рационалния досег.
Някои жени искат мъжа им да е Слънцето. Моя го искам
облак. Някои жени говорят с гласа на мъжа си. Моят нека
бъде смълчан, а в него аз да тая безмълвията си. Та да бъде
той моят глас, когато Бог ми потърси сметка.
Присъствието на Африка, на тази относително чужда за
българския читател среда, от своя страна, не е натрапливо.
Различността на средата, в която се развиват (или
пък изговарят) историите, всъщност не заема водеща
позиция в прозата на Коту. Не напомня постоянно за
себе си и всъщност често може да се забрави, че става
въпрос именно за такива реалии като междуплеменни
отношения, напрегнати семейни и кланови връзки, живот,

който за съвременния европеец стои все повече извън
действителността и в границите на фантазно-романтичния
свят, който привлича именно с непреживяността си.
От друга страна, макар и обагрени с нотката на местната
устна традиция, разказите на Коту не звучат чуждо на
съвременността. Героите му са често жени, които по
един или друг начин заявяват независимост, преобръщат
наратива, проговарят с множество гласове, изскачат
отвъд очаквана логика, с която историята уж трябва
да продължи. Жертви на насилие – от съпрузите си, от
фантомните любови на миналото, от настоящето, от
общността, георините на Коту, особено в „Наниз от
мъниста“, впечатляват с органичната си живост, която
авторът успява да сътвори и пресъздаде в относително
кратките си текстове. Усещащ, осезаващ разказвач е Коту
и това му качество задава един определен тон на историите,
подплатява майсторската му игра с езика с човечност,
която превръща текстовете му в нещо много повече от
професионално изчислени литературни фигури и творчески
похвати.
Стана оня следобед, с припаднал вече здрач. Поправям
се. Казва се, че пада вечер. Казва се също, че пада нощта.
Но аз смятам обратното: пада утринта. Поради умора
от светлината, самоубийство на сянката. Ще ви обясня.
Времето има три твари: утрин, следобед и нощ. Нощта има
криле. Но това са щраусови криле. Защото нощта ги носи
прибрани, в служба на нищо. Следобедът е котешко създание.
Протяга се лениво, измисля си сенки. Утрото, то е охлюв,
в юношеска спирала. Пълзи нагоре по стените, разгъва се
мудно. И пада безпомощно по пладне.
Езикът на този сборник е вероятно една от найвпечатляващите му черти. Предаването му на български е
едно от големите предизвикателства, за които преводачкана
Даринка Кирчева споменава в послеслова си. Коту не само
ползва локалната норма на Мозамбик, но често и прокарва

нови семантични връзки, с
които оплита своеобразната
си палитра от словесни
цветове. Неологизмите
на мозамбикския писател
са част от запазената му
марка, освен споменатия
привкус на екзотична
„другост“ в португалския
му. Българският
превод впечатлява с
органичната си цялост
и художествен ефект,
които се надявам в
бъдеще да получат
необходимото си
детайлно внимание и
коментар. Изданието
е снабдено и с откъси
от интервюта на Мия Коту,
подбрани и преведени от Нева Мичева, която е и редактор
на цялата поредица, в чиито рамки се появява „Край никой
път“.
С излизането на този сборник с разкази българският читател
има възможността да изживее още един от плътните и
дъхави съвременни гласове на художественото слово, който
се включва съвсем симфонно във вече познатото множество
от имена като Кларис Лиспектор, Итало Калвино и др.

ИВАН П. ПЕТРОВ
Мия Коту, „Край никой път“, превод
Даринка Кирчева, изд. „Жанет 45“, 2021.
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Дени Терио,
„Игуаната“, прев.
от френски Калоян
Праматаров, изд.
„Лист“, 2021, 224 с.,
18 лв.

Емилия Найденова от „Под моста“:
Историите движат света и колкото и да е
трудно, човек трябва да продължи да разказва
Емилия Найденова.
Снимка Вера Гоцева

Подводният град Фтан е вълнуващо
място – там живее народът на сирените,
гъмжи от чудни риби и други хрилати
същества. Входът за него обаче е скрит
в сънищата, чийто пазител е Игуаната с
пламтящи очи. Най-добрият є приятел е
едно момче, а неговият най-добър приятел
е напът да остане сирак, защото баща му
загива при инцидент с моторна шейна, а
майка му е в кома. Романът „Игуаната“ от
канадския писател Дени Терио е вълнуваща
история за приятелството, родено от
скръбта и силата на въображението.

Фьодор Сологуб,
„Книга на
сбогуванията. Книга
на чародействата“,
прев. от руски
Антония Пенчева,
изд. СОНМ, 2021,
306 с., 18 лв.
Творчеството на Фьодор Сологуб (1863
– 1927) е част от наследството на т.нар.
Сребърен век в руската литература. „Книга
на сбогуванията. Книга на чародействата“
включва избрани разкази, новели и
легенди на писателя от едноименните
цикли, публикувани от петербургското
издателство „Шиповник“ през 1908 и 1909 г.
Майстор на словото, талантлив художник,
чиито платна разкриват сложна гама от
чувства чрез успоредното изобразяване
на безобразното и прекрасното с едни
и същи тонове, както става в самия
живот, авторът насища прозата си с ярка
поетичност.

Владимир Набоков,
„Красавица и други
истории. Разкази“
Т. 2, прев. Владимир
Молев, Мария
Хаджиева, изд.
„Колибри“, 2021,
424 с., 24 лв.
Този втори том тръгва от история за
една руска красавица, но същинската
красавица тук е Набоковата проза.
Подредбата не е хронологична, а следва
тематичен принцип, като проследява
изграждането на стила на писателя
през годините и през езиците (английски
и руски). Избраните тук две дузини
разкази са свързани от темите за
любовта, реалното и фантастичното,
разчитането на знаците и символите,
творчеството. Включени са найдобрият разказ на Набоков („Сестрите
Вейн“, чието първенство оспорват
„Ланс“ и „Въртележката на времето“),
един от любимите му („Пролет във
Фиалта“), най-изследваният („Знаци и
символи“), игривият и скандален „Сваляч“,
последните му разкази на руски (първа
и втора глава от недовършен роман:
Ultima Thule, Solus Rex) и др., а всичко
по пътя подготвя и води към поантата
в последния разказ, който описва един
изящен кръг.
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Как се роди идеята за „Под моста“
(podmosta.bg)? Как започна всичко?
Всичко започна с желание за свобода
и независимост – като студенти
в Софийския университет в
различни хуманитарни специалности
(Журналистика и Българска филология) на
много от нас се налагаше да посещават
задължителни стажове. Постепенно се
запознавахме с обстановката в различни
медии – някои откриха своето място,
други се сблъскваха с ограничения за теми
или нуждата да носят кафе на някого.
Идеалистичните ни представи за това да
си журналист започнаха да се разклащат.
Преди 8 години се случваха големите
протести, усещахме нуждата от промяна
навсякъде и знаехме, че не искаме да
влизаме в онова – установеното, как
трябва да бъде по нечии чужди правила.
По това време блоговете преживяваха
своя залез, а социалните мрежи се налагаха
все по-отчетливо като нова медия за
отразяване на събития, всъщност чрез
тях всеки сам стана медия. Онлайн
пространствата за култура се брояха на
пръсти и беше ясно къде за какво може да
се пише и кои правила важат.
И така, съвсем на шега стартирахме
„Под моста“ – и името на проекта
говори, че не сме се взимали на сериозно.
Искахме да пишем за онова, което
харесваме – за книгите, които четем, за
музиката, която слушаме, за проектите,
които ни вълнуват. За историите, които
рядко четем в най-популярните медии.
Просто защото все остават в сянката на
големите и важни теми от деня.
А защо „Под Моста“? Кой е този
мост?
Две бяха причините да създадем този
мост и да се приютим под него – от
една страна – защото под моста се
крият истории, които влизат в графата
underground, а от друга – желанието
за мост между различните аспекти на
културния живот.
Дали се получи и дали отидохме отвъд
историите под моста? Вероятно нашите
читатели и партньори през годините
могат да кажат. Иска ми
С подкрепата на
Столична община се да вярвам, че излязохме
от клишето, че под
моста се случват найстрашните истории и че
поне един човек ни свързва
с първоначалната ни
наивна идея за име, която
се налага да обясняваме
през годините 

Заявявате амбицията
да разказвате истории,
които си струват. Кои
са историите, които
си струват. Какво ги
отличава?
За нас историите, които си
струват, винаги са били тези,
които не получават широка
публика, но пък крият смисъл,
труд, старание, сърце. Някой
се притеснява за нещо, но
го прави отвъд себе си и
трудностите – ние разбираме
този някой и искаме да
му кажем – браво!, не си
сам, това, което правиш, е
смислено.
Затова и срещите, които
сме отразявали, винаги са
били с творци, с учители,
с музиканти, с хора, които
създават и оставят нещо
след себе си. В които
мисията и вътрешната
мотивация са водещи, в
които ценностите не са
материалните облаги,
славата, всеобщите похвали.

Миналия месец „Под моста“ навърши
8 години. Започвате като 20-годишни
студенти с кауза – да подкрепяте
българската култура. Трудно ли е това
начинание и ако да – в какво се състои
тази трудност?
Всичко онова, което правиш извън
рамките, е трудно. Имахме прекрасни
години, в които стажантските ни
програми бяха в разгара си – работихме
с десетки студенти, които написаха
чудесни текстове, с които се представяха
след това и търсеха своето развитие
в медийната среда у нас, създадохме
страхотни доброволчески кампании, в
които творяхме, за да дарим за различни
благотворителни каузи, партнирахме си
с десетки издателства, организатори
на концерти, музиканти, творци. Някои
от нас ставаха преди изгрев, за да
осъществят дадени срещи преди работа...
или оставаха до среднощ, за да напишат
определен материал. Но трудното остана
това – да запазим пламъка на смисъла,
вярата, че си струва.
В последните две-три години стана още
по-трудно да се развиваме. Отказите
са много повече от приемствеността,
трудно намираме партньори, с които да
работим – този тип медии остаряха, а и с
целия информационен поток и читатели,
и рекламодатели търсят нещо различно.
Бизнес моделите на медиите, особено
щом става въпрос за изкуство и култура,
са изключително неустойчиви. А всеки
един проект е необходимо да се развива.
Ние започнахме изцяло некомерсиално,
но с годините все по-трудно намираме
партньори и финансиране, а и време и сили
да движим проекта.
Под снимката на страницата ви във
Фейсбук споделяте, че сайтът, както
самите участници в него, вече не е
толкова наивен и дори е леко циничен.
Защо?
Пораснахме в представите си за честна
журналистика, а всяко порастване е
свързвано с доза тъга – може би повече
мъдрост и смирение, но и тъга, че не
винаги ще става както ни се иска.
По-скоро по-често няма да се случва.
Но все пак разказването на истории е

това, което е непроменимо – историите
движат света и колкото и да е трудно,
човек трябва да продължи да разказва
дори за този един-единствен човек, който
ще прочете.
Какво се промени в културния (а и не
само) медиен ландшафт през тези 8
години?
Ще започна с позитивното, а то за мен
е, че се появиха доста печатни проекти
(като новите литературни списания
„Еволюция“ и „Подслон“) и аудиоформати
– свидетели сме на развитието на
подкаст съдържание и аудитория и у нас, и
то на всякакви теми.
Това, което не се промени, е цялостната
среда, в която се създава култура.
За съжаление, тя не се различава
много от всичко друго в България –
и тук срещаме борба за власт, его,
вътрешни междуособици, трудно и
малко финансиране – всеки се бори не за
кокала, а за фрагмент от него. 113-то
място в света по свобода на словото е
достатъчно красноречиво.
Друго, което не се промени, а ни се
искаше и имахме нужда, е общото
съзнание в България, че всичко, което е
онлайн, е безплатно. Тук нямаме култура
на гражданско финансиране на онлайн
проекти – теглим безплатно филми и
книги, не плащаме за музика, а какво
остава за текстове... Авторското право
не ни е известно, оправданието е – открих
го в интернет, а истината е, че един
независим проект като „Под моста“ се
изправя често пред тези въпроси.
От какви медии има нужда
българското общество днес?
Не само днес, а винаги – от свободни
и смели, независими и най-вече силни
медии. Какво имаме предвид? Големите
западни медии защитават своите
журналисти по всякакъв начин. Важно е
да имаш „гръб“ и да си част от общност.
Медията е институция и единственият
интерес, който трябва да обслужва, е
общественият; затова и обществените
медии са изключително важни.
Ще изчезне ли напълно печатната
медия в близките години, или ще видим
връщане към нея?
Ние смятаме, че вече виждаме такова
завръщане. Дори самите ние имахме
идеи за печатно издание няколко пъти
през годините, включително готвехме
материали за първи брой. Смятаме, че
идва времето на бавната журналистика,
на дългите истории, зад които стои
неуморен труд и вдъхновение. Хартията
няма да умре, особено за идеалисти като
нас и вас.
Много ми се иска да вярвам, че някой
ден ще можем да съберем някои от найчетените и „вечни“ материали на „Под
моста“ в печатно издание. Кой знае?
Може би за нашите 10 години това не е
лоша идея 
И накрая – виждате ли „Под моста“
след още 8 години и как би изглеждал
той?
Трудно ни е да гледаме толкова напред в
бъдещето (особено в предизвикателните
моменти), но и когато стартирахме,
не сме мислили, че този проект ще
съществува 8 години. Вярваме, че „Под
моста“ винаги ще остане място за
ентусиасти, за първи стъпки на млади
автори, но и свободно пространство за
смели и доказани гласове; отворени сме
за нови автори, нови приключения и нови
медийни формати.
Разговора води:
ЕМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ
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Дейвид Мичъл: Светът все още мисли,
че хората с аутизъм са лишени от емоции
Писателят говори за това как преводът
на „Причината да скачам“ му е помогнал
в грижата за сина му, страдащ от
невербален аутизъм, и за вълнението от
новия филм „Матрицата“, на който е
съавтор.
Дейвид Мичъл

Дейвид Мичъл (52) е роден в Саутпорт,
израснал е в Малверн, а понастоящем живее
в Корк, Ирландия. Два от романите му
са номинирани за наградата „Ман Букър“:
„Мечтаномер9“ и „Облакът атлас“. Пише
още оперни либрета и филмови сценарии.
Мичъл превежда мемоарите за аутизма
„Причината да скачам“ от японски на
английски със съпругата си Кейко Йошида.
Написана от Наоки Хигашида, когато е едва
13-годишен, книгата става международен
бестселър и наскоро по нея е направен
документален филм1, в който участва и
самият Мичъл.
Как се почувствахте, когато прочетохте
„Причината да скачам“ за пръв път?
Синът ми беше наскоро диагностициран.
Нямахме идея какво се случва в главата
му или как да му помогнем. Чувствахме се
почти все едно сме го загубили. Съпругата
ми поръча книгата от Япония, започна да я
чете на масата в кухнята и да ми превежда
някои пасажи. Откривахме изумителни
прилики между поведението на Наоки и това
на сина ни, придружени с много убедителни
обяснения за него. Четиригодишното
ни дете не спираше да удря главата си в
кухненския под, а ние нямахме представа
защо. Тази книга се появи в разгара на всичко
това и Боже, тя ни спаси.
Как ви помогна?
И на практическо, и на екзистенциално ниво.
Предостави ни доказателства, че не сме
загубили сина си. Той все още беше там, но
ни делеше огромна комуникационна бариера.
Въпреки това, да знаеш, че той е там, е
много по-различно от това да се колебаеш.
Това много ни окуражи.
Книгата поставя под съмнение
стереотипите относно аутизма. Това
важно ли е за вас?
Със самото си съществуване тя унищожава
някои от най-пагубните, болезнени и
предизвикващи отчаяние митове. Ако
хората с аутизъм нямат емоционална
интелигентност, как тогава е написана
тази книга? Тя не опровергава митовете с
логика, тя самата е опровержение. Помогна
ни и практически да разберем неща като
сривовете на сина ни, внезапните му
неутешими ридания, както и изблиците му
на радост и кикотещо се щастие.
Кое е най-важното нещо, на което ви
научи книгата?
Винаги да допускам, че тези хора са
интелигентни. Не обратното. Да
предполагам, че разбират всичко и да
действам съобразно с това. Да се държа с
хората с аутизъм като с всички останали
невротипични хора, без бебешко говорене
и нагаждане на речника. Те трябва
да бъдат освободени от затвора на
инфантилизацията и да им се предоставят
пълни човешки права, които прекалено често
им биват отказвани. Това отношение не им
вреди, от него може да произлезе само добро.
А как се чувствахте, докато я четяхте?
Ако трябва да бъда честен, първоначално
се почувствах виновен. Без да искам, бях
Премиерата на филма във Великобритания бе
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подценявал сина си. Бях повярвал на всички
митове, бях ограничил възможността му
за пълноценно бъдеще и го бях осъдил на ням
затвор за една-две години. Тогава прочетох
книгата на Наоки и единственото, което
исках да кажа, беше: „Съжалявам. Не знаех“.
Книгата завършва с краткия разказ на Наоки
„Аз съм тук“. Нелепо е – в процеса на превод
го прочетох седем пъти и всеки път плаках.
Той носи огромен емоционален заряд, който
за мен така и не изгуби силата си. Все още
успява да ме разчувства.
Със съпругата ви заедно сте превели
книгата. Какво ви накара да го
направите?
Тя ни научи как да общуваме с деца с
невербален аутизъм. Но как да обясним
наученото на хората, които работят със
сина ни? Затова я преведохме и ги помолихме
да я прочетат. Когато редакторът и
агентът ми разбраха за това, поисках от
тях да напечатат няколко хиляди копия
за родители и педагози в подобна позиция,
които не говорят японски. Но книгата
стана сензация. Един критик дори я сравни с
Розетския камък.
Срещали ли сте се с Наоки Хигашида?
Какво мислите за полемиката около това
дали той „наистина“ е написал книгата?
Да, на фестивал в Токио. Седях срещу него,
говорих му на японски, а той отговаряше,
като посочваше букви на дъска. Не беше
лесно, но го видях с очите си. Наистина е
бил той и това е забележително. Виждал
съм огромните усилия и сила на волята,
които костват на Наоки създаването на
тези изречения. И му казах: „Приятелю, да
помогна с разпространението на посланието
ти е най-малкото, което мога да направя“.
Как се роди идеята за филмова
адаптация?
Продуцентите избраха книгата и ме
предложиха за консултант. Дойдоха в Корк
и обсъдихме как тя може да се предаде на
екрана. Наоки не пожела да се включи и не
искаше филмът да е биографичен, което
го тласна в очарователна посока. Той се
превърна в глобален портрет на невербалния
аутизъм и се получи прекрасно. Както казва
Гарт Брукс, понякога най-големите дарове на
Бог са неотговорените молитви.
Какво мисли Наоки за филма?
Изпрати ни имейл, в който споделя, че
за пръв път вижда невербалния аутизъм
в различни международни контексти и
това създава у него усещане за световна
общност. Тази общност не е за богатите
западняци, а за всички хора. Може би това
е първата стъпка към една нова ера на
невроразнообразие.
Какво се надявате да постигне филмът?
Надявам се, че много хора ще го видят и
ще разберат посланието му – ще започнат
да мислят аутизма не толкова като
когнитивно увреждане, колкото като
комуникативно такова – и ще се държат
подобаващо. Надявам се, че ще стигне до
хора, които нямат личен досег с аутизма,
защото останалите вече знаем това.
Останалият свят все още мисли, че хората
с аутизъм нямат емоции, като Дейта
от „Стар Трек“. Ще ми се този наратив
да се промени. Ще ми се шофьорите на
автобуси да не се учудват, когато пътник
с аутизъм започне да се люлее напред-назад
на седалката. Ще ми се пазаруващите в
супермаркета да не гледат с ужас детето
с аутизъм, което получава нервен срив на
касата. Общо взето, ще ми се в света да има
повече доброта. През последните четири
години ми се струва, че това качество е
застрашено от изчезване. Омръзна ми. Нека
го върнем.
Съавтор сте на четвъртата част на
„Матрицата“, която ще излезе през
декември. Какво можете да ни кажете за
филма?
Нищо за сюжета, в противен случай
страшните адвокати веднага ще ме

