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Броят се издава с подкрепата на НФК

Феминизмът: проекции на несбъднатото
Миглена Николчина
Попитали радио „Ереван“: Ще има ли Трета световна
война?
Радиото отговорило: Не, но такава борба за мир ще падне,
че камък върху камък няма да остане.
Из социалистическия фолклор

Защо проекции?
Този мой опит върху „Феминистки проекции“ на
Недялка Видева – една книга, в която е залегнала утопия,
споделяна от нас двете, но може би и от цяла генерация
български изследователки и теоретички на феминизма
през първите две десетилетия след промените – ще ме
изведе на финала към загадката на навярно първия ни
пример за война срещу човечеството, водена под знака на
женски ценности. Ще започна обаче с езикови уточнения,
отнасящи се до втората част от моето заглавие.
„Проекции“ е дума, която се появява в заглавието на
книгата на Видева в смисъл, който след това в текста
е засвидетелстван само веднъж, и то в бележка под
черта: „Една от задачите на този текст е да покаже
централността на разбирането за същността на Аза
в етическите концепции и различните проекции на

предизвикателствата към характеристиките на човека
на Просвещението“1.
За сметка на това единствено споменаване на
„проекции“, думата „проект“ се появява многократно
с няколко различни значения: чисто технически в
смисъла на финансирана от някаква институция
колективна изследователска задача; като препратка
към неподценявания от Видева марксистки проект за
еманципация; и най-сетне във връзка с различните и често
пъти конфликтни феминистки подходи към неравенството
на жените. Би могло да се допусне, че необяснената от
авторката поява на „проекции“ в заглавието на книгата
препраща към тази множественост и хетерогенност
на феминизма, толкова често свеждан в популярните
представи до някакъв египетски монолит. Ако е така,
защо не „проекти“? Вярно е, че думата е поизхабена от
административните си употреби, но тя продължава
да съдържа и залозите на свободата, вложени в нея от
екзистенциализма и от основополагащия за феминистката
философия труд на Симон дьо Бовоар „Вторият пол“: макар
и в контекста на други авторки и подходи, свободата играе
Видева, Недялка. Феминистки проекции. София, 2013, с. 86, бел.
163.
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Тематичен център на новия
166 брой на списание
„Християнство и култура“
е 200-годишнината от
рождението на Ф. М.
Достоевски, която е
отбелязана с текстов
ете на Николай Зернов
Символиката на имената
в романите на Достоевски
и на англиканския богослов
Джордж Патисън
„Човешко, твърде човешко“?
„Портретът на Христос“ на Настася Филиповна. В
броя е отбелязана и стогодишнината от рождението на
френския православен богослов Оливие Клеман (1921– 2009)
с неговия текст Времето на празниците. В памет на отец
Радко Поптодоров е представена статията на Дилян
Николчев Недоизказаното на страниците от отец проф.
протопр. д-р Радко Поптодоров за съборното и изборното
начало в Църквата и за ролята на миряните в църковния
живот. Рубриката „Пътища“ включва разговор със сестра
Максимилиана Пройкова от монашеската общност на
сестрите евхаристинки, посветено на отец Йосиф Алоати
– Божият раб, който става всичко за всички, както и
третата, последната част от спомените на о. Купен
Михайлов, озаглавена С Ронкали из Европа. Броят включва и
пътеписа на Ангел Иванов Египетски диптих. Две истории
от едно поклонение в Пустинята, а рубриката „Хоризонти“
– текста на Дамиан льо Ге Как спасението може да носи
смърт? Сборникът Как станах свещеник е представен
чрез разговор с неговия съставител Димитър Митев и
чрез разказа на свещеник Лазар Георгиев, а новото издание
Дневникът на един селски свещеник на Жорж Бернанос
е представено чрез предговора на Тони Николов „Всичко
е благодат“. Темата „Християнство и литература“ е
продължена с Фрагменти от паметописа на един обикновен
християнин (2009–2018) на Калин Михайлов. Броят е
илюстриран с творби от изложбата Allegoria Sacra,
представена от богослова Мариян Стоядинов и куратора
Красимир Русев.

„Съдбата на Халите“ е
водещата тема на брой
09 на сп. „Култура“.
„Кауфланд България“
представи през октомври
преработения си идеен
проект за преустройство на
вътрешното пространство
на Халите в София и
предстои този проект
да бъде разгледан от
Националния институт
за недвижимо културно
наследство. Ще се съхрани ли способността на Халите да
носят историческа памет? Разговор с културолога проф.
Александър Кьосев и с архитекта проф. Тодор Кръстев,
анализ от арх. Павел Попов и отговорът на „Кауфланд
България“. И още – дебатът „Западът има ли бъдеще?“
с отговорите на политическия философ Пиер Манан, на
писателя Паскал Брюкнер и на историка Пол Кенеди. И
други две гледни точки по темата – на политоложката
Албена Азманова (за капитализма на ръба на нервна
криза) и на историка Франсоа Артог (за сблъсъците с
историята). И още в рубриката „Интервю“ – Георги
Господинов: „Какво може литературата?“; Виталий
Мански: „Свободата и властта“; Вернер Херцог: „Как
се конструира истината?“. В „Галерия“ ще прочетете
рецензия за изложбата на Алцек Мишев и репортаж за
новия музей на Франсоа Пино в Париж. И още – Веселка
Кунчева за „болката и пречистването“ и Явор Гърдев за
„другата страна на театъра“. Деян Статулов с анализ
за българското кино след „Златна роза“ 2021 и размисъл
на Весела Казакова и Мина Милева след филма „Жените
също плачат“. И още: „Останах на самотен остров“ –
изповедално интервю на големия български композитор и
диригент Васил Казанджиев. Фотографиите в броя са на
Добромир Иванов, а разказът в рубриката „Под линия“ е
дело на Ангел Иванов.
Х у д о ж ник
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Ива Стефанова е родена през 1999 г. в София. Завършва
НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и следва специалност
„Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От
2019 г. е член на екипа на списание „ShadowDance“, където
публикува рецензии на книги и филми, а
също и статии за художници от сферата
на фантастичното. Пише разкази, някои
от които са публикувани на страниците на
„Литературен вестник“.
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Жизненоважната Сянка
на Васил Панайотов
„Сянка“ е третият роман след „Убиец“ и
„Другата“ на един от най-нестандартните
писатели в съвременната българска
литература – Васил Панайотов. Това
е и най-съкровената му творба досега,
посветена на най-добрия приятел на човека,
т.е. на покойния му бултериер Хамър.
Книгата разказва за пътя на един мъж
между живота и смъртта в компанията на
четирикраката му Сянка.
Панайотов определено се откроява от
останалите писатели. Спортът е неделима
част от живота му, бил е част от
националния отбор по плуване, а в момента
се занимава с бойни спортове. Съществено
е, че той се старае да е писател, а не
толкова спортист.
Корицата на „Сянка“ е дело на Дамян
Дамянов. На нея се вижда здраво стъпило
на земята куче, което е вързано с каишка
за човек, колебаещ се между земята и
небето. Това е и главният символ на
романа – кучето като причина за продължаване на живота.
Заглавието на романа всъщност идва от името на кучето,
което разказвачът приютява в средата на оставащия му
месец живот. Той решава да го кръсти така, защото, също
като сянка, кучето го следва навсякъде. Героят бързо се
привързва към своята Сянка, която осмисля оставащите
му дни.
Писането на Панайотов е откровено, смесица както от
висок, почти научно- академичен стил, така и от циничен,
уличен език. „Езикът е груб, защото и светът е. Не може
на улицата всички да се псуват, а на хартия да си говорят
на Вие. Може, но не е честно. Един писател трябва да бъде
честен“, споделя авторът в интервю.
Тенденцията да се пише с подчертан цинизъм е продължение
на битници като Керуак и Гинзбърг. Макар че найизвестният представител на този вид писане – Буковски,
умира през 1994 г, у нас то започва да набира популярност
чак през 90-те години заради ограниченията на социализма.
Популярно е и до днес, макар че българската литература
вече има Радослав Парушев, Тома Марков, Мартин
Карбовски и други автори, използващи грубия език като
изразно средство.
П ъ т