осъдят. С режисьорката Лана Уашовски и
сценариста Александър Хемон го написахме
преди няколко Коледи в един хотел на остров
Инчидони, недалеч оттук. Филмът беше
заснет в пандемични условия, основно в
Берлин, а сега е на етап постпродукция.
Нямам търпение да го видя.
Коя беше последната добра книга, която
прочетохте?
„Клара и слънцето“ на Казуо Ишигуро.
Окуражаващо за автор на средна възраст
като мен е да вижда как той става все подобър с всяка следваща книга. Ако Ишигуро
може да го направи, има надежда за всички
ни.
Какъв читател бяхте като дете?
Доста ненаситен. Заеквах, все още е така,
и това ме интернализира езиково. Намерих
утеха и убежище в книгите. Всичките
ми подаръци за Коледа и рождени дни бяха
ваучери за книги и пътувания до „Фойлс“
в Лондон или „Хъдсънс“ в Бирмингам.
Това бяха най-важните моменти от
детството ми и те поставиха началото
на професионалното ми развитие. Четях
всякакви жанрове, но бях много увлечен
по фентъзито, после и по научната
фантастика. Почти всичките ми любими
автори бяха жени: Алисън Ътли, Сюзън
Купър, Пенелъпи Лайвли, Роузмари Сътклиф,
Урсула К. Ле Гуин. Благодарен съм им.
Книгите, които четеш като дете, ти
задават стандарта като писател.
Работили сте с Кейт Буш по турнето
є „Преди разсъмване“. Как ви се стори
това, бидейки неин голям фен?
Срещата с кумирите е рисковано нещо, но
в този случай се получи страхотно. Тя беше
мила, внимателна и пазя ценни спомени
от краткото ни, но доста интензивно
творческо взаимодействие. Музиката є е
жизненоважна за мен. Подобно на Ишигуро, и
тя става все по-добра. Просто ми се иска да
записва повече.
Някога бъркат ли ви с комедийния ви
съименник?
Понякога и двамата получаваме предложения
вместо другия. Преди няколко седмици ме
поканиха да участвам в подкаст, наречен
„Три думички“. Слушах един епизод, в който
бяха поканили Роб Брайдън, беше много
смешно. Изпратих имейл на продуцента,
информирайки го, че май е сбъркал
човека. Мисля, че преди години и двамата
предполагахме, че другият ще потъне в
забрава, но това така и не се случи. Радвам се
за това, много го харесвам и нямам против
да ни бъркат.
Работите ли по нов роман?
Всъщност в момента подготвям разкази.
Имам написани няколко през последните
20 години, искам да ги приютя някъде за
постоянно. Мислех, че ще ги поизлъскам,
ще напиша още няколко и, еха, книгата ще
е готова. Разбира се, не стана точно така.
Толкова много ги пренаписвах, че от тях се
получиха съвсем нови разкази. Сега пипалата
им започват да се съедняват и като нищо да
се получи някакъв странен роман.
На какви културни неща се наслаждавате
в последно време?
Основно чета. Не го бях забелязал, но в
периода между Брекзит и края на Тръмп
бях спрял да чета. Новините бяха толкова
ужасяващи, че намерих утеха в „Нетфликс“
и някак забравих да чета цели пет години.
Това не е особено ласкателно за писател,
нали? Но през локдауна преоткрих страстта
си. Дори най-сетне прочетох „Одисей“. През
целия си живот млъквах, когато станеше
въпрос за „Одисей“. Никога повече.

Разговора води МАЙКЪЛ ХОГАН
Превод от английски:
СЕВЕРИНА СТАНКЕВА
Източник: The Guardian, June 6, 2021

Аркадий и Борис
Стругацки, „Милиард
години до свършека
на света“, прев.
от руски Здравка
Петрова, изд.
„Лист“, 2021, 208 с.,
15 лв.
45 години след
написването си знаменитата повест на
Аркадий и Борис Стругацки „Милиард
години до свършека на света“ излиза за
първи път в пълната си версия на български
език. Заслугата е на преводачката Здравка
Петрова, която работи с ръкописа на
братята-фантасти в първоначалния му
вид преди намесата на съветската цензура.
През 1976-а, когато творбата се появява
в СССР, заради морални и идеологически
съображения са изрязани или редактирани
различни детайли и пасажи. Така е издадена
повестта и на български език през 1982 г. в
превод на Агоп Мелконян. Повествованието
на „Милиард години...“ започва в един юлски
следобед, когато астрофизикът Дима
Малянов е напът да разреши научна загадка и
да запише името си в историята. Жена му е
на почивка в Одеса, компания му прави само
котаракът. Уединението обаче свършва и
върху изследователя се стоварва поредица от
странни случки – получава кашон с алкохол,
непозната красавица звъни на вратата му.

Харуки Мураками,
„Танцувай, танцувай,
танцувай“, превод
Емилия Л. Масларова,
изд. „Колибри“, 2021,
404 с., 20 лв.
Aко Кафка се озове в плен на роман, написан
от Реймънд Чандлър, а след това придобие
и чувство за хумор, в резултат може би ще
заговори с гласа на неназования главен герой
от този роман. Трийсет и четири годишният
объркан писател на свободна практика все
така търси и все така продължава да не
намира щастието, което не намираше и в
предишната книга на Мураками. Разведен,
разочарован и зарязан от предишните си
любовници, той се озовава в странен хотел,
откъдето преди време внезапно е изчезнала
една от жените, които е обичал. Сънищата,
в които тя му се явява, го отвеждат до
две загадки – едната метафизична (как да
преживеем непреживяемото), а другата
напълно реална (убийство на момиче).

Петър Попиванов,
„Достоевски.
Питанията на един
математик“, изд.
„Захарий Стоянов“,
2021, 184 с., 15 лв.
Авторът на това изследване е математик
и се е постарал да намери една по-различна
гледна точка. Достоевски поставя много
проблеми пред читателя и всеки намира
по нещо у него, което най-малкото го
впечатлява, но може и да го порази и да
го доведе до сериозен размисъл върху
вековечните проблеми на битието – за
доброто и злото, красивото и красотата,
за волята и свободата, за вярата и атеизма.
Безспорно интерпретирането и тълкуването
на повдигнатите по-горе въпроси
изискват използването на средствата на
математическата логика.
Щом има логика, значи има и
философия.
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Необикновеният тигел на братя Куей,
лондонските филмови алхимици
Олга Токарчук
Първият филм на братя Куей, който гледах, предизвика
у мен визуален шок, а веднага след това, щом се успокоих,
и парещо усещане за déjà vu, което ме обзема и досега и се
връща винаги когато се превърна в зрител на поредните
им филми. Но не е само усещането за нещо някъде вече
видяно. По-скоро е чувство, че се намирам на добре позната
територия в страна, чийто език разбирам изцяло, познавам
нейните обичаи и не ми е чуждо дори специфичното є
чувство за хумор. Това интуитивно усещане за дълбочина
на смисъла, на нещо, което убягва при повърхностното
скициране на препратки, изброяване на имена и прилагане на
цитати, е по-скоро неясна, действаща на случаен принцип
памет на детството и юношеството, запомнени обложки
на любими плочи, спомени за сънувани мигове. Наоколо
кръжат спонтанните картини от историите на отдавна
прочетени книги и фантазиите, сродени от изслушаната
музика.
Що за страна е тази? Що за пространства, които откриват
пред мен братята алхимици? Тук всичко ми е добре познато,
но е представено така, че да ме възхити. В
м о я т а страна се случва нещо н е м о е, което ме
привежда в готовност и ме поставя в състояние на
хипнотично зяпане на картината, чието действие – освен
другото – изключително бързо се превръща в чувствено
преживяване. Възглавничките на пръстите току напират за
допир, носът аха да надуши, устата се изпълва със слюнка.
Къде ли съм?
В алхимичния тигел, в който братята Куей бъркат с
размах. Някои съставки са от стари традиционни рецепти,
има и субстанции, чието използване би могло да хрумне само
на тях (та нали творецът алхимик винаги се е старал да
модифицира рецептите, като прибавя към тинктурата
ту опашка от гущер, ту краче от паяк, ту око от прилеп,
че и следи от миши стъпки?). Затова достигат на найразлични места, като цитират, повтарят, копират и
поставят. И както обикновено става в тигела – с всяко
движение на бъркалката езиците и картините започват
да се обединяват, наслагват се едни върху други, а нашата
тинктура става все по-позната и хомогенна, неповторима,
куейовска. Но нека фокусираме погледа си и тогава за миг на
повърхността ще се покажат характерни ивици – Мурнау,
Е. Т. А. Хофман, Бунюел, Шулц, Кафка, щипка Филип Дик,
няколко капки сок от художници сюрреалисти и прекрасната
естетика на разпада, която толкова силно привлича
меланхоличните и мрачни души. Всичко това флуоресцира
около няколкото оси на кристализацията.

Das Unheimliche, или какво е казал Фройд
Фройд смело дефинира необикновеното (Das Unheimliche)1,
без много да се замисля върху неясната му неуловимост.
Необикновеното винаги е свързано с това, което първо
сме познавали и което ни е било близко, но с времето сме
отместили и избутали към несъзнаваното. Неговите корени
се впиват първо в детските комплекси и после в първичните,
анимистични вярвания, които като цивилизовани вече
хора е трябвало да преборим в себе си. Затова чувството
за невероятното усещаме тогава, когато съумеем да
се освободим от придобития в детството комплекс
или когато изведнъж нашият опит бъде потвърден от
наличието на нещо първично. Размитата граница между
живото и мъртвото, съживяването на обекти, разделянето
на крайниците от тялото – това е примерът, който е
давал Фройд и който веднага откриваме във филмите на
братя Куей. Няма как да не запомним дланта на държащото
стълбата човече, което изведнъж с естествена грациозност
става независимо от останалата част на тялото, за да
превземе изцяло стълбата. Или вивисекцията на куклата,
когато отстраняват от порцелановата є глава мръсните
парцали и я пълнят с ново съдържание.
Братя Куей, като едни опитни филмови алхимици, прибавят
доста нови съставки към известната фройдистка рецепта
за невероятното. За много от тях Фройд не е и сънувал.

Паноптикум, или през дупката за ключа
Паноптикумът е невероятното на социологията.
Измисленото от философа идеално затворническо
пространство, в което всеки затворник се намира
под непрестанно наблюдение. Това е и най-добрата
социологическа метафора за Бога. Братя Куей се
измъчват от онзи лош сън за света като клетка със
затворено пространство, в което може да се надниква и
Преводът на Das Unheimliche е от онези филологическофилософски казуси, при които неизбежно се налага да се правят
избори и компромиси. Тук е предложен превод, който е най-близо
до използваната от Токарчук полска дума niesamowite, която
присъства и в заглавието на есето. Повече по темата
в Преводачески безпокойства около Das
Unheimliche. Филологическа бележка,
Камелия Спасова, Мария Калинова, ЛВ,
бр. 34, 2013, стр. 1-2. Б. пр.
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да се наблюдава човекът. Героите на тези филми често
са затворници на подобни пространства. Те опитват с
трагическо упорство да разберат положението си, като
изследват границите на затвора. Помним действията
на ръката от Ноктурна Артификалия или Безименната
булка или Епос за Гилгамеш, която излиза някъде н а в ъ н
през дупка в стената и слепешката се опитва да разбере
какво има отвъд. Двете сцени извикват в съзнанието
старата гравюра със скитника, който достига до
края на Земята и тогава, подал глава през дъгата на
небесната сфера, се удивява на състава и устройството
на небесните тела. Но при братя Куей е съвършено
различно – ръката се лута в нищото. Забелязваме
усилието є, изпитвайки съчувствие и тъга; ние знаем,
че извън затвора, тази ръбеста кутия на света, няма
нищо интересно. Най-много там да се намира окото на
безименния наблюдател, чието бездушно място заемаме
ние като зрители.

Artificial, или изкуственото е красиво
Този изкуствен свят, хаотично извикан към живота
от някакъв нескопосан демиург, допълнително е
показан в последния стадий на своето съществуване,
когато безапелационно властват единствено разпадът,
унищожението и прахта. Тук няма нищо ново. Механизмите
и предметите, изглежда, са сътворени изначално стари.
Не можем да повярваме, че някога са блестели като нови, а
техните зъбчатки са били достатъчно смазани.
Но именно затова такъв свят изглежда вечен.
Единствено младото и новото може да остарее и да се
разпадне; докато старото и несъвършеното достигат
категорията на съществуване извън съществуването,
състоянието на безопасно траене отвъд стремлението
на времето. В този изкуствен свят се стига до актове
на самородност – тайнственото събитие, което
излиза извън научната ни подготовка. Помним колко
убедително Бруно Шулц описва това явление. За да го
забележим, ни е нужна сериозна доза проницателност и
повишено внимание: концентрация върху най-дребните
детайли, върху цепнатините в дъските, неравностите
върху камъка, върху миниатюрните гънчици, купчетата
боклук, дупчиците, драскотините; точно там, в техните
миниатюрни челюсти, напъпва зародишът на живота.
Дали? Така въпросът е зле зададен. Понеже участваме във
феномен и започнем ли да търсим път навътре, ще изгубим
необикновената си перспектива – тогава трохата на
живота ще се превърне в прашинка, в желязна стружка.
Всъщност тук никога не се знае къде минава тази доста
подозрителна граница между живото и мъртвото.
Мъдреците биха избухнали в смях, ако опитаме да ги
убедим, че такава изобщо съществува. Ясно е, че жабите
идват от калта, мухите – от екскрементите, а бълхите
– от влажния прах под леглото. Ясно е, че в сложната
структура на часовника от време на време пулсира
жива, подобна на черен дроб тъкан, а механизмът на
зъбните колела се задвижва със слюнка, както ни показва
конгениалната анимация Улицата на крокодилите.

Confusio, или първичният ред на нещата
Но нека не позволяваме да ни обърка тази привидна визия
на разпада. В тигела на братята алхимици посягаме към
корените на първичния ред, в който всичко съществуващо
коекзистира едновременно, а нуждата от подреждане
излиза далеч извън просташките тенденции да бъде наложен
порядък съгласно мерки, азбучен ред или причина и следствие.
Тук властва първичният ред, при който всичко е еднакво
важно и взаимосвързано.
Думите попадат в различни езици, а езиците някак
тайнствено се допълват, без оглед на произход и
родственост. Освен това ние съвсем не трябва да разбираме
онова, което е казано или написано. В този първичен ред
смисълът, какъвто го познаваме, все още не съществува.
Човешкият говор е нещо, което не се е отдалечило особено
от чистия звук, той само звучи, писмеността от своя
страна се свежда до оставяне на следи от графитени
драскулки върху хартия. Нищо не може да бъде казано, нито
разказано. Във филма In Absentia пуснатите в часовника
писма никога няма да стигнат до получателя си, освен ако
получателят не е самото време (макар че неговият така
популярен ход също може да се окаже условност). Пейзажът
става изцяло абстрактен и трудно можем да открием
в него познатите силуети на дървета, планини, къщи и
улици. Хоризонтът уж съществува, но понеже няма нито
небе, нито земя, неговото съществуване започва да дава
накъсо – вече всичко в него се слива и не дава възможност за
ориентация в пространството. Недотам действат тук и
законите на физиката – онова, което е трябвало да падне,
изведнъж застива във въздуха, а в същото време наоколо
се случва много, сякаш нищо не е станало. Може би в тези
малки неща има скрит някакъв смисъл?, пита недоверчиво
сам себе си Якоб фон Гунтен, героят от Институт
Бенджмента, но всъщност много от нас се изкушават да
изкрещят: Какво облекчение!. Преследването на смисъла
вече ни е пуснало толкова кръв, че чак ни прилошава от това
съмнително лечение на фобията от празното пространство,

horror vacui.