през

„Сянка“ е историята на един
(почти) 40-годишен мъж, който
още в началото на книгата обявява
решението си да се самоубие. За
целта си дава 31 дни, а причината за
точния брой на дните е желанието
му да напусне тленния свят в деня,
който предхожда навършването на
40 години. Разказът е под формата
на дневник, организиран в глави по
датите на оставащото му време.
Героят на Панайотов е безименен,
откровен и крайно асоциален тип,
който прави дисекция на света.
Хората обикновено решават да
сложат край на живота си поради
даден здравословен проблем,
поради финансови затруднения
или пък несподелена любов. Героят
на Панайотов не е един от тях,
той просто е човек, изгубил вкуса
към живота. Няма как да не го
асоциираме с героя Алексей Кирилов от романа „Бесове“
на Достоевски. Приличат си по това, че и двамата са
решили да се самоубият без конкретна причина и защото
възприемат другите като различен вид същества. Самият
Панайотов признава, че е любител на Достоевски, така че
приликата между героите не бива да ни учудва. Кирилов
на Достоевски присъства и в „Митът за Сизиф“ от Албер
Камю, друга книга, която засяга темата за абсурдността
на съществуването. Митът за Сизиф, от своя страна, е
споменат неколкократно в „Сянка“.
„Този роман не е толкова роман за самоубийство, колкото за
самоанализ“, споделя още авторът. Творбата показва неща
от нашия свят, но и от света на другите около нас, които
не можем лесно да отхвърлим, като махнем с ръка. Мисля,
че всеки, който я прочете, ще се замисли над живота и ще
го оцени. Понякога е нужна книга, песен или нещо друго,
което да ни покаже и напомни колко е ценно да бъдем живи.
Гергана Такова
Васил Панайотов, „Сянка“, изд. „Сиела“, С., 2020.
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„Гладни сърца“ – предизвикателство
Новата книга на Веселина Седларска с разкази „по
действителен случай“ излиза в един колеблив момент
за обществото ни. Хората са крайно поляризирани по
всевъзможни теми и казуси от действителността. Но
колкото и черно-бяло да изглежда съвремието ни, „Гладни
сърца“ събира в себе си цялата човешка чувствителност,
независимо от цветовите гами. Това е от онези книги,
чиито истории неочаквано хващат читателя за гърлото,
задавят го с емоции и дни наред сюжетите не излизат от
ума му.
Веселина Седларска както винаги досега представя
майсторски написан текст. Разказите в новата є книга
са колкото репортажни (имайки предвид, че са истински),
толкова и художествени. Всяка история спокойно
би могла да се вклини безпроблемно във въздействащ
журналистически текст, на които тя е виртуоз. Но не
е такъв случаят. „Гладни сърца“ е нестандартна ода за
чувствеността на „обикновения“ човек. Наглед всеки от
героите е изваден от собствената ни действителност.
Той би могъл да е съседът ни, приятелят, сестрата, а може
да бъде дори и самите ние. Обзалагам се, че всеки читател
ще успее да открие зрънце лична съпричастност към някои
от персонажите, тъй като е бил на тяхното място в
някакъв момент от живота си. Но колкото и илюстрирани
от ежедневието ни да изглеждат героите, толкова
те се отличават с уникалността си. Те не са просто
Любовникът, Болната, Престъпницата, Психотерапевта
и т.н. Невъзможно е да се назоват с обобщаващи етикети.
Те са както събирателен образ на определени типажи,
така и блестят с многоликостта си, изразена не само чрез
скритата, на моменти неочаквана доброта. Благодарение
на всеки от тях авторката разкрива изключителността
в обикновеното, необикновеното в рутината. Макар на
пръв поглед сюжетите да са познати именно защото са
„делнични“, всеки се отличава с представена по деликатен
начин зашлевяваща емоция. Историите заплитат
естествено противоречащи си характери, превръщайки
притежателите им в нееднозначни и неочаквани разказвачи
на чувственост, която всеки носи дълбоко вътре в себе си.
На персонажите може да им се припишат качества,
типични за героите от гръцката митология. Тяхната
уникалност не е изразена чрез невъобразима сила, ефектно