Стая на
чудесата,
или не на
енциклопедията
Нашето знание
прилича на огромен
сбор от чекмеджета,
отваряни на случаен
принцип, точно като
във филма Кабинетът
на Ян Шванкмайер –
веднъж това, после
другото. Подредбата им също изглежда хаотична – това не
е някакъв изряден каталог, а сбирка от чудатости. Никога
не се знае какво ще изскочи, докато отваряме някое от тях.
За едно обаче можем да бъдем сигурни – ще намерим там
странни неща и обезпокоителни предмети. Такива, чието
съществуване не само не ни се побира в ума, но дори ни
изненадва и дразни, защото доказва, че най-добрият начин
за описване на правилата е назоваването на изключенията
от тях. Предметите намират място в тази колекция само
защото са удивителни. Каквато и да било систематичност,
която би могла да бъде приложена тук, бива освободена от
общоприетите научни или псевдонаучни предположения. Тук
не важи нито причината, нито следствието, нито никаква
йерархия, даже никакви прости линейни азбучни редове.
Тук работи един прост алгоритъм: И това, и това, и още
това, и това…

Oneiropractica, или златната рибка
Нека не се поддаваме на заблудата, че наличието на
електричество, двигателчета, трамваи, звънчета за врати,
часовници и хора ни дава знаци, че можем да припознаем
този свят като наш и добре познат. Това е само илюзия,
преобличане в позната форма, измамна имитация. Уж
виждаме пред себе си нещо свойско, фамилиарно, но при повнимателно вглеждане се оказва, че не всичко е толкова ясно.
Понякога тази илюзия е чисто забавление, както в случая
с прилагането на шеговитите творби на Арчимболдо, а
понякога е подплатена с нещо зловещо, което предизвиква
дезориентация и виене на свят (механизмът на часовника е
от месо). Движим се в покрайнините на рационалния разум,
там, където простите правила на възприятието престават
да бъдат явни. Тук Луната е едва футболна топка. Вместо
тайна имаме само златна рибка, казва героят в Институт
Бенджамента.
Разпознавате ли страната въз основа на тези кратки,
лаконични описания? И на вас ли ви се струва позната и
някак си н а ш а? Както и да го наречем, със сигурност много
от нас живеят в нея.
Но какво значи наша? Наша, тоест чия? На тези, които
са чели едни и същи книги, или може би на тези, в чийто
мозък съществува някаква неописана още от неврологията
гънка (да я наречем временно браздата на братя Куей)?
Може оттук да идват нашите странни идиосинкразии,
склонността към изкривената боклучена метафизика? Или
сме граждани на миражната държава без граници, която се
рее подобно на плаваща Фата Моргана някъде над Централна
Европа и се храни с нейните кошмари? За всеки случай
братята алхимици ни предоставят завършено и съвършено
дело, което вече е преминало през своите nigredo, albedo и
rubedo, за да постигне в куейовския тигел съвършенството
на филмовия философски камък.

Глоса
Още от детството ме измъчва известен метафизичен
въпрос, на който не съумявах да намеря решение. Има ли на
света нещо, без което нищо не би могло да съществува?
Има ли нещо незаменимо, някакъв фундаментален
надпредмет? Quinta essentia, която задвижва мощта на
четирите елемента? Архе на предсократиците, Тайна на
съществуването, Граал на ежедневието? Следователно
възможно ли е да бъде определена някаква проста йерархия на
битието, или по-скоро трябва да останем в плоския свят на
също толкова (или пък съвсем не) практичните неща?
В алхимичния универсум на Братята изненадващо
откривам, че такъв предмет съществува и той е ВИНТЪТ.
Появява се във филмите им достатъчно често, за да бъде
игнориран. Прашен и злободневен, но вездесъщ като Диковия
Юбик. Нека не ни заблуждава незначителността на този
предмет. Именно той, зад гърба ни, завинтва слоевете на
действителността, сглобява непостоянните ни различни
гледни точки в едно и с механично въртеливо-спираловидно
движение обединява противоположностите.
Благословени Винте, покровителствай нас, грешните!

Превод от полски: КРУМ КРУМОВ
Текстът е от „Чувствителният разказвач“, сборник с есета,
който предстои да излезе на 30 юли в изд. ICU.
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Те – малките, добрите, ненаситните
Сборникът с разкази
„Момичето, което
предсказваше
миналото“ излезе след
трийсетгодишното
мълчание на Красимир
Димовски. Срок колкото
дълъг, толкова и
незначителен, ако става
въпрос за текстове, които
издирват (и отстояват)
уникален авторски глас.
Тринадесетте разказа
съсъществуват като
отделни текстове,
но в края на сборника
става ясно, че между
тях има особена връзка. И у читателя се промъква
усещането, че е бил допуснат във високо, поетизирано и
себедостатъчно, мечтано пространство. Пространство,
което се преструва на истинско – там, на ничията
земя между хиперреализма и магическия реализъм.
Затворено между действителните върхове Могила и
Могилчица (около с. Яврово, където и досега понякога
бяга от света Кр. Димовски), разположено някъде в
първата половина на миналия 20. век, видимо единствено
през очите на децата, които разказват така, сякаш се
реят из необятния и неразбираем свят на възрастните.
Естествено и все още интуитивно те преживяват
битките (уж) наужким, първото влюбване, от което
изтръпват зъбите, всички мириси (на гардероб, пресен
хляб или неокосена коприва), минават през невръстните
си трепети и през познаването на чуждата смърт.
Неразбираемите за малките герои причини и следствия
са ясно четим от читателя код, който предлага познати
житейски ситуации, свързани с любовта, честта,
човещината, скръбта или страха. Но тези разкази
„повдигат на пръсти“ историите и героите, докато
те самите спокойно отглеждат гълъби, строят чешми
или бебешки колички. И тогава човеците на Красимир
Димовски засияват с особена, чиста светлина.
Езикът на „Момичето, което предсказваше миналото“
е колоритен, богат, търсено поетичен. Висок език,
прицелен да поражда радост, да о-яснява състояния, да

изразява неизразимото, което сякаш раздува човешките
същества отвътре и ги свързва с мирозданието („А над
телата им се извил пушек, тънък като душа. Жените
от селото са го видели и по тая тънкост са се досетили,
че не е от пожар“ или „Усещам как нещо светло ми се
раздува в гърдите и олеквам като че съм стъпил върху
въздух“).
В голямото поле на литературата детската гледна
точка отдавна не е обвързана нито с наивистични,
нито със сантиментални податки. Напоследък
подобна оптика вади на показ психологически травми,
които често граничат с жестокост и необратими
последствия. Красимир Димовски обаче предпочита
калейдоскопичния детския поглед, за да обгледа света
на възрастните през него – непълно, привидно неточно,
с нежни смислови и етични алюзии, които читателят
по необходимост попълва. Невръстните герои в тези
разкази са истински природни човеци – те се къпят в
реката, косят ливади, продават вестници, боледуват,
следят красивата Себиле, която носи бакъри за
калайдисване, слугуват в къщата на вдовица, гледат
към небето или секат въздуха с дървени саби. Те са
архетипът на детството – свободни телом и духом,
все още необременени с обществените представи.
Наблюдават света и се опитват да си го обяснят през
образите, през вкусовете и през думите на големите.
И неговата неразбираемост не ги плаши. Но понякога
създава трагикомични ситуации – поради сблъсъка на
фантазния им свят с установения, кодифициран живот
на възрастните. Изходът ли? Разбира се, той е във
фината, всеопрощаваща ирония, един тънък вокал в
многогласието на сборника.
Впрочем в „Момичето, което предсказваше миналото“
има и няколко героя, които са отказали да пораснат в
смисъла на общоприетите социални договорености (или
така се е стекъл живота им). И тъкмо те светят с
чиста и трагична светлина – чичо Михо от „Летящият
чичо Михо“, дядо Повликанти от „За честта на
Повликанти“, бащата от „Моят татко Кайзера“. Пред
техните имена има и знак за принадлежност – към рода
или селото (татко, дядо, чичо), те са странни(ци)те,
„ръкоположени“ в различността си, те извисяват
очите на децата по своя духовен ръст. И тримата
излъчват особено, малко оръфано, но съвсем истинско

достойнство, напук на обстоятелствата.
Две запомнящи се героини обитават пространството на
тази книга. Красивата – и по йовковски фатална – Себиле
(разказът „Бял паметник за Себиле“) и баба Титаня
(„Титаня“) – жената, която се покланя на всяка къща от
селото, което предстои да бъде потопено под водите
на нов язовир. И двете сякаш се стапят във въздуха, за
да останат завинаги. Така, както необяснимо красивото
мълчаливо присъства. Завинаги.
Третата героиня е единственото момиче, което разказва
история – тя няма име и лице, но има баба, която се
опитва да я отгледа, и дарба – да вижда отвъд времето,
„целият свят между Могила и Могилчица, който ще бъде
преди много години […] Защото всичко е цяло“. Тя знае,
че няма поредност във времето, че случките „висят“ и
най-добре се виждат, когато се качиш на ореха. Очевидно
българското световно дърво, нашият медиатор между
световете, в чиито клони седи дете и пише в две
тетрадки, е орех. Това е, разбира се, последният текст
в сборника, който дава заглавието му, но и обглежда
вселената, побрана в другите дванадесет разказа. И
който с приятелско намигване припомня, че четящият,
чувствителен човек е играещ homo ludens. Както впрочем
и Бог.
Ще си позволя да припомня стихотворението на
Добромир Тонев – световен поет, който живя в Пловдив:
Животът ни е камъче, захвърлено
на някой малолетен бог от прашката
след птицата, наречена Безсмъртие...
И как подвива вятърът опашка
от есенни листа, и как се спуска
една последна пролет във косите ни –
да ни целуне с неподвижни устни,
нас – малките, добрите, ненаситните...
Героите на Красимир Димовски (който също живее
и работи в Пловдив) волно и с обич могат да бъдат
интерпретирани и през този ключ.
ИНА ИВАНОВА
Красимир Димовски, „Момичето, което предсказваше
миналото“, изд. „Хермес“, 2021.

Между редовете на Здрача
Обичайна практика е
литературната критика
да заскобява текстовете
в определен жанр, да ги
мери и оценява според
достойнствата на рода.
Често произведенията
се представят като
жанрови или собствено
литературни. Почти
винаги рецензията на книга
започва с поставянето
на подобна дефиниция, с
посочването на мястото
є в една вкостеняла
таксономия. Настоящият
текст няма такива
амбиции. Първо, защото
съвременната литература категорично ги опровергава,
второ, защото в повечето случаи дори не става дума
за жанрове, а за модни, пазарни етикети (романът на
Токарчук е определян като екотрилър, крими, ноар,
мистъри и какво ли не още) и трето, защото „Карай
плуга си през костите на мъртвите“ не позволява да бъде
дисциплиниран по този начин. Самата същност на романа
е отказ от такъв поглед.
Откриващото изречение е още в самото заглавие
и е частичен цитат от Уилям Блейк. Контекстът
на цитата (който отсъства от книгата) събира
имплицитно целия роман. В поток от афоризми
(„Поговорки на ада“) Блейк говори за мъдростта на
изстъплението, уроците на жътвата, богатата,
но грозна и стара разсъдливост, ухажвана от
Неспособността, за чумавото бездействие на
желанието. Във всеки ред от книгата витае призракът
на романтизма. Но това не е романтизмът, който търси
утеха в природата от ужасите на цивилизацията, а
негов гневен двойник, завърнал се за възмездие от наймрачните дебри на космоса, от дълбините на самия
живот. Романтическият патос е проникнат и от
бунта срещу т.нар. „здрав разум“, бездушните норми
и вродената жестокост на рационалността и нейните
продукти, особено на най-страшния продукт – човека. В
този смисъл действителността в книгата е положена в
ниското измерение на Блейковия Юризън (Urizen от “your
reason“, букв. „твоят разум“, в превода е даден като
„Уризен“) – въплъщение на конвенционалния разсъдък

и закона. Тук някъде е и пресечната точка с дълбокия,
но очевиден фон на гностицизма, върху който се гради
атмосферата в романа. Най-общо казано, гностиците
вярват, че светът, обитаван от човека, не произлиза
от Доброто, нито е сътворен от съвършен и всеблаг
Бог. Той е всъщност дело на злонамерено същество с
квазибожествени способности. Властелинът на този
свят господства чрез закон, обезпечен от илюзии и
непостижимост на истината. Вселената е резултат
на грандиозна космическа катастрофа, злокачествена
отломка от първозданното единство. Ако злото е
създало света, не трябва ли доброто да го унищожи,
пита главната героиня Душейко, докато води читателя
в свят, изпълнен със Създания, Същества, Животни
и Мистерии. Разказът є е изпълнен от думи, написани
с главна буква, в алегоричния маниер, присъщ на
поетиката на Блейк. Не след дълго читателят, дори да е
първоначално подразнен от този маниер, започва да мисли
в главни букви, в образи-шифри и лично-интимни алегории.
Героите на Токарчук бродят сякаш с фенер в ръка из
най-мрачната от реалностите – грозен тумор в лоното
на Природата. Впрочем цялата митология на Блейк е
оживена от подобна гностическа чувствителност.
Под похлупака на задушния и омразен „здрав“ разум (а
всъщност болен, обезкървен по рождение) се завихря
гняв и безумство. Около тази ос се движи и разказът
на полската писателка, за да разкрие в блестящо
пано от полусенки и здрач един гностически роман
за космическата катастрофа, злото и истините,
които не искаме да видим. Още с първите редове е
въведена ниската реалност на свят, въдворяващ мрак
и враждебност. Хипнотичният рисунък е изцяло в
нюансите на гностическата и неоплатоническата
образност – картина от нощ, полусенки и светлина.
Радикална чуждост и най-топла интимност
съжителстват и се взаимопроникват тук. И все пак
човекът е изгнаник, захвърлен на дъното на космоса,
бездомник в битието. Като своеобразен онтологически
подземник, той рови калта и плете паяжини от
самоизмами и престъпления. Светът не е създаден за
Човека, пише Токарчук, и природата постоянно ни го
напомня.
Добре дошли в Пласковиж, магичен и в същото време
зловещ свят, разположен някъде между „Фарго“ и „Туин
Пийкс“, далеч в полската зима. Източноевропейската,
провинциална аура на това място подсилва усещането
за изоставеност и безнадеждност. Главната героиня

Душейко, която именува нещата, хората и животните
с имена, измислени от нея самата, така че да отговарят
на техните същности, кръщава едно от близките села
Трансилвания „заради настроението, което цари в него“.
Тук зимата, снегът и мракът са дълбоки, а облаците
тежат, „небето виси над нас тъмно и ниско като зацапан
екран... Затова имаме и къщите си – да ни пазят от
това небе, иначе би проникнало в самата ни същност, в
лоното ни, където като малко стъклено топче е Душата
ни“. В тази атмосфера героите мъждукат подобно на
блуждаещи фотони, искрици от изгубената Светлина –
„Сега я виждаме през стъкло, в криво огледало, но един
ден ще се изправим лице в лице срещу нея. А тя ще ни
обгърне, защото е наша майка, тази Светлина, и от нея
сме се взели“. Обсесията на Душейко по астрологията
подчертава допълнително чувството за съдбовност
и загадъчност на всичко, но също прави възможнo
усещането за стоическа свобода, мъдрото и спасително
приемане на неизбежното.
Контрастът се удвоява и от противопоставянето на
два типа образи – от една страна, Сърните с неонови
очи, Прилепите, Астрологията, Уилям Блейк, Сатурн,
а от друга – провинциалните фигури на Председателя,
Коменданта, местния новобогаташ Внентшак.
Космически симфонии и лъх на водка и мазнина.
Омагьосаната сякаш гора и по кафкиански замъчните
персонажи на локалните велможи и ловците. Тъкмо
тук, в тази междина, в безкрайната зона на Здрача, се
открива водещият мотив на романа. Това е разказ за
баналността на злото, колкото очевидно, толкова и
незабележимо, всекидневно. При това става дума за найбаналното, най-нормализираното зло, втъкано в самата
същност на цивилизацията, в основата на всичко прието
и установено. Има нещо много гнило, много черно в този
свят, където Съществата, Животните и Дърветата са
по-чисти, по-невинни и небесни от Човека, в чието сърце
нещо се разлага, като че ли цялата Вселена потъва и гасне
там.
ТОДОР П. ТОДОРОВ
Олга Токарчук, „Карай плуга си през костите
на мъртвите“, превод от полски Силвия
Борисова, изд. ICU, 2020.
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Завърши 29. Международен театрален
фестивал „Варненско лято“ (30.06. – 12.07.)

Със спектакъла „Портрети на неизвестното“ на
Петър Дундаков, Явор Гърдев и Венелин Шурелов,
продукция на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“ на 12 юли завърши неговото 29-о
издание. След дигиталния си формат през 2020 г. тази
година най-престижният театрален форум у нас се
състоя на живо. Предлагаме ви някои от първите
отзиви и впечатления на зрителите и театралните
специалисти за част от спектаклите в неговата
програма.

Адриана Петкова, културен мениджър, национална
културна стрийминг платформа „7 Arts“
Изключително съм впечатлена от начина, по който
е направена колаборацията между музикалната и
актьорската част в спектакъла „Портрети на
неизвестното“. Получило се е много силно, много модерно
представление. Играта на Иван Бърнев е великолепна!
Създава силна емоция у публиката. Мисля, че подобни
спектакли е хубаво да продължават да се случват на
българска сцена. Тази комбинация, която се получи между
музикалния и театралния фестивал „Варненско лято“,
е много положителна като тенденция. Впечатляващ
спектакъл!

Константина Петкова, оперна певица и педагог
Петър Дундаков е един иноватор. Той е невероятен! За
нас е привилегия да го имаме в България. „Портрети
на неизвестното“ е изключително интересно
представление. Това е спектакълът на бъдещето! Това е
едно преживяване! Доволна съм, че дойдох и не го изпуснах.
Петър Дундаков и Явор Гърдев проектират бъдещето
на световния театър. За българската публика може да
изглежда малко необичайно, малко трудно разбираемо. Но
това представление е разкошно!

Йордан Славейков, режисьор
Гледах тези великолепни хора във „Фламенко:
възраждане“ на Фламенко Балет Барселона и си давах
сметка, че техният танц не служи само за удоволствие.
Той не е просто удоволствен акт за тях. Видях
физическите усилия, истинската страст и посветеност,
с които те танцуват – особено главният танцьор
Давид Гутиерес. Дадох си сметка, че неговият танц
представлява битка на самия него с тялото му. Битка
на духа, на нетленното над тленното. Много се зарадвах,
че духът, тази божия искрица, която я има у всеки от
нас, у него свети като факла и тя победи. Направи ми
впечатление смяната на костюмите и на цветовете –
хем класически, хем символистични. Започнаха с черни
костюми, за да се види как се изразява тази страст,
този екстатичен танц чрез цвета на костюма, чрез
противопоставянето на дух и материя. Проследих дали
черното, дали оковите на черното, на земята, на плача, на
скръбта могат да удържат духа в рамка. Много се радвам,
че не могат, за да се стигне до края, до червените рокли
на жените, до чистата и първична страст, в която духът
експлодира.

Камелия Николова, театровед
Спектакълът „Зловещата долина“ на Щефан Кеги, както
винаги при този режисьор и неговата компания Римини
Протокол, поставя един от най-горещите въпроси на
нашето съвремие – въпроса за все по-широкото навлизане
на изкуствения интелект в
живота на днешния човек;
нещо повече – за постепенното
обсебване на ежедневието ни
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от машините. В желанието си да облекчим, да подобрим
и преди всичко да продължим живота си ние, хората, ден
след ден влагаме все повече усилия да възпроизведем като
механизъм – като машина, като робот – своя човешки
интелект, стремейки се да разширим максимално, до
безкрайност, неговите възможности, да постигнем
своето, макар и технологично безсмъртие. Сложната
и драматична двойственост на това най-голямо
постижение на човешкото същество, в което то
максимално постига себе си и едновременно с това се
отрича от себе си, заменя се със създадения от самия
него идеален собствен двойник, е именно философският и
дискусионният фокус на „Зловещата долина“.
Освен емоционално и философско предизвикателство
спектакълът ударно поставя и силно театрално
предизвикателство. На сцената актьорът е заменен с
робот – идеален двойник на реалната личност, чиято
история представлението разказва (писателят Томас
Меле, който страда от тежко заболяване и пише пиеса
за създателя на изкуствения интелект Алън Тюринг), а
самият Меле присъства само дигитално чрез прожекции
на голям видеоекран, поставен до актьора-робот,
седнал удобно „по човешки“ в едно кресло близо до
зрителите. Този спектакъл по нов, особено директен
начин актуализира големия дебат за човека и човешкото в
театъра.

при проф. Пламен Марков. Днес излизам доволна и
щастлива от театъра. С нетърпение очаквам да видя
представлението „Боклук“ на Елена Телбис. Много се
вълнувам да го гледам.

Асен Терзиев, театровед

„Империя на красотата – Мадам Рубинщайн“ е
пиеса, сякаш създадена за Бойка Велкова. Ролята сякаш
е специално за нея. Това, което се изисква за този образ,
тя го умее, прави го превъзходно, защото е един много
фин човек. Била е балерина и тя го показва със своята
пластика. Публиката се наслаждаваше, гледаше с интерес,
което за актьора е най-важното.

За мен ключов в спектакъла „Тяло, хвърлено под ъгъл към
хоризонта” е ефектът на споделянето, който се постига.
В него не става въпрос просто да научиш за някаква
драматична история, с каквито всъщност сме заливани.
Покрай популярността на документалния театър започна
да става тенденция да се избира някаква социално значима
тема, тя да се съобщи и очакванията са това само по себе
си вече да произведе ефект. За мен в този спектакъл беше
ценен ефектът на споделянето, който беше постигнат и
в който всъщност се крие силата на театъра. Във всеки
един от монолозите актрисите бяха успели да намерят
в рамките на театралната форма много директно
обръщане към публиката, и то по един фин начин.

Калина Вагенщайн, директор
на Фондация „Арт Офис“
Както режисьорката Василена Радева, така и Петя
Накова, авторката на литературния материал, върху
който е изграден спектакълът „Тяло, хвърлено под
ъгъл към хоризонта” имат дългогодишен интерес към
документалистиката. Това личи от спектакъла, защото
в него има изключително внимание към детайла и към
персонажите. Те са разгледани по начин, който успява
да ни помогне на нас като публика да разберем тяхното
състояние и през какво преминават.
Запознах се с авторката на книгата Петя Накова, когато
работехме заедно. Тя самата е минала през подобно
изпитание и ми сподели, че пише книга, а след това ми я
подари. Първоначално за мен беше изключително тежко,
докато се реша да я взема в ръцете си. Но след като
започнах да чета, я завърших буквално за няколко часа.
Тя ме остави с много приятно и зареждащо чувство и
буквално се засрамих, че ме е било страх да тръгна към
нея. Разбирам Василена, че много внимава в текстовете,
с които представят спектакъла, да пише, че се говори за
болест, но да не се споменава точно за коя болест става
въпрос. Разбирам и това, че някои хора от публиката
не издържаха и си тръгнаха. Това не е непременно лошо;
те ще мислят за спектакъла по-дълго от онези, които
останаха. Страшно важно е да се говори за тези неща.
Спектакълът е за надеждата и за това, че се излиза от
такова състояние, а не дълбае само в страха, гнева, вината
и т.н. Много се възхищавам на Василена за смелостта
и се радвам на резултата. Не знам дали подборът на
актрисите е станал подсъзнателно или умишлено, но те
са страшно различни и като че ли представят палитрата
на всички тези жени – няма значение кой си, какъв си, ти
пак можеш да преминеш през това изпитание. Актрисите
са различни по възраст и натюрел, а това е голям плюс за
спектакъла.

Гергана Арнаудова, актриса
Днес е третият ден от фестивала и до момента върви
много интересно. Винаги, когато „Варненско лято“ е тук,
е много вълнуващо. Събират се театри от цялата страна,
както и международни компании. За съжаление, тази
година има по-малко представления от други страни. Иска
ми се „Варненско лято“ да е богато както други години.
Тогава цяла Варна се превръщаше в театър. Миналата
година изданието беше дигитално, въпреки това изгледах
всичко. Но живата емоция е съвсем различна.
Поздравявам колегите актриси тази вечер за
представлението „Хаос“, както и режисьора Марий Росен.
Текстът беше вълнуващ, актрисите бяха впечатляващи.
С Радина Думанян сме състудентки, завършихме заедно

Теа Денолюбова, главен редактор
на сайта за култура и изкуство „АртАкция“
Рядко се среща текст като „Хаос“ на Елена Телбис, след
който се чувстваш като след дълга прегръдка с любим
човек. Ситуация, в която всички в някакъв момент
попадаме – какво остава от най-близките ни, когато
вече не са сред нас? Всички във великолепното женско
трио (всъщност квартет с Елена Телбис), водено от
изключително фината режисура на Ивайло Христов,
ти стават приятели – със своите особености, чепати
характери, огромни различия. Точно както се случва,
когато гледате хубав филм – някак искате да станете
близки с героите, да изпиете по нещо заедно. Да изчистите
боклука от душата си и да се преродите. Истината е,
че това изпитах след излизане от залата – едно хубаво,
топло, без никаква претенция, истинско, много чакано
прераждане. И силно желание да прегърна майка ми. На
мига.

Грациела Бъчварова, актриса

Даниела Стойнова, журналист
Спектакълът на Бойка Велкова „Империя на красотата
– Мадам Рубинщайн“ за мен беше много интересен. В
него виждаме две актриси, които са много талантливи
и имат различен цвят, различен натюрел. Те блестящо
си партнираха. Силвия Лулчева е изящна, интелигентна.
За мен Бойка Велкова е символ на истинската актриса,
която носи цялата прелест на изкуството. Хареса ми и
прекрасната музика на Теодосий Спасов. Въобще цялата
тази бляскавост на тогавашното време. Същевременно
то е имало противоречив характер. В спектакъла се
виждат образи на две силни личности, действителни
личности, символи на големи козметични империи, които
наистина са показали на жените как да се грижат за себе
си.
През цялото време в спектакъла имаше хумор, който на
мен много ми допадна. Това липсва на днешния театър. Той
малко затъва в една самоанализа, бърка доста надълбоко
в мрачните дълбини на душата, а човек все пак има
нужда като отиде на театър, да има някаква надежда и
светлина. Този спектакъл дава това усещане.

Теа Денолюбова, главен редактор
на сайта за култура и изкуство „АртАкция“
„Плач на ангел” по някакъв магичен, но много простичък
начин, сякаш без усилия, кара зрителите да се замислят
за сълзите на техните лични ангели. Зърнати в процепа
на някой жарък следобед или люта зима. Всъщност кара
зрителя, в единствено число. Защото както след всичко
хубаво, чувството на излизане от залата е, че Стефан
Цанев, Христо Мутафчиев, Стоян Радев, Веселин Митев
(музика), Елица Георгиева (художник) са разказали тази
история само за теб. Спектакъл, който не изисква нищо
от теб, а само да чувстваш.

Албена Тагарева, театровед
Пиесата на Мартин Макдона „Бившата мис на
малкия град“ предлага една изключителна острота
на представлението по отношение на социалната
тематика. Спектакълът имаше амбицията да ни
представи тази социална острота и обвързаностите в
това малко общество на семейството, но не успя докрай
да постигне целите си според мен. Актрисите успяват
да изградят цялостни образи и да хванат до известна
степен социалния конфликт и напрежението, които
текстът носи. Допадна ми играта на Станка Калчева,
която се опита да бъде максимално изчистена и прецизна
в детайлите, в тази досада и напрежение, които трябва
да създава нейният образ и така да вади дъщеря си от
равновесие. Смятам, че в определени моменти тя успя да
го постигне и публиката реагира на тях.
Мненията записаха
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА и ЖУЛИЕТА ВАСИЛЕВА
Вижте повече на: https://varnatheatrefest.viafest.org/

Ивайло Знеполски – социалният
мислител на кръстопътя на идеите
Стоян Атанасов
Богатият опит на Ивайло Знеполски като анализатор
и строител1 на днешната ни култура и на обществото
ни в преход е залегнал в основата на множество
публикации. За всеки хуманитарист те са от особено
значение: позволяват ни да осмислим близкото минало,
да се държим като съзнателни граждани на днешното
общество и да насочваме поглед с по-бистър ум към
своето бъдеще. Не мога да отделя последната книга
на Знеполски „Измамната лекота на демокрацията“2
от три предишни негови изследвания, посветени на
комунистическа България и публикувани напоследък3.
Последните три заглавия с общ обем 1600 страници в
редица отношения разглеждат проблеми, анализирани
и в „Измамната лекота на демокрацията“. Затова
представянето на тази книга предполага и пресечни
линии между тези четири изследвания, с които Ивайло
Знеполски за пореден път се утвърждава като найзадълбочения и най-комплексния изследовател на
близкото минало, на българския тоталитаризъм и на
проблематичния ни преход към демокрация.
Етюдите, включени в „Измамната лекота на
демокрацията“, са писани в продължение на три
десетилетия – от 90-те години на миналия век
до наши дни. Тях следва да възприемаме не като
еднократна равносметка на един минал период, а
като интелектуални реакции на явления и процеси,
представени от различни гледни точки. Обект на
етюдите са въпроси, белязали развитието на нашето
общество, пък и на всеки от нас. Както го признава в
своя предговор, животът на Ивайло Знеполски също носи
отпечатъка на коментираните от него проблеми. В този
смисъл книгата му се явява ярка следа в еволюцията на
един чувствителен и високообразован интелект. Днес
много се говори за мълчанието на интелектуалците
през годините на прехода, тоест за неспособността им
да заемат активна публична позиция към процесите на
промяната. Делото на Ивайло Знеполски опровергава
подобна представа. Мисля всъщност, че тя е най-вече
плод на впечатления или на очаквания от изявите на
медийните интелектуалци. Изследванията на Знеполски
предполагат продължителни усилия, несъвместими с
редовното присъствие в медиите. Доколкото са плод
на комплексен логически анализ, от тези изследвания
любознателната публика може да почерпи богата
информация, понятиен инструментариум и убедителни
заключения, чужди на импровизираното говорене.
Заглавието на книгата напомня заглавието на прочутия
роман на Милан Кундера „Непосилната лекота на
битието“. Докато Кундера въвежда иронично, тоест
смислово разколебано оксиморона „непосилната лекота“,
заглавието на Знеполски „Измамната лекота на
демокрацията“ насочва еднозначно към основната идея
на книгата. Въпреки голямото проблемно разнообразие
на 33-те етюда, събрани в този том, всички те стоят
под общия знаменател на заглавието. Още в началото
на пространния предговор към своята книга Знеполски
казва нещо, което си струва добре да разберем: „Не е
трудно, когато обстоятелствата го позволяват, да
прегърнем демокрацията като проект, когато всички – и
властващи, и потиснати – са приели целесъобразността
є. Голямото изпитание идва, когато тя се превърне в
процес. […] Този процес никога не е завършен“ (с. 134).
Незавършената демокрация е несъвършена. Знеполски
предупреждава многократно да не се поддаваме на
илюзията за идеална демокрация.
Тази ценност, превърнала се в общочовешка въпреки
европейските си корени, всъщност надстроява
националната традиция, влиза с нея в конфликт или в
единение, но при всички случаи носи своите национални
характеристики. Затова, отбелязва Знеполски
за първите години след падането на комунизма,
демокрацията „щеше да бъде такава, каквато ние я
направим“ („Измамната лекота на демокрацията“, с. 13).
За общество, живяло близо половин век под тоталитарна
власт, адаптирало се всячески към нейните повели,
примирявало се с тях, за да оцелее, активната гражданска
позиция се явява ново, нелеко изискване. То предполага
Сред многобройните управленски функции, с които се изявява
като радетел на българската култура и на едно демократично
общество, ще спомена само две: проф. Ивайло Знеполски беше
дългогодишен ръководител на катедрата „История и теория
на културата“ в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и в това свое качество допринесе значително за
изграждането на облика на тази катедра и за утвърждаването
є като водещо звено в хуманитарните науки; между 1993 и 1995
г. Ивайло Знеполски е министър на културата.
2
Ивайло Знеполски, Измамната лекота на демокрацията, изд
„Изток-Запад“, София, 2020, 395 с.
3
Ивайло Знеполски, Българският комунизъм, изд. Институт
за изследване на близкото минало – „Сиела“, София, 2008; Как
се променят нещата. Т. 1 и 2, изд. Институт за изследване
на близкото минало -„Сиела“, София, 2016; Историкът и
множественото минало, изд. Институт за изследване на
близкото минало – „Сиела“, София, 2017.
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Тук и занапред посочвам в скоби страницата на цитираната
книга по изданията, представени в бел. 2 и 3.
1