боравене с меч или нечовешка хитрост. Напротив.
Личностите им издигат всекидневно човешкото до степен
на необикновено. Те притежават всичко стандартно за
едни „изгубени“ в действителността души – пороци,
добродетели, недостатъци, черти, будещи симпатия, а и
такива – предизвикващи неприязън. Но над тези злободневни
определения стои героичната черта, изразена чрез
способността да чувстват и да предизвикват чувства.
Именно с това прави впечатление подборът разкази. Ако
в някои от тях липсва ясно разграничен протагонист, то
тогава цялата история е сякаш изпредена от нишките на
мойрите – със своите неочаквани случайности, които в
крайна сметка се оказват съдбоносни за повествованието.
Авторката успява да пресъздаде проблеми на социума
чрез събитийния, личния разказ. Вечните теми за любов,
тъга, радост, изневяра, изкупление намират мястото
си в общата картина на обществени и културни
несъответствия. Емоциите, които тези проблеми
предизвикват у читателя, намират път към душата и
съзнанието именно заради довеждането им до частния
случай. До момента, в който те са абстрактни и далечни,
остават неразбрани. Вплетат ли се обаче в „малкия“ разказ
на ежедневието, вече се превръщат в лични, но трудни за
преглъщане. Може би това е един от начините да бъдем
предизвикани към размисъл, да започнем да чувстваме дори
онова, което гледаме всеки ден, но не виждаме.
С тънко, понякога даже осмиващо чувство за хумор
разказите повдигат капака на една съвременна кутия на
Пандора, от която, смея да твърдя, излизат най-големите
злини на действителността, а именно – безчувствеността,
апатията и тихото (или понякога прекалено гръмко)
чувство на непоносимост помежду ни. „Гладни сърца“
е своеобразен опит да се пребори неспособността и
нежеланието да бъдем добри и съпричастни или коварни
и завистливи. Без значение в кой край на чувствения
спектър се намират емоциите, те трябва да бъдат
изживени и предадени. Това е борба свободен стил с
коравосърдечността, в която съвременният свят е
изпаднал безпаметно, с това да не „се изчезнем“ из гъстите
дебри на равнодушието в продължение на години.
В допълнение на това послание, подборът на разказите
следва кръговата композиция – първият разказ се оказва
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Какво да правим с утопиите на миналото?
Рано или късно всички утопии
се превръщат в исторически романи
Г. Г., „Времеубежище“
В самия край на 2020 г. десетима от изявените български
критици, теоретици и писатели – Иван Теофилов,
Михаил Неделчев, Деян Енев, Мирела Иванова, Митко
Новков, Гергина Кръстева, Иван Ланджев, Диана
Атанасова, Мариана Тодорова и Емилиян Николов –
посочват пред „Литературен вестник“, че романът
„Времеубежище“ на Георги Господинов е литературното
събитие на годината. Близо година по-късно изборът
им звучи още по-убедително – романът вече има две
издания на българския пазар, множество критически
текстове върху него, тринадесет превода на чужди
езици (някои излезли, други в процес на работа); рецензии
в големи чуждестранни вестници като италианските
„La Repubblica“ и „Corierre della Sera“, както и в датския
„Politiken“. Но голямото признание за романа дойде
съвсем скоро с наградата „Strega Europeo“, една награда,
която по категоричен начин вписва романа и името на
Господинов съвременната световна литература.
„Времеубежище“ е третият роман на Георги Господинов
– и ако „Естествен роман“ е роман за началата,
а „Физика на тъгата“ роман за детството, то
„Времеубежище“ е роман за чудовището на старостта.
Подобни обобщения обаче могат да послужат само за
подстъп към текста. Няма да се поколебая в това, че
„Времеубежище“ е най-добрият роман на Господинов
именно заради сложността и многопластността на
поставените от него теми: донякъде той поглъща,
засмуква и преработва (в един психоаналитичен смисъл)
предишните два романа в себе си. „Времеубежище“,
типично за Господинов, работи едновременно на нивото
на големите наративи, разказани през конкретните
спомени (италианската „La Repubblica“ смело твърди, че
той е Пруст, идващ от Изтока1), както и на нивото на
малките истории. Сякаш именно това умение на автора
да приближава текста максимално до своя читател,
почти да разказва неговия живот с неговите думи, но с
Именно тази рецензия, излязла на цяла страница в „La
Repubblica“, вече има и превод от италиански на български,
направен от Борислава Чакринова за в-к „Дневник“: https://www.
dnevnik.bg/knigi/2021/08/29/4247520_gospodinov_prust_idvasht_ot_
iztok/

1

П ъ т

през

д ж у нглата

за бездушните
резултат от
последния.
Въпреки че всички
истории са напълно
автономни и
несвързани помежду
си, липсата на
последователност в
рамките на време и
място и финалният
старт отначало
всъщност дават
цялостния завършен
облик на „Гладни
сърца“. Независимо
че разказите са
самостоятелни,
препратката в
края на книгата
към началото є
убеждава четящия
в пълнота, нужна за
окончателното формиране на една общност от обикновено
необикновени персонажи, създадени да виреят в рутинната
изключителност. Независимо от това как постъпваш,
какво мислиш и вършиш, „накрая завършва кръгът и човек
го усеща като прещракване на катинара от скрина на своя
живот – вътре е, твое е, може да пиеш сила от него, а може
и да го удавиш в сълзи – както ти решиш“, пише авторката.
Разказите на Веселина Седларска не дават отговор как
застиналата и заспала действителност може да се пропука.
Те си намират правилното място в съзнанието и започват
да работят бавно, но методично – до момента, в който
лампичката светне. Сърцата на героите нетърпеливо
огладняват за прочувствени, пропити със смисъл събития.
А ние сме предизвикани да ги изживеем.
Ния Харалампиева
Веселина Седларска, „Гладни сърца“, изд. „Сиела“, С.,
2021.

това едновременно да анализира
конкретното настояще на един
континент е част от онази
формула, която прави Господинов
най-успешния съвременен
български писател. И ако подобно
умение откриваме у автора още
в ранните му стихосбирки и
много по-убедително във втория
му роман „Физика на тъгата“,
то във „Времеубежище“ това
разслояване е многократно
умножено – градината с
разклоняващите се пътеки
на „Естествен роман“ и
лабиринтът във „Физика на
тъгата“ тук са превърнати във
времеубежище.
Книгата има пет глави и
епилог, но сюжетно може да
бъде разделена на три части. В
първата част, която обхваща
първа и втора глава, се разказва
за психологично-утопичната идея
на Гаустин да се създадат стаисгради-градове на миналото, в
които хората с проблеми с паметта да се заселват, и
така (поне за малко), връщайки се в едно друго време, да
се връщат отново в себе си. Разбира се, както разказът
предупреждава от самото си начало, утопията бива
доведена до своята пълнота, като стаите на миналото
се превръщат в държави на миналото, избирани чрез
референдум. Именно тук при преминаването от личното
към социалното е главното деление на книгата, тук
маските се сменят и утопията започва да прилича на
чудовище. Втората част, която се състои от трета
и четвърта глава, се занимава с последиците – първо
един конкретен и разгърнат пример – България; после
коя държава кое десетилетие на миналото избира и защо
решава да се върне в него. Последната, трета част, в
която се поместват пета глава и епилогът, условно
можем да наречем разпадането на паметта на разказвача.
Това е един роман за непреработените точки и засядания,
за невъзможността те да бъдат артикулирани; за
деидеализацията на утопиите и липсата на въображение
за бъдеще; за перманентните политически кризи и
преформулираните им идеологии; роман за мечтите
по златното време, за забравата и носталгията. Но
освен всичко това е роман, който помни и разказва
близката история – времеубежището е особена машина
за прекосяване на миналото на Европа – историческата,
културната и литературната памет на XX в.
Георги Господинов е вписан в едно актуално разбиране
за световна литература, което се вижда през бързото
му превеждане на различни езици. Именно в акта на
превода проличават и част от езиковите залози, които
текстът съдържа в себе си. През една хубава дискусия,
организирана от Къщата за литература и превод2,
между различните преводачи на „Времеубежище“
съвсем ясно е изведена културната и езиковата
другост като общосподелима трудност: как да
бъдат превеждани абревиатурите и конкретните
реалии от комунистическото минало на България,
трябва ли да има бележки под черта, въобще доколко
преводим е контекстът. Но един от най-трудно
решимите проблеми е свързан с неологизма на
заглавието. То не е само изпитание за преводачите,
то е клопка и за критиците. Времеубежище прилича
на Бахтиновия хронотоп, но също препраща и към
идеята за хетеротопия на Фуко. Хетеротопиите при
Господинов са съвсем конкретни клиники за минало,
където пациентите – често болни от алцхаймер
или в невъзможност да се впишат в една безпаметна
съвременност – се връщат в любимо десетилетие от
миналото. Тези особени места на индивидуална терапия
помнят алхимичното повишаване от „Вълшебната
планина“ на Т. Ман; констатацията на В. Улф за
промяната на човешкия характер около декември
1910; помнят още носталгията по дима на комина на
Одисей; мадленката на Пруст; знаят за Кафка, който
се появява директно като името на един български
професор, сам той утопист и почитател на Кафка.
Един от най-важните интертекстове в романа
подчертано е Борхес. Борхес идва с библиотеките
като времеубежища и превръщането рано или късно
на всичко в книги, Борхес идва с двойничеството и
саморефлексивността между Гаустин (фикция, позната
още от поезията на Господинов) и разказвача, но преди
всичко във „Времеубежище“ Борхес идва с утопията за
Фунес Паметливия. Тук ми се струва особено подходящо
да се позова на един цитат от критическата книга
„В пукнатините на канона“ на Господинов, появила се
Да превеждаш „Времеубежище“. Разговор с преводачите
Анджела Родел, Александър Зицман, Джузепе дел Агата, Магда
Питлак, Мари Врина, Хеле Далгор и Хелен Койман, и автора на
романа – Георги Господинов: https://www.npage.org/page?id=280

Рисунка: Ива Стефанова,
„Упражнения по алхимия“

съвсем наскоро: „От многото видове памет бих избрал
паметта за нетрайното, ранимото, чезнещото. „Знаеше
каква форма са имали облаците на юг в утрото на 30
април 1882 година“, пише Борхес за Фунес Паметливия в
едноименния си разказ. Винаги съм искал да мога това“3.
Това се опитва да направи „Времеубежище“ – да върне:
болката в главата на Одън и облаците от 1 септември
1939, таванската стая зад Софийския университет 1965,
един мач от юнската вечер на 1978, разговорите от
1989 г.
Борхес е и в сложната игра между фикция и реалност,
която превръща утопиите на миналото в кошмари на
една презентистка актуалност. Във „Времеубежище“
това е решено и на структурно равнище – книгата се
разделя на две условни части (макар да има драматична
структура от пет части) – така индивидуалните
клиники на миналото от началото на романа се израждат
във втората част в антиутопията на референдуми
за завръщане на отделните държави в определено
десетилетие, което засилва националистическите,
фундаменталистки и есенциалистки кошмари. Романът
пита, ако симулакрумите се приемат за реалност и
от стремеж към повече автентичност се проиграват
историческите партии на непреработените ни травми,
то какво би станало, ако един следобед отново се
завърне немислимият ужас на Втората световна
война. Не напомня ли този финал на финала на Хана
Аренд от книгата є „Айхман в Йерусалим – репортаж
за баналността на злото“, в който тя песимистично
разсъждава за това, че миналото не е само бележка към
бъдещето, а една възможност това, което вече се е
случило, да се случи отново: „В самата човешка природа
е заложено, че всяко действие, стига веднъж да се случи
и да бъде записано от историята на човечеството,
остава задълго в съзнанието като потенциал, дори
и да се е превърнало в събитие от миналото(…)
Безпрецедентното, веднъж появило се, може да се
превърне в прецедент за бъдещето“4. И тук утопичното
желание да бъде създадено едно щастливо времеубежище
поставя първо въпроса – има ли общо щастие, или всеки
ще трябва да живее в една конкретна стая от своето
индивидуално минало? Зад този въпрос се открива и още
по-голямото питане: имаме ли общосподелимо минало,
какво правим с идеите му, с утопиите му и техните
изродили се идеологии?
„Времеубежище“ започва като утопия и приключва
като исторически роман, с намигване към жанра на
антиутопията – миналото може да се повтори. Това е
големият риск, който вижда и Аренд. Не е достатъчно да
се помни. Но сякаш и Господинов би се съгласил с призива
на Аренд, че има само едно решение: мислете.
Франческа Земярска
Георги Господинов, „Времеубежище“, ИК „Жанет 45“,
Пл., 2020.
Георги Господинов, „В пукнатините на канона“, ИК „Жанет
45“, Пл., 2021, 291.
4
Хана Аренд, „Айхман в Йерусалим –
С подкрепата на
репортаж за баналността на злото“,
Столична община
прев. Тодор Танев, изд. „Сиела“, С., 2021,
с. 373-374.
3
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За превода на романа „Трилогия“ на Юн Фосе
Чавдар Парушев,
„Срещучовешкото.
Антиутопичният
жанр в литературата
през ХХ век“, изд. „ВС
Пъблишинг“, 2021,
296 с., 18 лв.
В „Срещучовешкото“ Чавдар Парушев
размишлява върху невъзможността
за съчетаване на субект и държава,
без едното да заличава другото. Тази
невъзможност е равнозначна на криза във
възможността да се произвежда смисъл
в понятието „човек“. В своя анализ на
антиутопията като жанр Парушев
не забравя за извънлитературните
контексти, изследвайки примери като
странното преливане на литературния
(анти)утопизъм в гротесковия научен
експеримент от първата половина на
XX век. Хърбърт Уелс, Урсула Ле Гуин,
Станислав Лем и Маргарет Атууд са
в центъра на това изследване, но те са
само част от множеството автори, на
които Парушев разчита в осмислянето на
антропологическата катастрофа, която
живеем.