радикално пренастройване – най-често мъчително,
при всички случаи продължително. Аналитичните
наблюдения на Знеполски ни помагат да преосмислим
своето настояще в светлината на близкото си минало,
да живеем със социални цели, тоест да знаем по-добре
накъде искаме да вървим заедно с другите си сънародници.
Трудното прераждане по пътя на демокрацията изисква
помощта на духовни водачи от калибъра на Знеполски.
Той самият се позовава систематично на големите
европейски и световни мислители. Тук стигам до
едно от най-ценните качества на Ивайло Знеполски:
способността му да анализира български процеси и
ситуации с категории, изковани от чужди авторитети.
Знеполски има сетива и впечатляващи познания за тези
авторитети, но не се прекланя слепешката пред тях.
Нещо повече, подлага техните идеи на изпитанията на
българските реалности. Например по повод на големия
френски историк Пиер Нора, когото популяризира в
България5, Знеполски отбелязва нещо, което с пълна сила
важи и за други духовни величия: „Изпитвах и изпитвам
истински респект към тях, но трябва да призная, че се
интересувах не толкова от идеите им сами по себе си, а
от начина как функционират в много по-различна среда,
до каква степен запазват своята валидност и евентуално
какви промени търпят и как протича адаптацията
им“ (Пак там, с. 31). Чуждият опит е полезен само
когато премине през изпитанията на собствената ни
реалност така, както от идеите на другите ще се
поучим единствено ако ги обвържем със собствените
си преживявания. Подчертавам този аспект от
аналитичната нагласа на Ивайло Знеполски и по една друга
причина: за България подобна нагласа е рядкост. Повечето
от младите анализатори, които по принцип знаят чужди
езици и са по-осведомени за водещите авторитети,
лепват механично техните постановки върху български
явления, игнорирани напълно от въпросните авторитети.
Стерилното увлечение към казаното от модни автори
като Жак Лакан, Жил Дельоз, Мишел Фуко, Ролан
Барт и др. говорят за стремеж бързо да се преодолее
изоставането, да се догонят водещи идеи. Така се забравя
старата истина, че автентичното духовно новаторство
ще отговори на очакванията от него само ако стъпи
здраво на традицията и на националните корени.
Ще илюстрирам казаното с един етюд от Знеполски,
озаглавен „Сблъсъкът на времената и идеята за
прогрес“ (2003). Знеполски заимства понятието
закъснялата нация от немския историк Райнхарт
Козелек, но го пречупва през идеите на български
възрожденски мислители като Петко Р. Славейков,
Марко Балабанов, Стоян Михайловски. Всички те
предупреждават за опасностите от стремежа към
наваксване на изоставането по пътя на сляпото
подражателство. Разбира се, когато една култура е
загрижена за своето развитие, тя неминуемо търси
образци. Всички европейски страни от епохата на
Ренесанса подражават на модели от Античността. Но
успяват само когато подхождат творчески и адаптират
своите образци към националните особености. В
тази връзка Знеполски напомня мисълта на Стоян
Михайловски за мудния прогрес, тоест за еволюция,
при която обществото не прескача етапи от своето
развитие, а напредва, като поддържа връзка с миналото
(традицията) и като подлага старите модели на
проверката на настоящето6. В сферата на културата
прогресът по пътя на подражанието протича различно
от областта на техниката. Знеполски с основание
изтъква, че „социалната технология има много малко
общо с техническите нововъведения и стандарти. Тя
не може да се привнася и прилага механично, тъй като
не се отнася до машини, а до хора, формирани от друга
история и култура, от други социални условия. […]
Софийските диалози показаха, че не е възможно просто
да се внасят теории, както се внасят газови тръби, че
никой не може да ни отмени в разбирането и търсенето
на решения на собствените ни проблеми“ (Пак там, с.
30-31). В начина, по който Знеполски прибягва до чуждия
модел, виждам два подхода. Разликите между тях са поскоро формални, отколкото съществени. При първия
подход наблюдаваме вдъхновяване от неназован модел.
В този случай Знеполски прилага аналитичен подход,
който е оригинален, доколкото се придържа отблизо
до българската действителност, и в същото време се
родее със своя първообразец, без да се позовава изрично
на него. За пример бих посочил осезателното влияние на
„Софийски диалози“ от 2003 г. бяха посветени на Пиер
Нора и проведени в негово присъствие. Материалите от
конференцията бяха публикувани под научното ръководство
на Ивайло Знеполски под заглавието Около Пиер Нора. Места
на памет и конструиране на настоящето, изд. Дом на науките
за човека и обществото, София, 2004. Ивайло Знеполски бе
съставител и научен редактор на двутомното издание: Пиер
Нора, Места на памет. Т. 1 – От Републиката до нацията,
изд. Дом на науките за човека и обществото, София, 2004, Т.
2 – От архива до емблемата, изд. Дом на науките за човека и
обществото, София, 2005.
6
Вж. Измамната лекота на демокрацията, по-специално с. 128.
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Ролан Барт в редица етюди от първата част на книгата7.
Тези етюди са писани в началото на 90-те години на
миналия век, когато Ивайло Знеполски бе подготвил том
със статии на Ролан Барт8. Всъщност влиянието на
Барт е най-осезаемо посредством прочутия му сборник
„Митологии“9.
В етюдите от първата част на „Измамната лекота
на демокрацията“ Знеполски често говори за мит, за
митологично съзнание, без да определя това многолико
понятие. Очевидно под мит той разбира общоприетото
мнение в контекста на масовата култура, това, което
Аристотел нарича „докса“. Бартовите „Митологии“
завършват с дълга студия – опит за семиотично
осмисляне на мита, а се предхождат от есета, в които
френският автор насочва поглед към личности и явления,
за да разкрие някоя от техните „невидими“ страни.
Голямата заслуга на Барт виждам в разчупването на
привидната еднозначност на явления от масовата
култура. Знеполски борави с понятието мит, когато
става дума за опозицията въображение (илюзия) –
реалност в посткомунистическата ситуация. Там,
където Барт „демитифицира“, Ивайло Знеполски
„разомагьосва“10, разбулва социални илюзии. По същество
двамата възприемат един и същи подход. В случая с
Барт той е по-скоро културологичен, при Знеполски –
политологичен. Така за посткомунистическата ситуация
в България Знеполски отбелязва: „Към реалната криза се
прибавя и една въображаема, която трябва да обслужва
митологичния пласт на масовото съзнание, да мотивира
[…] събития, които са по-скоро плод на сценарии,
отколкото на реалния ход на нещата“ (с. 95).
Впрочем, когато говорим за влияния от първия тип, едва
ли е толкова важно да търсим техния първоизточник,
след като самият Знеполски го премълчава.
Същественото е другаде: български автор анализира
български явления по начин, получил международно
признание11. Така българският читател се приобщава
към форми на изказ и аргументация, присъщи на водещи
съвременни текстове.
Продължение на текста можете да прочетете в
следващия брой на „Литературен вестник“.

Вж. например „Език и политически дискурс“, „Езикът на
нашето недоволство“ и др.
8
Вж. Ролан Барт, Въображението на знака, изд. „Народна
култура“, С., 1991.
9
Оригиналното френско издание е от 1957 г. Пълният български
превод на Митологии бе публикуван в 2004 г. от издателство
„Колибри“, София.
10
Знеполски определя късния тоталитаризъм като „период
на разомагьосване на масите“. Вж. Измамната лекота на
демокрацията, с. 291, бел. 4.
11
С това не подценявам личния стил и неповторимото в
анализите на Знеполски. По-скоро долавям една реторика, която
го доближава до западните анализатори.
7
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Литература на съзидание
Октавио Пас
Съществува ли испаноамериканска литература? До края
на миналия век се твърди, че нашата словесност е клон
от испанското дърво. Нищо по-точно, ако се има предвид
езикът. Мексиканци, аржентинци, кубинци, чилийци –
всички испаноамериканци пишем на испански. Нашият
език не се различава съществено от езика, на който
пишат андалусци, кастилци, арагонци или екстремадурци.
Както е известно, в Америка има по-голямо езиково
единство, отколкото в Испания. Не би могло да бъде
другояче: ние не сме имали Средновековие. Родили сме се в
зората на Новото време, когато появилият се в нашите
земи кастилски е бил език, достигнал вече универсалност
и зрялост. Ако нещо липсва в американския испански,
това е средновековният регионализъм. Вярно, че сме
създали свой. Няма опасност обаче особеностите на
аржентинската или на централноамериканската реч
да поставят началото на други езици. Американският
испански не е вечен – нито един език не е такъв, – но
ще съществува толкова дълго, колкото и останалите
съвременни езици: изживяваме същата история, каквато
изживяват руснаци, французи или англичани. Едно е обаче
езикът, който испаноамериканците говорят, и друго
литературата, която пишат. Клонът е станал толкова
голям, че вече е колкото самия ствол. Всъщност е друго
дърво. Различно дърво, с по-зелени листа и по-горчиви
сокове. Между неговите разклонения гнездят птици,
непознати в Испания.
Испаноамериканска литература или испаноамерикански
литератури? Ако отворим някой учебник по история
на Еквадор или на Аржентина, ще открием една глава,
посветена на националната литература. Национализмът
обаче е не само морално изкривяване; това е и мнима
естетика. Нищо не отличава аржентинската
литература от уругвайската, нито мексиканската от
гватемалската. Литературата не се побира в границите
на една страна. Вярно, че проблемите на Чили не са
като тези, които има Колумбия, и че един боливийски
индианец няма почти нищо общо с един антилски
чернокож. Многообразието от условия, раси и природа не
отрича езиковото и културното единство. Единство не
означава еднообразие. Литературните групи, стилове и
тенденции не съвпадат с политическите, етническите
или географските различия. Няма национални школи и
стилове; има обаче универсални духовни или естетически
семейства, родове, традиции. Аржентински роман
и чилийска поезия са географски етикети; но не и
фантастична литература, реализъм, креационизъм,
креолизъм и още много други естетически и мисловни
тенденции. Художествените движения възникват,
разбира се, в една или друга страна; ако наистина са
плодотворни, много скоро те прехвърлят границите
и пускат корени в други земи. Всъщност днешната
политическа география на Латинска Америка е невярна.
Големият брой държави е следствие от условия и
беди, чужди на дълбоката същност на нашите народи.
Латинска Америка е континент, изкуствено разчленен
от съюзили се местни олигархии, военни главатари и
чужд империализъм. Изчезнат ли тези сили (а те ще
изчезнат), границите ще бъдат други1. Наличието на
испаноамериканска литература е впрочем едно от
доказателствата за историческото единство на нашите
народи.
Литературата винаги възниква в една историческа
реалност и често се противопоставя на тази реалност.
Испаноамериканската литература не е изключение от
това правило. Особеният є характер се състои в това, че
реалността, срещу която се изправя, е утопия. Нашата
литература е отговорът, който реалната реалност
на американците дава на утопичната американска
реалност. Преди да имаме собствено историческо битие,
ние сме просто една европейска идея. Няма как да бъдем
разбрани, ако се забравя, че сме глава от историята на
европейските утопии. Не е нужно да се връщаме чак до
Мор и Кампанела, за да се убедим в утопичния характер
на Америка. Достатъчно е да помним, че в известен
смисъл Европа е неволна рожба на европейската история,
докато ние сме нейно съзнателно творение. Векове наред
европейците не знаят, че са европейци, и едва след като
Европа става очебийна историческа реалност, си дават
сметка, че са част от нещо по-голямо от родния им град.
И днес все още не е съвсем сигурно дали европейците
се чувстват европейци: знаят, но знанието е нещо
съвсем различно от чувството. В Европа реалността
предшества името. Америка, напротив, първо е идея.
Триумф на номинализма: името ражда реалността.
Още преди да бъде напълно открит, американският
континент е вече кръстен. Името, което са ни дали, ни
е обрекло да бъдем нов свят. Земя, избрана за бъдещето:
1
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преди да съществува, Америка вече е знаела каква ще
бъде. Едва преселил се в нашите земи, европейският
емигрант губи историческата си реалност: вече няма
минало и се превръща в ракета, насочена към бъдещето. В
продължение на повече от три века думата „американец“
означава човек, определян не от това, което е извършил,
а от онова, което предстои да извърши. Същество,
което няма минало, а има само бъдеще, е същество
с нищожна реалност. Американци: хора с нищожна
реалност, хора с нищожна тежест. Името ни е обричало
да бъдем исторически проект на чуждо съзнание –
европейското.
От самото си раждане англосаксонска Америка е
утопия в действие. Испанската и португалската са
конструкции извън времето. И в двата случая – отмяна
на настоящето. Вечността и бъдещето, небето и
прогресът отричат настоящето и неговата реалност,
скромната очевидност на изгряващото всеки ден слънце.
И тук свършва сходството ни с англосаксонците.
Ние сме рожби на Контрареформацията и всеобщата
монархия; те – на Лутер и индустриалната
революция. Затова дишат с лекота в разредената
атмосфера на бъдещето. И затова не се чувстват на
мястото си в реалността. Така нареченият „англоамерикански реализъм“ е прагматизъм, който се
състои в освобождаване на нещата от плътната им
материалност и превръщането им в процес. Реалността
вече не е субстанция, това е поредица от събития.
Нищо не е постоянно, защото действието се налага
като предпочитана форма на реалността. Всяко
действие е мигновено; за да бъде продължено, то трябва
да се промени, да бъде друго действие. Испанска и
португалска Америка са създадени от една цивилизация,
която възприема реалността като трайна субстанция;
човешките действия – политически или художествени,
нямат друга цел, освен да се материализират в творения.
Въплъщение на волята за непреходност, творенията се
създават, за да устоят на промяната. Когато чувам да
казват, че Уитман е великият поет на американската
реалност, свивам рамене. Неговата реалност е копнеж
да се докосне до нещо реално. Поезията на Уитман е
глад за реалност. И глад за единение: тя е обърната от
ничията земя към земята на всички. Англосаксонска
Америка изпитва глад за битие. Нейният прагматизъм е
вечно неосъществима утопия и именно затова свършва
като кошмар. Не търси реалността на сетивата – това,
което виждат очите и докосват ръцете, а множенето
на образа в огледалото на действието. Ужас и опиянение
от действието: променя реалността, без нито да я
докосва, нито да є се наслаждава. Изстрел към бъдещето,
стрела, която никога не се забива в мишената, англоамериканците са номади, но не в пространството, а във
времето: земята, по която стъпват, е чезнещата земя
на бъдещето.
В края на ХІХ век испаноамериканската литература
престава да бъде отражение на испанската. Поетите
модернисти рязко късат връзки с испанския образец.
Само че не обръщат очи към своята земя, а към Париж.
Търсят настоящето. Първите испаноамерикански
писатели, които добиват съзнание за самите себе си и
за историческата си изключителност, са едно поколение
от изгнаници. Онези, които не успяват да напуснат, си
измислят Вавилонии и Александрии по мярката на своите
възможности и фантазия. Литература на бягство, но и
опит за приобщаване към съвременния живот, опит за
възвръщане на настоящето. Искат „да са в течение“,
да са във всеобщото течение. Нашият дял нов свят се
оказва стар заключен дом, полуманастир, полуказарма.
Най-напред трябва да се съборят стените, да се разбуди
спящият, да се почистят съзнанията от привидения.
(Тези призраци са били и все още са твърде реални:
едно упорито минало, което няма да си тръгне, ако
не бъде изхвърлено насила.) Заклинанията на поетите
модернисти не успяват да прогонят призраците, но поне
позволяват да проникне светлината. Може да виждаме
света: вече сме в началото на ХХ век. Трябва да се бърза.
Между изгнаниците се срещат и такива, които обръщат
очи към испаноамериканската реалност: има ли нещо
извън онова испанско минало, едновременно величаво
и застинало? По-скоро с помощта на въображението,
отколкото на паметта, някои съзират една необятна
природа и руините на бляскави и жестоки цивилизации,
изгубени сред девствени гори и вулкани. Литературата
на бягството скоро се превръща в литература на
изследване и завръщане. Истинското приключение е в
Америка.
Пътят към Паленке или към Буенос Айрес минава почти
винаги през Париж. Опитът на тези поети и прозаици
потвърждава, че за да се върнем в своя дом, първо трябва
да се осмелим да го напуснем. Само блудният син се
завръща. Да се упреква испаноамериканската литература
за нейното откъсване от корените, означава да се
забравя, че само откъсването от корените ни е позволило
да си възвърнем своя дял реалност. Отдалечаването
прави възможно откритието. Отдалечаването и
породените от него миражи – не е вредно да се храним
с илюзии, стига да ги превръщаме в реалности. Един от
нашите миражи е американската природа; друг –

индианското минало. Само че природата е просто гледна
точка: съзерцаващите я очи или преобразяващата
я воля. Пейзажът е поезия или история, гледка или
труд. Нашите земи и градове добиха реален живот
веднага щом ги назоваха нашите поети и романисти.
Не стана така с индианското минало. От една страна,
индианците не са минало, а настояще; и то нахлуващо
настояще. От друга страна, това не е природа, това
са човешки реалности. Индихенистката литература
и в двете си линии – декоративната и дидактичната,
археологическата и апостолската, претърпя двоен
провал: като художествено творение и като социална
проповед. Същото може да се каже и за литературата
на чернокожи. В Испаноамерика има писатели индианци
и чернокожи, които се числят между най-добрите, но
тези поети и романисти пишат откъм, а не за своето
положение. Една от най-впечатляващите творби в
съвременната ни литература е труд по антропология:
автобиографичният разказ на Хуан Перес Холоте,
индианец от Чиапас.
Откъсването на испаноамериканската литература
от корените не е нещо случайно; то е следствие от
нашата история: създадени сме като идея на Европа.
Осъзнавайки напълно този факт, го преодоляваме. Когато
пише „Песни за живота и надеждата“, Рубен Дарио не е
американски писател, който открива модерния дух: един
модерен дух открива испаноамериканската реалност.
По това се различаваме от испанците. Мачадо смята,
че световна може да бъде само онази творба, която
преди всичко е дълбоко испанска; Хуан Рамон Хименес
нарича себе си „андалусец, принадлежащ на света“.
Испаноамериканската литература се разгръща в обратна
посока: ние не възприемаме аржентинската литература
като световна; затова пък смятаме, че някои творби
на световната литература са аржентински. И още
нещо. Благодарение на откъсването ни от корените сме
открили една погребана традиция: старите литератури
на коренното население. Влиянието на науатълската
поезия върху някои мексикански поети е много дълбоко,
но тези поети навярно нямаше да разпознаят себе си в
подобни текстове, едновременно сдържани и неистови,
ако не бяха минали преди това през опита на сюрреализма
или както при Рубен Бонифас Нуньо – на латинската
поезия. Не е ли показателно, че именно преводачът на
Вергилий е един от онези, които най-добре са разбрали
в какво се състои „модерността“ на местната поезия?
И аналогично: Неруда трябваше да напише „Опит на
безкрайния човек“ – сюрреалистично упражнение, преди
да стигне до „Местожителство на Земята“. Коя е
тая земя? Америка, но и Калкута, Коломбо, Рангун.
Примерите биха могли да се умножат: романите на
Хулио Кортасар, Биой Касарес или Карлос Фуентес,
стиховете на Лесама Лима, Синтио Витиер или Роберто
Хуарос... Не е нужно: една книга на аржентинския поет
Енрике Молина се казва „Странстващи обичаи, или
кръглостта на Земята“.
Да се завърнеш, не означава да откриеш. Какво са
открили испаноамериканските писатели? Почти
цялото творчество на Борхес – и нямам предвид
само неговата проза, но и много от стиховете му –
постулира нереалността на Америка. Борхесовият
Буенос Айрес е толкова нереален, колкото Борхесовите
Вавилонии и Ниневии. Това са метафори, кошмари,
силогизми. Кой създава тази метафора, кой сънува
този сън? Друг сън, който се казва Борхес. А този
друг сън? Друг. В началото някой сънува: събуди ли
се, ще изчезне сънуваната реалност. Под смъртна
заплаха сме обречени да сънуваме един Буенос Айрес,
в който сънува един Борхес. Творчеството на този
поет постулира не само нереалността на Америка, но
и неизбежността на нейното измисляне. Или казано
другояче: испаноамериканската литература е дело
на въображението. Поставяме си за цел да измислим
собствената си реалност: светлината в четири часа
на разсъмване върху зеленикав зид в покрайнините на
Богота; шеметното спускане на нощта над Санто
Доминго (в една къща в центъра един революционер чака
да дойдат наемните убийци); часът на прилива край
брега на Валпараисо (една девойка се съблича и открива
самотата и любовта); безмилостното пладне в едно
село в Халиско (един селянин е намерил мъничък идол
сред своите посеви; утре ще иде в града; там го чакат
една непозната и едно пътешествие...). Да се измисли
или да се съживи реалността? И двете. Реалността
разпознава себе си във фантазиите на поетите; поетите
разпознават своите образи в реалността. Сънищата ни
чакат само на крачка от нас. Откъсната от корените
и космополитна, испаноамериканската литература
е завръщане и търсене на една традиция. Търсейки, я
измисля. Но измисляне и откриване не са думите, които
съответстват на най-чистите є творения. Воля за
въплъщение, литература на съзидание.
Париж, 1961 г.
Превод от испански: АННА ЗЛАТКОВА

Аналогична херменeвтика и криза на модерността*
Маурисио Арди Беучот Пуенте1 (Мексико, 1950) е
признат за един от най-влиятелните съвременни
философи в Латинска Америка, представител на
новия реализъм. Автор е на над 100 книги, сред
които „Трактат по аналогична херменевтика“,
„Постмодернизъм, херменевтика и аналогия“,
„Херменевтика, аналогия и символ“. Има множество
научни публикации, основател и ръководител на
семинар и списание за аналогична херменевтика
към Института за филологически изследвания на
Националния автономен университет на Мексико,
член е на Мексиканската академия за езика. За
негов основен принос се счита разработването на
теорията на аналогичната херменевтика, която
се превръща в своеобразно културно движение,
намирайки широк отзвук и приложение в различни
области: литература, философия, психология,
образование, право и дори урбанизъм.