Николай Гочев,
„Автобиография“,
УИ „Св. Климент
Охридски“, 2021,
392 с., 18 лв.
Талантът на Николай Гочев да разказва
истории, познат ни от „Писма до
Егина“ (2006), успява да претвори
множество човешки ситуации в разкази
със сладкодумен език и майсторство.
Книгата представлява фрагменти от
една интелектуална автобиография.
Изследователят на Античността,
преводачът от старогръцки, но също
така съпругът, бащата и християнинът
са лицата, които сплавят нишките на
тези истории. Още от „Изповеди“ на
Августин и „Изповеди“ на Русо този
тип размисли за личния път като писмо
минават по ръба на биографично и
фикционално.

Платон, „Теетет“,
прев. Богдан Богданов,
изд. на НБУ, 2021,
156 с., 15 лв.
С публикуването на добре познатия
превод на „Теетет“ издателството
на НБУ поставя началото на поредица
от публикации на Платонови диалози
в преводите на проф. Б. Богданов, но
също така и в изцяло нови преводи.
На 2 ноември проф. Богдан Богданов
щеше да навърши 81 години. Неговите
преводи и авторски книги, както
и преподавателската му дейност
дават силен и съвременен облик на
Платознанието у нас.
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Норвежкият писател Юн Фосе, роден
през 1959 г. в град Хаугесюн, Югозападна
Норвегия, е познат преди всичко с
драматургичното си творчество.
Издал е 28 пиеси и е световноизвестен в
областта на сценичните изкуства. Фосе
е също автор на над 40 книги в други
жанрове – романи, разкази, поезия, есета,
детски книги. Лауреат е на най-голямото
отличие за драматургия в Норвегия –
наградата „Хенрик Ибсен“. За романа си
„Трилогия“ Фосе е удостоен с наградата за
литература на Северния съвет.
Романът „Трилогия“ (норв. Trilogi) излиза
на български език през януари 2021 г. в
превод на Стела Джелепова, издателство
„Лист“. Книгата е отпечатана в Норвегия
в своята цялост през 2014 г. и съдържа в
себе си три фабулно свързани произведения
Andvake (2007), Olavs draumar (2012),
Kveldsvævd (2014), преведени на български
съответно като „Бдение“, „Бленуванията
на Улав“ и „Отмала“.
В края на месец септември 2021 г. Стела
Джелепова беше удостоена с наградата
на Съюза на преводачите в България за
„ярки постижения в областта на превода“
именно за работата си по „Трилогия“. Тя
завършва специалност „Скандинавистика“
и магистърска програма по превод към
„Английска филология“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Преподава в магистърската програма
„Преводач-редактор“ към факултета по
Славянски филологии. От 2012 г. превежда
от шведски, норвежки и английски
език и това не е първото отличие за
работата є като преводач. През 2016
г. Стела Джелепова е удостоена със
същата награда на Съюза на преводачите
в България за превода на драматичната
поема „Пер Гюнт“ от Хенрик Ибсен,
както и с голямата награда за превод
от скандинавски езици на Фондация
„Васа Ганчева“. Преводът на „Трилогия“
Стела Джелепова посвещава на паметта
на покойната проф. Вера Ганчева (1943
– 2020), „без която той не би бил
възможен“, както е записано в началото
на изданието.
Трите кратки романа в „Трилогия“
проследяват историята на младо
семейство в безизходица, което обикаля
по улиците на непознат норвежки град
(вероятно Берген) и търси място
за живеене, но и човешка близост и
съчувствие. Когато се оказва, че никой
в малкия град не желае да им помогне,
младият Ашле извършва убийство, за да
спаси живота на жена си и нероденото си
дете. Той е наказан за това чрез публично
обесване и младата му жена Алида
остава сама с детето им в този студен,
отблъскващ и зловещ свят. Сюжетът
се развива в отминала епоха и преминава
през няколко поколения. В някои отзиви и
анализи в Норвегия, посветени на романа,
се допуска, че най-вероятно основната
сюжетна линия се развива през Късното
средновековие.
В България книгата и преводът
получават високо признание. В една от
статиите, представящи произведението,
се споменава, че въпреки че Юн Фосе
се обсъжда като бъдещ носител на
Нобеловата награда за литература
в световните медии, той все още
е неизвестен у нас.1 Действително
„Трилогия“ е първото произведение на
Фосе, издадено на български език.
Други отзиви обръщат внимание на
поетичния език на романа, сюрреализма,
повторенията, опростения неформален
стил, променящото се разказно време,
дългите изречения, с които авторът ни
поднася своята „приказка за една жестока
реалност“. Текстът е описан от мнозина
като „мистериозен, таен и трогателен
вик за любов“2.
„Трилогия“ е преведена на около 30
езика, но представлява истинско
предизвикателство и нелека задача за
https://bnr.bg/sofia/post/101406819/romanattrilogia-na-un-fose-izleze-za-parvi-pat-v-balgaria
2
https://www.book.store.bg/p296457/trilogia-iunfose.html
1
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всеки преводач. Основната причина за
това е, че романът е написан на нюноршк
(букв. новонорвежки). Нюноршк е помалко разпространената съвременна
писмена книжовна норма на норвежкия
език, наред с равнопоставената є и
основана на писмения датски език норма
букмол3. Означаването на книжовната
норма нюноршк като „новонорвежки“
не е напълно точно, тъй като в
българската скандинавистика терминът
„новонорвежки“ е запазен за назоваване
на съответния етап от историческия
развой на норвежкия език, наред със
„среднонорвежки“ и „старонорвежки“.
Бидейки писмена норма, а не език, няма
основания нюноршк да бъде наричан и
„новонорвежки език“.
Цел на обучението по норвежки език за
чужденци в общия случай е букмол, така
че много малко от изучавалите норвежки

език имат познания по нюноршк. Въпреки
това, поради близостта на двете норми,
обучаваните разбират нюноршк, могат
да четат текстове, написани на него.
За да превеждат от нюноршк обаче, е
необходимо да се обучават допълнително
сами и самостоятелно да изследват
спецификата на граматиката, лексиката и
ритмиката. Стела Джелепова е положила
усилия в тази посока, като е проучила
специфичните фонетични, морфологични
и синтактични особености на нюноршк,
за да преведе текста на романа адекватно
и точно. В интервю от 24 юли 2021 г.4
преводачката признава, че в определени
по-трудни моменти е правила справки
с английския превод на романа, за да се
увери, че е разбрала правилно текста. Така
всички моменти и детайли от творбата
на Фосе са коректно пресъздадени от
преводачката.
По отношение на морфологичните
особености на оригинала, които имат
специфичен стилистичен ефект, прави
впечатление постоянният преход от
минало просто към сегашно време
и обратно. Джелепова споделя, че
остава вярна на стила на оригиналното
произведение, като запазва всички преходи
от минали към сегашни глаголни времена
с риск това да не се възприеме добре от
редактора или от българския читател.
Въпреки това текстът се възприема леко,
т.е. преводачката е постигнала точност
спрямо оригинала и същевременно добро
звучене на български език.
Предизвикателство е и синтаксисът
на текста – романът е написан така,
както се говори – сякаш е устен разказ,
предаден от автора. Както се лее
говоримата реч, така и в произведението
почти няма точки, т.е. всяка отделна
За повече подробности за специфичната
съвременна езикова ситуация в Норвегия
вж. Тенев, А. „За някои термини в
скандинавистиката“.
4
https://www.youtube.com/watch?v=e2zROaGHkM
3

глава представлява едно изречение.
Допълнителна разговорност придават
повторенията. Те частично са предадени
от Стела Джелепова, така че да не се
влезе в противоречие с изискванията на
българската стилистика. В интервюто
преводачката споделя, че при всички
тези повторения в оригинала стриктно
е следяла да не изпусне някоя отделна
дума или изречение, които се повтарят
многократно. Така тя успява да запази
звученето на книгата, наподобяващо
това на приказка, разказана до камината.
Едновременно с трилогията Стела
Джелепова чете норвежки народни
приказки и това є помага естествено
да се придържа към поетичния стил на
разказване в норвежкия фолклор, използван
и от Фосе.
Заглавията на трите части
на трилогията всъщност са
староскандинавски, т.е. архаични от
съвременна гледна точка думи – Andvake,
Olavs draumar, Kveldsvævd. За да постигне
същия ефект у българския читател,
Стела Джелепова много умело използва
подобни по звучене рядко употребявани
български съответствия – „Бдение“,
„Бленуванията на Улав“, „Отмала“. В
подготовката си за превод на този
изпълнен с архаизми роман тя прави
своеобразно проучване на изследванията
върху него и чете няколко докторски
дисертации за езика на произведението,
които є помагат да разбере по-добре
използваната лексика. За предаването
на архаичните битови реалии – съдове,
напитки, ястия, дрехи, Стела Джелепова
използва норвежката интернет страница
„Дигитален музей“, която онагледява
чрез снимки подобни реалии от отминали
епохи.5 При превода тя използва названия
на български битови реалии, които са
точни съответствия на архаизмите от
оригинала и освен това „приближават“
стила на „Трилогия“ до българския фолклор
и до българския читател – „бъклица“,
„миндер“, „сукман“, „гаванка“, „черга“ и др.
Така преводачката успява да предаде
точно, вярно спрямо оригинала, но
и коректно към българския език
атмосферата на „Трилогия“ на всички
езикови равнища – транскрибирането
на норвежките собствени имена
в съответствие с норвежкото
произношение, но и с българската
фонетика, глаголните форми,
липсата на препинателни знаци и
повторенията, архаичните лексеми. Тя
умело „претворява“ поетичния стил в
„Трилогия“ и успява да постигне сходно
звучене на български език.
В края на произведението авторът Юн
Фосе недвусмислено показва, че разказва
историята на собствения си род.
Така романът се доближава до т.нар.
автобиографично писане и допълнително
се сближава с българския читател, който,
въпреки културните различия, успява
да съпреживее мислите и чувствата на
героите, предадени безупречно от Стела
Джелепова:
„…Хубава цигулка, личи си, казва Алида
И подава цигулката на Сигвалд, той
прибира цигулката в калъфа и застава
до тях, и после стои така, с калъфа с
цигулката, и Алес си мисли, че Сигвалд,
добрият є брат Сигвалд, беше свирач,
почти нищо друго, но му се роди дъщеря,
извънбрачно дете, и на дъщерята май є се
роди син, и той май се казва Юн и като че
ли също е свирач, и уж бил издал книги със
стихове, да, какво ли не измислят хората,
мисли си Алес…“6.
Евгения Тетимова
https://digitaltmuseum.no/?fbclid=IwAR3undUIYIN_CjNFYOSBmrwmFHjHnoNK161ObnKDf
OpkdbuKE7FxHEXEg0
6
Фосе, Юн, „Трилогия“, София, Издателство
„Лист“, 2021, с.226.
5

Юн Фосе, „Трилогия“, прев. Стела
Джелепова, изд. „Лист“, С., 2021.
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Калин Михайлов – „Смъртта
няма последната дума“
Определяна като повест поради обема си,
последната книга на доц. Калин Михайлов
съдържа толкова вътрешни жанрови
разклонения, че по същество е един малък
роман. Психологическото повествование
пропада във фентъзи ъндърграунд, потокът
на съзнанието тръгва от детските
спомени, криволичи през младостта
и зрелите години, за да ни потопи в
размисли върху тоталитарното минало
и псевдодемокрацията, социума и Аза,
български поети и балкански нрави, политика
и теология. Многогласен наратив, в който
истините са изстрадани, дискурсът е
изповеден и максимално искрен, читателят
съпреживява и размишлява заедно с автора
върху вечните въпроси на битието. Хорал,
извисяващ ни до висините на съзнанието и
нравствеността, до Бога, който трябва да
съществува във всеки от нас.
Сюжетът на повестта, на пръв поглед ясен
и безхитростен, постепенно ни въвлича
в един нелесен и вътрешно отговорен
прочит. Героят на повестта, условно
наречен Писателят, тръгва от един
трагичен житейски факт – смъртта на
дъщеря му, ненавършила пълнолетие. За
да преодолее психическата травма, да
надмогне болката си, той предприема
психологичен експеримент: да дорисува
с думи картините, оставени от дъщеря
му в скицника и в крайна сметка довели
до нелепия инцидент в дървената
беседка. „Живите картини“, защото те
изобразяват знакови моменти от живота
на писателското семейство. Авторът е
изкушен от кодовите наименования, от
символичните имена, които заместват
реалните: Рита намира своя двойник в
Снежното момиче в пещерата на книгите,
жилището се превръща в мечтания
уютен Дом, който има душа, родината е
Далечната слънчева страна, а чужбината на
временното пребиваване е Голямата страна,
Милостивия е другото име на Всевишния,
преминаване в Пълнотата е всъщност
отвъдното, нарисуваната пеперудка е знак
за помирение и добра воля.
Тръгвайки от
С подкрепата на
Столична община акварелите на Рита към
въображението и словото,
Писателят изживява
истинско приключение
в света на книгите
– любимо четиво от
детството, формирало
личността му с героите
и посланията си. Той