Маурисио Беучот
Криза на разума. Криза на смисъл и на ценности.
Такава се очертава нашата епоха, наричана днес
„постмодерна криза“. Възможно ли е да извлечем
някаква полза от постмодернизма, без да се поддадем на
относителността, която проповядват голяма част от
последователите му? Как да избегнем тесногръдието на
позитивизма, без да изпаднем в анархичната липса на ред,
която откриваме при много от новите епистемолози?
Именно тези въпроси водят до възникването на
аналогичната херменевтика, подробно изложена в
книгите ми „Постмодернизъм, херменевтика и аналогия“
(1996) и „Трактат по аналогична херменвтика“ (1998).
Целта на аналогичната херменевтика е да застане
на границата между еднозначността на позитивизма,
от една страна, и произвола на относителността, от
друга, и в качеството си на херменевтика (а защо не и
на прагматика) да даде отговор на кризата, която днес
изживяваме най-вече в хуманитарните науки.
Аналогична херменевтика?
Аналогичната херменевтика е преди всичко опит да
се разшири обхватът на интерпретациите, без да се
прекрачват известни граници; да се разкрие истината
на текста, тоест възможните прочити на текста, без
да се пренебрегва йерархията в тълкуванията на една
определена и определима истина. Опит е да се преодолее

Жерар КастелоЛопес, Лисабон
през 1957 г.
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съществуващото в момента напрежение между
еднозначната херменевтика, характерна за позитивизма,
и прекалено многозначната и относителна постмодерна
херменевтика. Тенденцията към еднозначност, присъща
на множество научни нагласи, се проявява в стремеж
към перфектния език, към единна наука. Дълбоката криза
на този подход води до необходимостта той да бъде
ревизиран и смекчен. В рамките на самата аналитична
философия се забелязват подбни опити за нюансиране
при мислители като Чисхолм, Пътнам и др. Но в същото
това течение се наблюдават и крайни реакции, като
например при Дейвидсън, и най-ясно изразено – при Рорти,
който се отказва от аналитичната епистемология,
стигайки според мен до един много обезпокояващ
скептицизъм.
Като интроекция на същата
криза, но по различни пътища,
постмодерната мисъл стига
до подобен скептицизъм, на
моменти дори по-дълбок и
граничещ вече откровено с
нихилизъм. Вследствие се създава
атмосфера на разочарование
от философията. Можем да я
открием в противопоставянето
между така наречените от
американския философ от
кубински произход Ернесто
Соса „усмихната философия“ и
„сериозна философия“.
Но на човек по принцип му
е трудно да пази равновесие
и лесно залита в крайности,
което обяснява и колебанията
между еднозначност и крайна
многозначност. Безсъмнено някои
мислители са се докарали до
това положение не в резултат
на някаква постмодерна реакция
на модерността, а по логиката
на собственото си развитие, но
така или иначе, очевидно е, че
повечето са стигнали дотам, след
като са засвидетелствали своята
антимодерност. Като се има
предвид болезненото напрежение
между еднозначността и
крайната множественост
на значенията, аналогията
представлява една добра
възможност, равноотстояща от
еднозначността на модернизма
и от многозначността на
постмодернизма. (Естествено,
използвам „модерност“ и
„постмодерност“ с уговорката,
че става въпрос за една доста
груба абстракция на понятия
с множество отсенки. Но
позволете ми да направя
това обобщение в името на
краткостта на изложението;
сигурен съм, че всеки ще съумее
сам да ги нюансира.) Струва ми
се добра алтернатива не само

защото съм уверен, че благодарение на нея е възможно
да бъдат преодолени напреженията модерност/
постмодерност, но и защото съм убеден, че аналогията е
изконно присъща на самото човешко познание.
В този смисъл е наложително да се възроди аналогичният
начин на мислене в херменевтиката, и не само
там. Необходимо е силите на напрежение да бъдат
балансирани и моделирани, за да се постигне равновесие
(но не статично, а динамично) между претенцията
за еднозначност и разпада в множествеността на
значенията, да се постигне интеграция. И дума не може
да става за някакво самоцелно смекчаване и занижаване
на изискванията на епистемологията в смисъл на
отпускане. Стремежът към точност и еднозначност
трябва да бъде максимално запазен, но катализиран от
допускането на многозначността, но многозначност не
безкрайна, а подчинена на принципите на аналогията. В
това напрежение се корени същността на аналогичната
херменевтика. Тя по дефиниция отговаря на въпроса,
който си зададохме в началото.
Това е и начин да се сдобием с една благоразумна
епистемология. Епистемология, скромна и смирена,
която да стои настрани от всички онези проекти –
или по-скоро илюзии – за постигане на абсолютно ясно
и точно познание (най-вече в хуманитарните науки),
чиито провали са доказателство за необходимостта
от умереност. Умереност, която да се изразява в
отказ от подобни проекти и очаквания. За да може и
в поражението да се избегнат изстъпления. Защото
след кризата идва момент да се изправим по-силни. И
най-добрият начин ще бъде като поставим отново
въпросите за обхвата и границите на познанието,
за истината, както отбелязва А. Веласко Гомес в
статията си „Херменевтизация на философията на
съвремената наука“.
Аналогията е преди всичко диалогичен метод, метод
на диалога, тъй като само чрез дискусията, която ни
заставя да разграничаваме, се долавят приликите и найвече разликите. Това се отнася и до напрежението между
противоположностите, борбата между тях, понеже
аналогията привнася в самото понятие или термин
една постоянна игра на уподобяване и различаване,
която задвижва разликата и противопоставянето. Още
Майстер Екхарт и Николай Кузански са го забелязали.
Криза на модерността
„Сънят на разума ражда чудовища“ е заглавието на
картина от серията, която Гоя нарича „Капричос“
(прищевки). И е вярно. Разумът, сам, спящ, без
останалите добродетели, поражда чудовища. Впрочем
идеята за това, че разумът няма връзка с останалите
човешки измерения (чувства, морал и пр.) е много
типична за модерността. Забравено е понятието
„здрав разсъдък“ от средновековната етика, което не
значи само разум в смисъл на чиста дискурсивност или
прилагане на правила за извеждане на умозаключения
или на аргументация, а е разум, задвижван от нещо
друго, а именно от желанието и намерението да се
върши добро. Но това схващане изчезва някъде в края на
Средновековието, с Окам и с Марсилий Падуански, и в
началото на Ренесанса, с Макиавели. Всъщност Макиавели
вече говори за един хладен, пресметлив и стратегически
разум. Във „Философско-политически профили“ Хабермас
ще го нарече „инструментален разум“.
Затова много от постмодерните мислители гледат
на разума с подозрение и настояват, че трябва да бъде
обвързан (понякога и заместен) с други измерения на
човека: страст, желание, воля и т.н. Може би донякъде
наистина са прави, тъй като имат предвид модерния
разум, забравил за останалите човешки измерения,
откъснат от тях, и се опитват да преоткрият тази
връзка. Дори чрез вярата, мита и пр. Но едва ли трябва
да се отказваме от разума и да го заменяме с някоя друга
способност или антропологично измерение. Идеята
е разумът да се свърже с тях, да осъзнаем отново, че
човек мисли в своята цялост. Да се върнем към едно похолистично схващане за мисленето, за разума като нещо
не самотно, а придружено. Разум, но заедно с другите,
в диалог, в процес на търсене, за да не поражда само
чудовища, а да роди и нещо добро. Това може да се случи
единствено съвместно с другия, с другите. Солидарно
произвеждане и създаване на мисли.
Разбираемо е, но трябва да подходим и предпазливо,
когато някои постмодернисти се ужасяват от
фалшивата и лоша еднозначност. Чудят се как и с какво
право съдим една чужда култура от гледна точка на
собствената. И все пак, без да залитаме в крайности,
такова съждение би трябвало да бъде възможно. Иначе
излиза, че всяка култура, която и да е култура, е валидна
и може да стане така, че една култура да унищожи друга
без дори да имаме възможност да се противопоставим,
на стр. 12
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Аналогична херменeвтика и...
от стр. 11
понеже би било в реда на нещата. Необходимо е да
се поставят някакви граници на плурализма. От
определена перспектива е възможно да се постигне
истина, която да я надхвърля. Разбира се, без да налагаме
никоя перспектива като единствена, а да се опитаме
да разберем другите, да се постараем да изведем онези
ценности и принципи, които са ни общи. Плурализмът е
регулативен идеал, но се проявява в конкретния случай.
Има нещо, което трябва да приемем на теория и
на практика като един от аспектите в решението
на проблема за плурализма. Става въпрос за идеята
за въплътената истина, за всеобщото, което се
проявява в частните случаи и не съществува извън
връзката си с индивидите. Бих я назовал „апостериорна
универсализация“, такава универсализация, която се
съобразява с разликите, взима ги за отправна точка,
уважава човешките копнежи без да им налага априори
някаква парадигма или култура, както винаги се е правило
досега. Нека видим какво може да се издигне до нивото на
една жива и динамична абстракция и универсализация. И
нещо много важно: за разлка от Хабермас, аз не вярвам,
че това може да се постигне само с разумен диалог, а
по-скоро с уважение и солидарност. Винаги е необходимо
нещо да бъде признато в някакви определени граници;
не може да се приема всичко (би било равнозначно на
самоопровержение) и ето точно това наричам смекчена
универсалия, апостериорна и аналогична. (Любопитно е
да се отбележи, че аналогията наподобява реторичната
фигура хиазъм, както може ясно да се заключи от
студията на М. Т. Рамирес „Хиазъм. Есе върху
философията на М. Мерло-Понти“).
Всъщност аналогията, аналогичното съждение – което е
и основното є приложение – представлява апостериорен
метод, състоящ се в преход от познато към
непознато, от проявените резултати към убягващите
ни причини. От абдуктивен вид е. Изхождайки от
нещо дребно и фрагментарно, като при иконата, се
преминава към цялото, към целостта; и дори не чрез
присъщото на абстракцията усилие, а посредством
абстрахиращата сила на самия иконичен знак, който
по този начин ни препраща към Аристотеловите
ἐπαγωγή (индукция) и ἀπαγωγή (абдукция), насочва ни.
Преминаваме от наличното към неналичното. И по
този начин преминаваме от нашата концептуална
рамка, от собствената култура, към чуждата, която
постепенно ще усвоим. Прилича на Кантовия принцип
на универсализация, но се отличава от него по това,
че се опира повече на априорни съждения, отколкото
на апостериорни както е в нашия случай, (където
също трябва да има априорни предпоставки и условия
на възможност). Универсалността тук зависи от
превода, защото постигнатата универсалност ще
бъде пропорционална на това, което съумеем да
преведем за другия. Затова не може да бъде еднозначна,
безкритерийно всеобхватна, а трябва да бъде
нюансирана. Освен това този вид универсализация е
хипотетичен и следователно не може просто така да
разшири обсега си и да обобщи всички части, трябва да се
нюансира.
В действителност аналогичната (или иконична)
универсализация има хипотетичен или абдуктивен
момент. Заражда се в лоното на културата, с която
влизаме в диалог и затова се нуждае от диалог и
абстракция, която да не бъде солипсистична, нито
монологична. Резултат е от всичко заложено като
намерение в самата култура, която се съсредоточава,
конкретизира и синтетизира сякаш в една точка
чрез нашия акт на универсализация. Това е нейната
иконичност, иконичният є характер, потенциален и
недовършен, виртуален. И даже в рамките на нашата
собствена култура, за хората, с които принадлежим
към нея, е вариация, аналогия. Това важи още повече
за другите култури. Защото аналогията е необходима
дори само за да се каже докъде се простира една култура
и започва друга. И тъй като няма точни граници,
културите се смесват, живеят в условия на „метисаж“.
Преходните периоди, граничните пространства не са
толкова ясни. И трябва да прибегнем до аналогията (или
иконичността), за да може да ги посочим.

Аналогията като категориален скок,
избягващ категориалната грешка
Необходимо е да се разкрият връзките, а понякога дори
да се създат такива, между епистемология, етика и
онтология, тъй както е необходимо да се разтълкуват
прозренията на мислителите, за да се разбере какво
предлагат, но вече с аргументи. Сложни прозрения,
трудно е да бъдат преценени, а понякога е трудно и да се
обосноват, но правдоподобността им впечатлява. Тези
връзки или обвързаности се проявяват чрез връзките
или обвързаността с другия.
С аналогичния друг, а не с
мъглявия и тайнствен друг на
Левинас, нито с жадуващия
еднозначност друг при
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Франсиско Гоя,
„Сънят на разума
ражда чудовища“

Хабермас и Апел.
Има едно любопитно явление. Башлар го нарича
„епистемологичен пробив“, а Густаво Буено –
„епистемологичен или категориален завършек“. Всички
сме го изпитвали понякога. Идва един момент, в
който дискурсът достига своя предел и сякаш прави
пробив, оказвайки се едновременно от двете страни
на границата. Нещо се запазва от едната страна и
нещо се руши или преосмисля от другата. Има нещо,
което продължава да ни бъде близко, но нахлува и нещо
непознато, тревожещо, unheimlich според Фройд, тоест
недомашно, превеждано от някои като „злокобно“. То
е онова, което стои от лявата страна, от страната
на абсурда (където понякога човек трябва да надникне
и дори да отиде, подобно на Алиса, когато минава от
другата страна на огледалото, но то трябва да бъде и
извадено от абсурда, да бъде сведено, без насилие, до нещо
познато).
Формата на познанието става тогава, така да се
каже, метисна форма, смешение на две форми, всяка
една плътно прилепнала към двете лица на границата,
която ги обособява. Това прозрение, този дискурсивен
пробив, този категориален завършек (дори и с риск да
се допусне категориална грешка, толкова характерна за
аналогията) ни поствя едновременно от двете страни
на един затварящ се кръг. Граничен момент, който се
свързва с вечността и сближава новото с вече казаното,
вече прозряното (déjà vu), но все пак винаги ново и винаги
различно. Това е преживяване на аналогичната граница.
Може да се допусне почти без колебание, че не
съществува метасистема, която да обхваща всички
култури и да дава информация за тях. Но също така е
възможно да се допусне, че ако изходим от собствената
култура – без да прибягваме до някаква несъществуваща
затова и недостижима метасистема, нито да издигаме
собствената си култура до ранга на универсална, защото
това не е вярно – бихме могли да съдим за другите
култури. По един диафилософски, не метафилософски
начин. По аналогия. За да разбереш нещо, не е необходимо
да го преживееш (както казва Ортега и Гасет: за да
изучаваш патиците, не е нужно да бъдеш патица), нито
да го помниш (може да заклеймим концентрационните

лагери без да сме били в никой от тях), нито да го
споделяш напълно; достатъчно е да можеш да го
споделиш аналогично, пропорционално, с иконично
приближение към парадигмата или модела, който ни
се представя. По този начин може да се доближим и
разберем (до определена степен) другите култури, да
преценим добрите и лошите им страни, да поправим
лошите и да споделим добрите с тях. И това става
възможно при категориалния разрив, на епистемичния
хоризонт, на аналогичната граница на преживяванията,
които макар и да се приближават все повече и повече,
никога не съвпадат.
Заключение: лъч надежда
Здравословна криза: задънената улица, в която се
намира съвременната епистемология би могла да
бъде много поучителна. Може да ни помогне да
осъзнаем, че проектите на еднозначността са се
оказали неперспективни, без това обаче да означава,
че единственият ни изход е да се впуснем в програми и
авантюри на крайната множественост на значенията.
Аналогията съдържа в себе си както метонимията,
така и метафората. Метонимията представлява
преход от следствието към причината, от частта или
фрагмента към цялото, от индивида към универсалното.
Метафората, на свой ред, е пренос на смисли и значения,
напрежение между прякото и фигуративното, преносно
значение. Ако съумеем да удържим двата полюса в
присъщото им напрежение, с други думи да запазим
метонимичното значение без да губим потенциала
на метафората и метафоричното значение без да се
отказваме от възможността за преход от фрагмента
към цялото (както при иконичността), тогава ще успеем
да изградим отново нещо от отломките на тази така
наречена „епоха на фрагментацията“.
Превод от испански: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА-МОНТЕРО
* Публикувано в Universidad de México (Revista de la UNAM),
567-568 (abril-mayo, 1998): 13. Edición de Nora María Matamoros
Franco. – Б. пр.
1
Фамилното име Beuchot е от френски произход, но
транскрипцията тук предава наложилото се произношение на
испански. – Б. пр.