попада в пещера, прилична на компютърна
зала, където има два раздела книги, поточно „есенциите им“ в своеобразни
дивидита. Вляво е по-големият раздел,
озаглавен „Затъмняващи ума и сърцето“,
а вдясно – значително по-малката част
„Просветляващи ума и сърцето“. Може
би любимите книги от детството,
от трескавото, безразборно четене,
ще помогнат на героя да формулира
правилно въпроса, чийто отговор очаква.
Книги, които са играли роля за неговото
проглеждане в големия свят. И ето го
първото приключение – срещата със
Смелия чунг в света на първобитните хора,
находчивия и отговорен водач на своето
племе и род в суровата борба за оцеляване
през неолита. Историческата ретроспекция
впечатлява със зрителна и звукова картина,
изначалният океан на неживата материя
приижда с лепкав мрак, от който героят се
спасява пак с помощта на книгата – този
път превъплътен в трапера от „Белият
вожд“. И в този приключенски сюжет
порасналото вече дете ще преосмисли
идеята за строгото, но справедливо
отмъщение – обида за обида, унижение за
унижение – с високата християнска идея
за саможертвата в името на същите тези
безлични, безразлични към страданието
хора. И след имитираната смърт идва
истинската в „Чичо Томовата колиба“ и
голямата, смирена любов на различния,
за чиито права си се борил. Да, миналото
трябва да се просветли, за да може
Милостивия да те освободи от теб самия.
А това е просветеният, човекът, израснал
в книжовния свят, който съществува във и
от самата литература. Обяснима е тъгата
му по времето на духовните аристократи и
романтичните преживявания, съвремието
го угнетява с простащина, пренебрежение
към интелектуалния труд, завръщане
на байганювщината. Естествено е от
имагинерното времепространство на
литературата Писателят да потърси
убежище и свобода в друго, по-добро място
за живеене, което житейският шанс му
предоставя като една европейска страна,
условно наречена Голямата страна. Където
нещата са подредени, хората следват
гражданските си задължения и личната
свобода на индивида е възможна. Неизбежна
е опозицията източноевропейци – хора
от развити европейски страни, светът
на сивите жилищни комплекси под праха
на замразеното време срещу цветната,
съхранена архитектура на Западна

П р о ч етен о

Европа. В желанието
за емигриране в подобрия свят несъмнено
има автобиографични
моменти, амбицията
за достойна личностна и професионална
реализация. Както и семейната драма,
която на финала ще получи своето
разрешение. Тези екзистенциални въпроси
са поставени в цялата им значимост и
актуалност, обговорени са с пределна
искреност и честност. Да, формално
приключилото време на тоталитаризма е
оставило рецидиви в душите на балканските
обитатели на Слънчевата страна, но
очакването за промяна е помрачено от
бруталността и примитивизма на новите
герои, жадни за власт и материални облаги.
Илюзия за промяна, илюзия за свобода –
какво остава на интелигентния, творящия,
ранимия човек освен изграждането на
паралелна реалност, в която да съществува
смислено и достойно. Един невидим свят с
други, духовни измерения, за които не всеки
има сетива. Където личността е готова да
се пожертва за своето истинско аз, и в тази
жертвена любов да стигне до Милостивия,
който никога не го е мамил. И чийто
отговор винаги е очаквал.
Повестта на Калин Михайлов е обмисляна
и сътворявана продължително, авторът
очевидно е Играещият човек, вярващият,
задаващият въпроси. Играта със смъртта,
догадките за „страната непозната, от
която не се е връщал никой пътник още“.
Игра с времето и пространството, с
теологията и литературата, които се
проникват взаимно. И загадки, които
търсещият читател трябва да реши за себе
си. Защото това е смисълът на истинското
четене.
И не на последно място има думата
полиграфичното оформление на книгата
– всяка от 15-те глави на повестта е
оформена с красива, калиграфски изписана
главна начална буква, в чиято романтична
винетка дискретно е загатнато поредното
състояние на главния герой. А в края на
текста неизменно стои художническа четка
със своята символика. Изображения, които
преминават в слово. Словото, което е във
всяко начало. И е Бог.

Светла Караянева
Калин Михайлов, „Смъртта няма
последната дума“. Повест. Илюстр.
Й. Михайлова, изд. „Нов човек“, С., 2021.
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Благовест Златанов, „Сборникът
The Shade of Balkans. Участници
и контексти на възникването“,
Bulgarische Bibliothek, Neue Folge, Band
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Благовест Златанов, „Софийският лъв
в клетка“, Bulgarische Bibliothek, Neue
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2020, 436 с.
Двутомникът на литературоведа
Благовест Златанов тръгва по дирите
на англоезичния сборник с български
народни песни и пословици – „Сянката
на Балкана“ (1904), издаден в Лондон
от Пенчо Славейков, Хенри Берлайн и
Емил Джоузеф Дилън. Първият том се
спира на предисторията, контекста и
подготовката на сборника, тръгвайки
от една случайна среща, а вторият върху
демистификацията на метода му и
неговата международна рецепция. Четиво,
което като детективски роман се опитва
да реши една загадка, като същевременно
ни кара да се питаме доколко познаваме
Пенчо Славейков и модернизмите ни.

Боян Манчев, „Виртуозът на живота“,
изд. „Метеор“, 2020-2021, 50 с., 10 лв.
„Виртуозът на живота“ е философска
поема, книга, възхождаща към традицията
на „De rerum natura“ от Лукреций, в която
Манчев продължава своята работа върху
въпросите за дезорганизацията, формата,
опита, материята, техниката и (без)
пределността. Поемата е разделена на
13 части, като започва с космическата
необятност (1. Млечният път), минава
през Севера, Сахара, утрото, монолог на
пианиста виртуоз Глен Гулд, за да стигне
до днес и въпросът „как и къде ритъмът
преминава в мяра, а мярата в съзвездие,
което устоява“. Книга, която държи
читателя на предела на (не)въобразимото.