Разбирането за Европа в есеистиката
и в „Шахматна новела“ на Стефан Цвайг
Ангел Валентинов Ангелов
Отношението „хуманизъм – европейска култура“ може
да бъде проследено след Първата световна война както
в специализираното хуманитарно знание, така и в пообщото поле на културата. Любовта и обещанието
в размишленията за единството на Европа обаче се
срещат рядко. Навярно при никой друг немскоезичен
писател или мислител от това време хуманизмът
не е обвързан до такава степен с обещанието по
отношение на Европа, както у Стефан Цвайг. Стефан
Цвайг (1881) е роден и възпитан в богата социална среда
във Виена през последните две десетилетия на ХIX и
първите години на ХХ в. По това време столицата на
империята може да се разглежда като микрообраз на
европейското разнообразие. Културната атмосфера на
града – универсалистка и сговаряща противоположности,
както я описва Цвайг, въздейства върху по-късното му
отношение към Европа (Цвайг 1989: 181-198; 1989а: 22-29).
В голяма част от есеистиката на Цвайг темата за
Европа и за европейската култура присъства дори когато
не е означена в заглавието.1 За да назове единството
на Европа, Цвайг използва религиозни понятия –
любовта, обещанието, спасението. За единството
на Европа и на човечеството Цвайг разсъждава от
позицията на хуманизма, чиито основания са любовта,
и търпимостта, понякога саможертвата. Неговият
хуманизъм е вяра, светска религия, при която
основните положения не се извеждат от каноничен
свещен текст. Основанията на хуманизма са етически
и следва да бъдат защитавани чрез поведение, което
да проявява личната отговорност. „Трябва на дело
да засвидетелства същото убеждение, което преди
това като творец е изказал с думи – с етичното си
поведение да потвърди творческото“ (Цвайг 1985: 215).
Цитатът се отнася за Ромен Ролан. Цвайг пресъздава
личността и творчеството на френския писател,
защитник на европейската идея, с религиозна лексика,
така че хуманизъм и вяра започват да звучат синонимно:
„... че за да бъде истински писател и творец, трябва
да помага на ближните си, че трябва да мобилизира
цялото си същество и да го превърне в апостолат на
добротата и помощта, на жертвоготовността. От
тоя ден ... се ражда онзи Ролан, когото тачим като
апостол на добротата и на утешението“. Или по
отношение на Толстой и Ролан: „...в земната атмосфера
се е разпространило нещо, което за хиляди хора се е
превърнало в помощ и спасение“ (Цвайг 1985: 210). По
сходен начин хуманистичната вяра в единството на
Европа намира подкрепа в стиховете и в личността на
Емил Верхарен (Цвайг 1985: 333-34). Саможертвата като
отказ от лични цели и индивидуално осъществяване и
превръщането на собствения живот в служене – така
Цвайг представя и личността на Алберт Швайцер.2
Става дума за болницата, която Швайцер изгражда
в Африка, за връщането му като военнопленник в
Европа през Европейската война, тъй като болницата е
построена във френска колония, а паспортът на Швайцер,
издаден в Елзас в 1914, бива официално възприет като
немски, като паспорт на поданик на вражеска държава.
По друг повод Цвайг описва едно съборно-екстатично
преживяване: „Винаги в миговете на голямо единение
човечеството сякаш се чувства завладяно от религиозен
екстаз, винаги в такива възвишени мигове далечното
изглежда близко, недостижимото – вече постигнато“.
Тези думи се отнасят за несбъднатото очакване на
своето поколение преди Първата световна война за
превръщането на Съединените европейски щати в
реалност (Цвайг 1985: 335).
За разлика от критическата нагласа, хуманизмът
на Цвайг излъчва вяра, той обещава и следователно
идеализира.3 Въпросът е в какво се вярва и какво се
идеализира. Дали целта е да вдъхне сила и въодушевление,
без да изолира, без да насочва вярата срещу някого,
или напротив – идеализирането е преувеличаване на
собствените достойнства и неспособност за критична
саморефлексия. Феноменологията на обещанието в
есеистиката на Цвайг е разнообразна – понякога тя
се проявява като даряване или щедрост – отказ от
собствените граници, друг път като солидарност
или като невоенна героичност и проповядване на
търпимост. Цвайг свидетелства за негероичната
героичност чрез образите на Ганди, Ролан, Швайцер,
Еразъм, Монтен (Цвайг 1989: 83). Надеждата също е
сред тези хуманистично-религиозни добродетели, чиято
въодушевяваща сила може да укрепи хуманистичната
позиция в отношението є към сегашното и към
бъдещето, да укрепи отговорността. Хуманизмът има за
свой противник произвеждането на враждебност, омраза
и разделение между европейските нации. Устойчива
характеристика на Европа, смята Цвайг, е усилието да
се отстоява достойнството и свободата на човека,
както и стремежът за неговото възвисяване.
Тъкмо това разбиране дава право на Цвайг да разпростре
хуманизма върху цялата Земя и така да превърне
Европа в образ на човечеството. „... за първи път

Стефан Цвайг

хората се догаждат, че е на път да възникне обща
европейска психика и че над националната литература
и националното мислене се зараждат една световна
литература, едно европейско, общочовешко мислене“
(Цвайг 1985: 332). И други защитници на хуманизма
извършват този пренос. Дали просвещенският
мисловен ход на Цвайг – западноевропейски ценности
да се мислят като отнасящи се за целия свят, има
основание, е друг проблем. Тук следя отговорите на
въпроса: докъде се простира символната география на
европейската култура? Отговорът – пряк или косвен,
намирам на няколко места в есеистиката на Цвайг: в
„Монотонизирането на света“ Европа е разграничена
спрямо Америка (т.е. САЩ) и Русия, в „Падането
на Византия“ спрямо Византия и разбира се, спрямо
османските завоеватели. Конкретно тази география е
посочена по отношение на романа „Жан Кристоф“ от
Ромен Ролан: „Но Германия – Франция е само дует, с
него висшата хармония ... още не е постигната; затова с
образа на Грация в кръга символично се включва и трета
страна; към тъмната немска сила, към френската
яснота се прибавя зрялата красота на италианския
дух. „Усмивката на италианското небе“ изведнъж
засиява над бойното поле и избистря атмосферата
до златна светлина. Едва в Италия симфонията на
тази книга намира своя музикален и човешки завършек.
Проникнат от духа на тези три нации, Жан Кристоф се
е превърнал в европеец....“ (Цвайг 1985: 335). Културната
и историческата география на Европа, както се вижда, е
романско-германска.

Център и периферия в „Шахматна новела“
В „Шахматна новела“ (1942) двете главни действащи
лица – д-р Б. и Мирко Чентович – въплъщават два
свята, които си противостоят. Мирко произхожда
от ниска социална среда, той е син на бедeн лодкар.
Не е ученолюбив, дори и по-късно, когато е световна
знаменитост, той остава слабо образован. Разказвачът
описва момчето като: „твърдоглав, с празен овчи
поглед, не проявява ни най-малък интерес към това,
което става наоколо, на четиринадесетгодишна възраст
смята на пръсти, с тромав мозък, тъп, взира се глупаво
в показваните му за стотен път букви“. Мирко обаче
се оказва необикновен шахматен талант; той провежда
партиите с „непоколебима увереност“ и на осемнадесет
години става шампион на Унгария, а двадесетгодишен
е вече световен шампион. „И най-бойките играчи,
които несравнимо го превъзхождали и по умствени
способности, и по сила на въображението, и по смелост,
се пречупвали пред неговата желязна и хладна логика …“4
Чентович е „лишен от човешки образ шахматен робот“
(unmenschliche(r) Schachautomat), който е безучастен към
хората и всъщност към всичко, което е извън шахмата
и парите. Отношението му към другите е високомерно
и дистанцирано. Това е защитна стратегия, защото
„Подуши ли, че пред себе си има образован човек, той
веднага като охлюв се скрива в черупката си …“.
Разказът се води от първо лице, но не разказвачът, а
негов приятел първоначално „портретира“ световния

шампион по шах. „Портретът“ създава очакване у
читателя – дали поведението на самия Чентович ще
потвърди или ще опровергае това, което читателят
вече е научил за него. Поведението на Чентович
потвърждава очакването: световният шампион идва
с десет минути закъснение на уговорения симултанен
сеанс, не поздравява, не се извинява за закъснението си, не
проявява какъвто и да е интерес към играещите срещу
него аматьори. Размишленията на разказвача уплътняват
първоначалната преценка, изказана от неговия приятел.
И двамата говорят за своеобразен гений и за пълна
умствена леност, за умствена недоразвитост на
момчето и за необикновено дарование. Разказвачът е
привлечен от „хората, обсебени от една-единствена
идея“, поради което иска да се запознае с този „рядък
екземпляр от породата на едностранчивите гении“.
Новелата завършва с думите на Чентович, който
признава качеството на своя противник. „Последен
се изправи Чентович и хвърли още един поглед към
незавършената партия. – Жалко – великодушно
каза той. – Атаката съвсем не бе замислена лошо.
Всъщност за един любител този човек е необикновено
талантлив…“. Поради това, че са поставени в края на
новелата, тези думи придобиват допълнителна важност
и ме подтикват да мисля, че в характера на Чентович
може би съществува и по-светла страна, непроявена до
този момент.
Чентович е от покрайнините на бившата АвстроУнгарска империя, той е банатски сърбин; разказвачът
обаче посочва етническата принадлежност по различен
начин. Мирко е син на южен славянин, който е лодкар по
Дунава („Sohn eines … südslawischen Donauschiffers…“). За
Цвайг етносът е „южнославянски“. По-натам в новелата
четем за „в провинциален южнославянски градец“ („in
einer kleinen südslawischen Provinzstadt“). По времето,
когато се развива действието, съществува държава
Югославия5, части от нея са били в територията на
Австро-Унгария. Südslawisch би могло да означава и
„югославски“; както Südslawen може да назовава трите
народности – словенци, хървати и сърби, без да се отнася
за останалите славянски етноси, населяващи Балканския
полуостров. Ако Цвайг обаче отнася „südslawisch“ към
Югославия, защо Чентович става шампион на Унгария?
Дали Цвайг е знаел кои са славянските народности,
населявали империята? Мирко е „селски момък от
Банат“. Цвайг знае обаче, че областта Банат е част
от бившата империя; затова и Мирко Чентович печели
шахматното първенство на Унгария, а не напр. на
Румъния, която не е част от бившата империя, макар
част от Банат след 1918 да е и на нейна територия.
Името е изписано отчасти на унгарски (Czentovic),
допускам и защото унгарската ортография е била повече
позната в Австрия и по-лесно достъпна в сравнение с
„южнославянската“.
В географското разположение – Банат,
както и в етническия произход на
Чентович – южен славянин, виждам
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културното и съсловното несъзнавано на писателя, което
го подтиква да постави необразоваността, но също така
и бедността извън Виена, изобщо извън метрополията.
Проблемът за бедността не стои за Цвайг като
социален проблем, не го откриваме в „Светът от вчера“.
Бедността съществува обаче в периферията на бившата
империя, там, където културата не достига или липсва.
А културата предполага образованост, чувствителност
към другите и ангажимент към заобикалящия свят,
качества, които Чентович не притежава. Част от
сложната цялост, съставена от човешки качества и
от уредена околна среда, което се нарича „култура“, са
и битовите технически улеснения като ватерклозета.
„Младият Чентович бил настанен в хотела … и там
той за първи път през живота си видял ватерклозет.“
Разказвачът не може да се раздели със съсловното си
пренебрежение към селския произход на момчето.
Пасторът завежда Мирко в близкия град, в кафенето, в
което се събират местните шахматисти. Чрез Мирко
в кафенето влиза сякаш част от природата; момчето
е облечено в „обърнат с козината навътре овчи кожух“,
обут във високи ботуши. В кафенето едва ли е било
толкова студено, че момчето да не свали кожуха си,
но то не се разделя с него, внушава разказът, Мирко
и овчата кожа сякаш са едно цяло. И за разлика от
гражданите, които навярно са с обувки, селското момче
е с ботуши. Това е вторият път, в който разказвачът
характеризира момчето чрез определението „овчи“.
„След като привършел къщната работа, Мирко сядал в
някой ъгъл на стаята и се заглеждал в една точка с празен
овчи поглед, не проявявайки ни най-малък интерес към
онова, което ставало наоколо му.“
Някогашната бедност, характерна за ниския произход,
е заменена, когато Мирко е световен шампион, от
алчност и скъперничество. „Той пътувал от град на
град, като отсядал винаги в най-евтините хотели;
съгласявал се да играе и в най-посредствените клубове,
стига да му платят поискания хонорар; продал на
една химическа фабрика правото да го изобразяват на
реклами за сапун…“6.
При шахматния двубой с д-р Б. сближаването с домашно
животно отстъпва място на оприличаване, което
насочва към извънчовешка, неорганична природа, към
която измерването с човешка историчност не може
да се приложи. „Чентович, верен на навика си, остана
през цялото време напълно неподвижен като каменен
блок; той вдигна глава и впери в нашия приятел каменен
поглед; и играта продължи в същото убийствено темпо.
Чентович буквално се бе вкаменил“ (курсивите мои, А.
А.). В първата партия срещу Макконър и останалите
държането му, напротив, е небрежно, той е отпуснат.
Убийствено (tödliches) е темпото за д-р Б., докато за
Чентович сякаш времето не тече.
Отсъствие на култура, сходство с животинска и с
неорганична природа, както и едностранчива, самородна
гениалност въплъщава Чентович, произхождащ от етнос,
който живее в периферията на бившата империя. Дали
този етнос принадлежи към Европа?
През втората половина на ХІХ в. перифериите на
империята на югоизток – Унгария, Словакия, Босна,
Далмация, както и по-далечни територии като Румъния
и България, са възприемани като образи на екзотичното,
на нецивилизованото, дори – на дивото. Екзотичното,
което напр. художници от различни части на Европа,
вкл. от Австро-Унгария, откриват в Италия, в Северна
Африка и в Близкия изток, художници от Австрия
намират съвсем наблизо, в покрайнините на самата
империя. „… Унгария в съзнанието на западната култура
е сцена на екзотичното, а унгарците са възприемани като
див ориенталски народ“ (Hessky 2012: 119). Между 1850те и 1870-те екзотични живописни образи на унгарската
пуста създава най-вече Август фон Петенкофен.
Подобни образи за Словакия и за България – вихрени
сцени с коне, виждаме в картини на Ярослав Вешин. Но
не по-малко екзотични са периферии като полуостров
Бретан, Пиренеите, Сарматия. Испания също е образ на
екзотичното до средата (и дори по-късно) на ХІХ в. Да
възприемат перифериите и хората, които ги населяват,
като нецивилизовани и екзотични, не е характерно само
за жители на австрийските, а и за други европейски
метрополии.
В съзнанието на Цвайг образът на изостаналост и на
нецивилизаваност на имперския югоизток, създаден
през втората половина на ХІХ в., трябва също да е
изглеждал достоверен. Има ли основание да смятам,
че Цвайг продължава да споделя социални ценности от
ХІХ в., характерни за метрополията на Австрийската
империя, с уточнението, че той няма монархически
убеждения? Разказвачът е на страната на д-р Б. в
двубоя му с Чентович, съсловно
и човешки той е близък на
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Европа. Докато е затворен, д-р Б. усъвършенства
доктора виенчанин, а не на шампиона по шах от Банат.
своите познания по шахмат, постигайки необикновено
И тримата, разказвачът, д-р Б. и Чентович, са родени
качество. Но именно това качество в един момент се
на територията на някогашната империя, но първите
обръща срещу самия него: той започва да играе срещу
двама произхождат социално и географски от столицата
себе си. Политическата рамка, в която личностната
Виена. Д-р Б. е свързан, вкл. семейно, с някогашната
му раздвоеност се осъществява, е нацизмът на власт
монархия, свързаност, която е професионална, но също
в Австрия. Ако приема, че д-р Б. е въплъщение на
така е и на убеждения и чувства: „…всички ония,
културния човек, то мога да мисля, че тази принудителна
които останаха верни на нашата стара Австрия;
раздвоеност на д-р Б. е свързана и с европейската
всички жертвоготовни привърженици на монархията в
култура, с нейната неспособност да предотврати не
Австрия“. Чувството по изгубената родина е силно; за
само нацизма, но изобщо диктатурите през първата
д-р Б., както и за разказвача Австрия не е присъединена
половина на ХХ в. Би било неоснователно обаче да
в 1938 към немския Райх, тя е окупирана. „Името,
допусна, че играейки срещу Чентович, д-р Б. играе срещу
което назова, ми бе добре познато и принадлежеше на
другата половина от себе си. През 1930-те Стефан
стар и уважаван австрийски род.“ Д-р
Цвайг създава произведения,
Б. е роден по времето на империята.
в които се сблъскват
Чентович – след нейното разпадане.7
смъртоносно два идеални и
Ако чета „Шахматна новела“ заедно със
противоположни човешки
„Светът от вчера“, то изводът, че за
типа, въплъщаващи личната
Цвайг човешките качества, както и
свобода и авторитарната
социалните ценности, които съставят
власт – „Еразъм“ (1934) и
европейската култура, са тези
„Кастелио“ (1936). И двете
отпреди Първата световна война, е
произведения имат отношение
възможен. Докато сегашното предлага
към диктатурата като форма
типажи като Чентович и Макконър и
на власт. Сходна е концепцията
диктатури като националсоциализма.
за два противоположни свята
Политическата характеристика,
и в „Шахматна новела“. Ако
около която Цвайг изгражда
съпоставим заглавията на
действието в новелата обаче
последните произведения на
е самата актуалност, защото
Цвайг, то забелязваме сходно
неизказаният въпрос е: може
противопоставяне: „Светът от
ли типът човек, който е
вчера…“ срещу „Бразилия. Страна
Чентович, да бъде поддръжник на
на бъдещето“. (курсивите мои, А.
националсоциализма? Основателен
А.)8.
въпрос, защото в началото
От държавите в Европа,
на втората партия двамата
съществували през ХVІІІ и ХІХ в.,
шахматисти от съперници се
Хабсбургската империя предоставя
превръщат във врагове: „…в
най-голямо основание за темата
отношенията между двамата
„Европа“; в посока изток – запад
играчи се бе появило нещо ново –
тя обхваща територия от днешна
опасна напрегнатост, страстна Първото изда
ние на „Ш
Италия до днешна Украйна.
ахматна
омраза. Това не бяха вече
новела“, 1
942
Какво е Европа е проблем, а не
партньори, желаещи да изпитат умението си
очевидност. Не смятам, че
един срещу друг, а двама врагове, заклели се взаимно да се
унищожат“. Играта на шах противопоставя два човешки физическата и културната география на Европа
съвпадат. Но и не смятам, че когато към имената на
типа, въплъщение на два свята, които не могат да
Цвайг или на Хайнрих Хайне се добавя характеристиката
съществуват равностойно; единият трябва да победи.
европейски, тази характеристика е достоверна. Тя
За разлика от Чентович, д-р Б. произхожда от
само показва ограничеността в разбирането на тези,
социално издигнато, образовано семейство от Виена.
които я използват. Подобни изказвания, съзнавано или не,
Разказът на д-р Б. за луксозния затвор и за разпитите,
обособяват част от историческата и от съвременната
на които е подложен от националсоциалистическата
европейска култура, представяйки я като културата
власт, както и за начина, по който той играе шах
на цяла Европа. Безпроблемността на употребата
срещу самия себе си, съставляват втората част от
„европейски“ е сама по себе си проблем.9
новелата. Чувствителност, почтеност, способност
за въображение, учтивост са качества, които д-р Б.
Използвана литература
притежава.
Натев, Атанас 1989: Този разноглед цвайгизъм. – В: Стефан
Д-р Б. е разпитван от Гестапо, защото тяхната
Цвайг, Избрани творби. Т. 5, 534-549.
семейна фирма управлява имуществата на големи
Цвайг, Стефан 1973: Шахматна новела. Прев. Венцеслав
манастири, както и капиталите на няколко членове
Константинов. –
на императорското семейство. „Те подозираха … че
https://chitanka.info/book/8428-shahmatna-novela
Цвайг, Стефан 1985: Европейската мисъл. Съст. Венцеслав
значителна част от фондовете, които бяха минали
Константинов. Прев. Маргарита Дилова.
през наши ръце, сега бяха скътани на сигурни места,
Цвайг, Стефан 1989: Избрани творби в пет тома. Т. 4
недостъпни за тяхната хищна алчност. Затова ме
Есеистика. Прев. Маргарита Дилова, Елисавета Кузманова.
арестуваха още първия ден, за да изкопчат от мен тези
Цвайг, Стефан 1989а: Светът от вчера – В: Стефан Цвайг,
тайни сведения с помощта на изпитаните си методи.“
Избрани творби в пет тома. Т. 5, с. 7 – 388. Прев. Анна Лилова.
Д-р Б. не съобщава сведенията, необходими на Гестапо.
Hessky, Orsolya 2012: Orient vor der Schwelle – österreichische
Как би постъпил обаче Чентович, чийто интерес
Künstler in Ungarn – In: Orient & Okzident. Österreichische Maler
des 19. Jahrhunderts auf Reisen. Hrsg. Agnes Husslein-Arco, Sabine
към света не се основава на нравствени критерии, а
Grabner. Wien – München, 119-127.
интересът, когато го има, е инструментален. Напр.
Zweig, Stefan: Schachnovelle – http://www.stefanzweig.de/arbeiten/
във втората партия шах с д-р Б. Чентович разбира, че
schachnovelletext13.pdf
колкото по-дълго обмисля своите ходове, толкова повече
се приближава към победата, защото забавянето изважда
съперника от равновесие.
1
Подзаглавието на „Светът от вчера“ е „Спомени на
Необразованост, липса на нравствени критерии и на
един европеец“. В превода на Анна Лилова подзаглавието е
ангажимент към света, заинтересуваност единствено
пропуснато. Какво е било съображението на преводачката,
както и на редакторката и на съставителя? Докато Венцеслав
от себе си, липса на чувствителност и на въображение,
надменност, нечовешки инструмент за игра на шах, това Константинов извежда именно европейското в заглавието
на съставения от него том с есета на Цвайг (Цвайг 1985). В
са характеристики, които, внушава новелата, идват
новото издание на „Светът от вчера“ (2018) подзаглавието е
от периферията на някогашната империя. Те са извън
преведено.
2
културната география на Европа, тези потенциални
За любителите (като мен) на аудиокниги – вж. достъпната
поддръжници на националсоциализма. Периферията е
в мрежата „Stefan Zweig, Unvergessliches Erlebnis.Komplettes
Hörbuch“.
спомената и в още един детайл, свързан с Чентович,
3
За идеализациите в творчеството на Цвайг – Натев 1989:
който „не е в състояние да напише и три верни изречения,
534-549.
публикувал под свое име книгата „Философия на
4
Цитатите са по: Цвайг 1973.
шахматното изкуство“, написана всъщност от някакъв
5
Названието на „Юго-славия“ заявява, че включва южните
гладен галицийски студент по поръка на предприемчивия
славяни. Поради това и „südslawisch“ може да бъде използвано
издател“. Детайлът говори за непочтеност от страна
като „югославски“.
6
Показателна в това отношение е употребата на думите
на студента – продаване на своето име; причината
Habgier и Gier. По отношение на д-р Б. характеристиката
отново е ниската социална среда, на която не достигат
жажда, силно желание (Gier) не се отнася за каквато и да
обаче не само икономически средства, но и нравствени
е материална изгода. Само за материална изгода обаче е
достойнства. Получава се така, че бедност и култура не
употребена думата Habgier (алчност) по отношение на
могат да съществуват заедно. Цвайг приписва само на
Чентович.
7
Д-р Б. е на около 45 г., Чентович е на 21 г., действието в
перифериите (Банат, Галиция) характеристики, които
новелата предполагаемо се развива в 1940 или в 1941.
несъмнено са се срещали и в центъра на империята.
8
Втората книга е израз на благодарност към страната, която
Чентович е отрицанието на онази Европа, която Цвайг
приема за постоянно пребиваване него и съпругата му.
обича, с която е жизнено свързан. Обичта на Цвайг има
9
Открих само една публикация на български за „Шахматна
своята културна граница, зад която остава Не-Европа,
новела“ – на Нонка Богомилова във Философски алтернативи, г.
което е равностойно на не-култура.
25, бр. 3 (2016), 165-173. Двата ми опита да получа статията не
бяха успешни.
И още една тема, която смятам, че е свързана с

Боряна Нейкова

Лондон, 1954 г.

Рано сутринта в единственото такси на паркинга на
къмпинг „Смокиня“ се качи една хубава жена на средна
възраст, спортно облечена. Без да я попита накъде отива,
шофьорът каза, че пътят до Созопол е затворен, затова
трябва да се заобиколи по крайбрежния.
– Още по-добре, да си погледаме морето. Ако знаете
какъв страхотен изгрев беше тази сутрин, заливът като
езеро, на небето нито един облак, какви цветове само, не
можеш да отместиш поглед.
Той обаче не реагира и тя продължи:
– Но вас едва ли може да ви впечатли човек с изгреви, ако
си живеете тук.
Шофьорът помълча още малко, докато изкачваха хълма и
чак тогава отговори:
– Преди да го взема това такси съм бил 30 години по
корабите, моряк. Имаше веднъж в екипажа един доктор,
така като тебе ставаше всяка сутрин да гледа изгрева.
После идваше да ни разказва. И залез не изпускаше. Абе
странна птица беше. Зимата като се върнахме на
сушата, се обеси.

Никола Петров

Нямаше зло
Направих от птиците сребристи ракети,
сребристи ракети да искрят в слънцето
със снежен корем.
Направих от сърцата на птиците
свистящи фитили. Но нямаше зло.
Направих от слънчогледите пожари,
от тревите пламъци по земята,
от облаците направих ленени нишки
да завият пожарите,
и беше все едно.
Направих от водопадите ножове
с острието надолу, но нямаше зло.
Направих
от земята
обещание за пролет.
Сега се страхувам.

Имаше НЛО над Златни мостове
Имаше космически кораб в гората, където
сърна се надигаше за къшея в ръцете ни;
имахме бензин и слънце в гърдите.
А после, на слизане, слушахме мачовете,
накъсани от антената,
по цял следобед така си минава, но нищо,
ще вечеряме, ще говорим
за извънземните, ще спим невинни.
Имаше един миг, след който
нещата се отдалечиха; звездите
си тръгнаха от звездите, дните от август,
тайните от небето,
ние от миналото.
Имаше миг, когато се изплъзна всичко,
и до днес твърдя, че го видях,
но кой би повярвал.

Забравените
Сънуваш ли, че падаш, продължи да падаш.
Но сънуваш ли, че сънуваш, пазє се.
Сънуваш ли, че сънуваш, как ще се върнеш?
Вода да сънуваш, на хубаво е;
в листа да стъпваш, на хубаво е;
сянка да видиш, на хубаво е.
Но забравените ако сънуваш, пазє се.
Забравените, единият сменил лицето си,
другият името, без да се усетиш.
Коридори да сънуваш, на хубаво е;
по стълби да вървиш, на хубаво е;
във вода да стъпваш, на слънце е;
слънце да сънуваш, цветни кръгове
ще обгръщат деня ти.
Но забравените ако дойдат във съня ти;
единият възвърнал името си, другият лицето;
без да се усетиш ще тръгнете
пак в онази жълта гора с кестените
и как ще се върнеш.
Още стихотворения от Никола Петров може да прочетете в наскоро излязлата стхисбирка в Издателство за
поезия „Да“, озаглавена „Не са чудовища“.

Джак Гилбърт

Не щастието,
а последиците от щастието
Той се събужда сред тишината на зимната гора,
тишината на замлъкнали птици, със съзнанието,
че няма да чуе гласа си цял ден. Спомня си
обажданията на кафявата сова в съня си.
Мъжът се събужда в мразовитата сутрин с мисълта
за жени. Не с похот, а по-скоро с усещане
за отсъстващото. Януарската тишина е скърцането
на стъпките му по снега, гълчаща катерица
или стържещите викове на самотна сойка.
Нещо в него танцува там, отделно и печално нямо.
Ден след ден в гората той се пита какво ли е
онова, което толкова дълго е преследвал. Вървим ръка
за ръка, си мисли той, към тъмното удоволствие,
но сме възнаградени сами, така както се женим
в самотност. Той крачи по пътеките и разучава
чудатата математика на мозъка, умножаваща духа.
Сеща си как галеше краката є, докато тя умираше.
Последните четири часа, докато тя бавно гаснеше,
а болницата спеше. Спомня си поразителния
хлад на челото є, когато я целуна после.
Светлина или повече светлина, мрак и по-малко мрак.
Това е, решава той, неопределено качество.
Колко странно е да откриеш, че живееш със сърцето
като със съпруга. Дори след дълги години,
никой не познава същността є. Сърцето води
собствен живот. Освобождава се от нас, бяга,
е жадуващо невярно. Умира безпричинно
след осем години, цъфти ненужно и прекалено късно.
Като произволната тишина в побелялата гора,
оставяща стъпки по снега, които той не разпознава.

Трийсетте любими живота: Амагер
Събуждах се всяка сутрин на четвъртия етаж,
насред двестагодишните стени, направени
от гипс и тръстика. Тръгвах си
от жената и пресичах красивия Копенхаген
до остров Амагер. До малката ми стая
в бившите нацистки казарми, които гледаха
към блато. Беше зима повечето време.
Заплавах печката с размер на хидрант
и слагах тенджера отгоре, хапвайки хамбургер
и зеленчуци, докато водата завираше.
Почвах да печатам с вкочанени ръце. Книгата,
която планирах да напиша за две седмици за хиляда
долара вече закъсняваше със седмица (и вероятно
щеше да отнеме повече от месец). Без пари и без
перспектива. После – чудесният мирис на супа
и стаята уютна. Печатах по цял ден
до късно през нощта. Докато супата
свършеше. Тогава поемах обратно през
вкочанения град с хрускащи стъпки над рововете,
шумни в тишината. Звездите блеснали.
Мислех си как тя ме чакаше, готова да изпържи
наденички в два сутринта. А аз лениво си мислех
за древния китайски поет, писал някога
насред нищетата. „Ех, не е ли това щастие.“

Отвъд удоволствието
Постепенно осъзнаваме, че това, което чувстваме,

не е толкова важно
(било прекрасно или жестоко), колкото съдържанието

на самото чувство.
Не това, което ни се случва в детството, а онова,

което е било
вътре в случващото се. Приседнал в гората,

отвъд оградата си от
варосани в бяло мотоциклети, Кен Киси споменава,

че когато
е писал, надрусан с ЛСД, всъщност не е писал за това.
Използвал е написаното като пламъци, които

да осветят пътя обратно
към някогашното му познание. Поезията регистрира
чувства, наслади и страсти, но най-добрата поезия

търси
онова, което е отвъд удоволствието, отвъд процеса.
Не толкова страстта, колкото онова, до което

възпламеняването
осигурява достъп. Поезията ни улавя, за да открием

света
частица по частица, както фотографията прекъсва

потока,
за да ни даде време да видим всяко нещо отделно и

самостойно.
Стихотворението избира част от безкрайното ни

движение напред,
за да вникнем в стойността му с внимание.

„Очите ми те обожаваха“
За Кери О’Кийф
Тя влезе в живота му сякаш пристигаше на половината
на роман, с късчета от предишни два живота
все още закачени за нея. Тя беше дъщеря на
заместник главен прокурор. И когато
това не помогнало, опитала да пее и се омъжила.
Сега пак е изпаднала в беда и оставя супа
на верандата му без почти да го познава.
Казва, че чула, че бил настинал, а освен това
зимата била тежка. (Същото беше
с първата му жена, която отиде до мола
и купи бронзово легло, като накара продавач
с неговия ръст да легне, за да види дали ще пасне.
Тогава още го познаваше съвсем откъслечно.)
Но когато човек порасне, трябва да има повече акъл.
Не можеш да го наречеш романс, когато тя вече
има две деца. Той беше решил никога повече
да не се занимава с любов. Сега всичко
се обърка. Тя не просто пее тихо под
прозореца му. Можеш да ги видиш в тъмното
на горния етаж, как той є пее фалшиво, а тя го слуша.
Превод от английски:
ДИМИТЪР КЕНАРОВ
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Мария Вирхов
ще се прелее във бутилката на джина
и упоен прилежно ще изтлява
изпълнил своя неотстъпен сън

***
всеки ден научавам
по нещо за смъртта
питам хората знаещи
колко е часът
кой е виновен
за моето разтление
малкото ми трупче овонява
и съвкупява
смърт със смърт
и се ражда от мен безразличието
на мокрия сред дъжда
***
тук краят идва необмислен
разхвърля дрипи по канавките
вгорчава мраморните писти
разсипва вино жар и злато
посятото го жънат призраци
развятото го късат бури
колцината човешки извори
лежат отбити от чучурите
здравейте, трепетливи ужаси
приветствам смешния ви вятър
празнувам жълтите ви муцуни
и тръгвам с вас през долината

***

Мария Вирхов

красива е червената ми риза
мъжествен и красив ще бъда аз
когато слизам в тъмната ти стая
за да ти кажа че не те обичам
че моята любима е реката
пастирката на сините тръстики
които ласкаво ще се оплитат
в чреслата ми във тънките ми вежди
когато във захлас ще є отдам
това, което винаги си искала
ще плачеш малко майко ще умираш
ще я проклинаш с гръмогласна страст
и после като всякой ще отминеш
а аз ще съм блажена жълта тиня
в която нощем си почиват рибите
и безутешните вдовици

паяк и паметник
затвор е твоят син неронов паметник
в рекламния си паяжник взидан
във ноздрите ти вятър не поглажда
в очите ти не влизат чучулиги
когато нощем се събудиш чужд си си
и кървава е всяка сутрин ризата
която пълниш с костите на думите
и чучелата палиш да не питали
търкулваш после питката гробарската
гробарят той не пита как е трупчето
и в адовия климат вътре в кладата
косата си жежиш да лъска хубаво
тъй паякът nо-алчен и от плячката
във паяжината си се оплита и
завяхва смахнат в гнилия си паяжник
додето бабите не го сметат с метлите

смъртта на слънчогледа
със пръстен жест венчаеш днес главата ми
във царствен обруч топъл леко свит
кралица на змиите и стоманите
зеленомъха твърдонога слънцеока
дали си дяволът на моите мечти
или си ангелът на моето разтление
едва дочакала последната сирена

със пропълзящи пръсти да забиеш
метални наконечници в гърдите ми
ребрата ми от глина в прах да стриеш
ще бъдеш нежна докато преглъщаш
чреслата ми сърцето и душите
а вчера молех само да те зърна
такава зла най-лошата от злите
умело как се виеш из върбите
сама върба тръстика камък ров
от тебе виждах само гръб и гроб
и по лице в пръстта ти стоуханна
се мятах като във желан капан
но нямаше ги погребалните фанфари
и тежък пастор сливането да скрепи
със думи на неискрено участие
и падах дълго падах чупих нокти
ръце крака очи в мъглите остри
тревите само вбиваха горящи острия
във сянката на непохватната ми мъка
и там оставах прикован обезсилен
да чакам да търпя и да умирам
да режа разчленявам и преливам
във жилите си смръзнали любов
плашило за глупаци електрическо
безпамет чака да го включат във живот
но днес си тук и зная че си ти
кралицата на моите мечти
убийцата на моята невидимост
в дъха ми дишаш в погледа ми гледаш
и въпреки че виждаш само себе си
аз съм готов да падна в твоите очи
и да умра със смъртта на слънчогледа

те няма да побързат нито спират
небето над градините хвърчи сиво
превежда сенките на бурите към изток
понякога си идват и намират
понякога се свиват
до точки без тегло, сапун в очите
до ледени цепнатини
но също са красиви
сега ги помня още по-красиви
по-рядко на местата отредени за целта
със автор “от опечалените”
и не, не мога да те утеша
малцина са спасени

Павле
отделя се водата от реката
пустиня пие златния ми извор
в корема ми стърчи забит предател
задейства се когато си поиска
като ревнив съсед в обител гладна
зазижда всеки ход и всякой изход
оставя само дупките в тавана
а чух наскоро – бил си срещнал ангел
опитомил си синята му птица
кажи ми Павле твоят ангел
дали си няма черна кукувица?
Стихотворенията са от предстоящата да излезе в изд.
„Жанет 45“ до края на месец юли антологична книга
на Мария Вирхов „Вирхов блус“, съдържаща авторски
текстове и преводи.

***
лукавият войник във моя дом
нарамил копие от мокра глина
пред розовата риба огледало
прегръща чаша облачна отрова
и се усмихва пред лице от пяна
че упоен след миг ще ме оставя
да стрелям в ангелите си сама
да пълня мръсните възглавници с пера
и да предъвквам жълтите парцали
от тревен дим и застаряла съвест
под масата всред мишите гнезда
след миг безценния ми ще се свие
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