Книга, чужда на крайности
Един от ярките поетични дебюти тази
година е на Камелия Панайотова и нейната
книга „Човекът, който си тръгва“. Книга,
която се отличава със собствен глас и
не се подвежда по тенденциите да бъде
лесносмилаема. Ако светът, който тази
поезия конструира, трябва да бъде побран
само в една дума, то тя би била „зрялост“.
Зрялост, каквато почти не се среща у
толкова млад автор, особено в дебютната
му стихосбирка. „Човекът, който си
тръгва“ е много лична книга, която обаче не
звучи като сантиментален дневник, а като
внимателно подреден поетичен разказ за
нещата, каквито са. Смъртта и животът
не си противостоят, а са част от едно
цяло. Езикът лавира в равни дози между
смирение и грапава прямота. За болката
се говори с достойнство, за живота – без
излишен патос. И всичко това е обгърнато
от една деликатна съзерцателност, която
отвежда читателя до неочаквани от навика
дълбочини.
Особено ценното тук е, че един млад автор
избира да пише за света и да го разказва
не през свръхемоция и ярък, натрапчив
изказ, а точно обратното – наблюдават
се смирение и мекота. Тази книга е чужда
на крайностите: въпреки че говори за

тръгването, тя е много повече история
за оставането, което се случва само
тогава, когато го има приемането на
случващото се – през изследване на Аза и на
света и разбирането, че е необходимо да се
вглеждаме и да търсим хармония, вместо да
отричаме болката.
В тази книга се долавя идеята, че всяко нещо
дори любимите ни хора и преживявания,
са всъщност лишени от изключителност.
Такова признание е трудно за изричане.
Но то добавя още пластове и стойност
към поезията на Камелия Панайотова.
Тя рисува една действителност, която е
едновременно и красива, и грозна, заради
съвкупност от малки неща и усещания.
И те могат да бъдат ценни не защото са
единствени по рода си, а защото са наши
и ни доизграждат и променят, защото
оставят следи и спомени.
Стихосбирката е разделена на три
тематични цикъла: „Не е тъга, разбира се“,
„А дядо много вярва в залеза“ и „Животът
упорито изоставаше“. Те ясно очертават
трите основни смислови центъра на
цялостния разказ. От едната страна стои
разбирането, че няма как винаги да сме
безкрайно щастливи или безкрайно тъжни, че
тъгата не е равна на щастие, но понякога и

щастието не значи абсолютна липса на тъга.
От друга страна се появява споменатото
вече смирение – дори тогава, когато губиш
близък, можеш да нарисуваш скръбта не
като самосъжаление, а като напомняне, че
някои загуби правят живота по-безцветен,
но той не спира. А насред всичко това го
има и онова осъзнаване, че от един момент
нататък няма изненади – историите вече
са разказани, всяко ново нещо е онова добре
забравено старо. Единственото, което
ни остава е внимателно да съзерцаваме
и да пазим крехкия баланс между сълзата
и усмивката, защото някъде там е
истинското тихо живеене, пълно както с
поезия, така и с проза.
Следва да се отбележи, че „Човекът, който
си тръгва“ се появява благодарение на
изд. „Арс“ с редактор Валентин Дишев
и дизайнер Анна Лазарова. Така тя се
причислява към една силна поредица дебюти,
зад които застава издателската група „Арс“
и „Скрибенс“.

Олга Токарчук,
„Чудати разкази“,
прев. Силвия Борисова,
изд. „ICU“, 2021,
16.90 лв.
Читателите на ЛВ вече познават разказа
„Пътникът“ (бр. 34/2020) от книгата
„Чудати разкази“ – истински подарък за
почитателите на гласа на нобелистката
Олга Токарчук. Чудатото и чоглавото
в тези истории не идва от върколаци и
вампири, а от онова, което е привидно
близко и познато, но сме го изтикали в
кьошетата и така сме го превърнали в
необикновено и плашещо. Историите
ни карат да погледнем на самотата и
болката с други, магически очи.

Ренета Бакалова
Камелия Панайотова, „Човекът, който
си тръгва“, изд. „Арс“, С., 2021.
Литературен вестник 24-30.11.2021
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Гибла – поличба за помъдряване
Писането за поезия е вид паразитиращо занимание.
Имплементираш нечии чужди думи и метафори в една
нова система, за да се опиташ да ги разтълкуваш, да
предадеш свое послание чрез тях. Да ги преживееш
отново, да добавиш нов прочит и така до втъкаването
в палимпсест. Втората стихосбирка на Ана Цанкова
„Гибла“ е един изключително добър гостоприемник,
с неизчерпаема жизненост и сила. Свят, в който
противоположностите се преплитат и се потвърждават
взаимно до парадоксалност. Имат свой собствен език
на общуване, където не се изключват и отблъскват, а
си взаимодействат и пребивават в хармоничен баланс,
въпреки бурята или точно поради нея. Бурята (гибла е
пясъчна буря) е центърът на света, на четирите посоки
на съществуването, който крепи всичко на раменете
си, като една голяма стара мъдра А’туин, но без да се
оплаква, че є натежава. Няма как да не се довериш на
авторката є, че всичко е точно както трябва да бъде,
защото самата тя излъчва тази увереност от себе си и
от стиховете си. Владее стихията на пустинния вятър
и има силата да организира прашинките му до съвършен
разрушително-съзидателен (без)порядък. Ана споделя в
едно свое интервю, че „поезията е начин за овладяване
на болката“ и втората є стихосбирка го доказва с всяка
своя прашинка.
В „Гибла“ има четири основни цикъла, четири сезона,
четири фази на живота (детство, юношествно, зряла
възраст и живот отвъд материята), както и четири
основни посоки, към които Ана като невидим диригент
насочва сетивата на читателя. Едната гледа назад,
в миналото. Черпи знание от него, за да оцелява в
настоящето. Обръща се към спомените, но не с желание
да остане в тях, не само с носталгия, но и с огромна
благодарност за опита, придобит от любимия дядо и
изобилието от изживяното. Нагоре е посоката към
небето, летящите птици и Бог. Там са упованието и
вярата, без които не можем. Погледът ни надолу бива
насочен от белите корени на старостта – към земята
и пропастта. Има поглед и отвъд – в другия край на
тази пропаст, където са надеждата, прераждането и
любовта. Там, където може би вече ще имаме криле, ще
бъде лято, или поне душата ни ще лети свободна от
материята, вече научила своите уроци от пребиваването
си в тялото. Но може би най-интересната и най-важна
посока, накъдето сочи ветропоказателят на Ана,
вътрешният є компас, е тук и сега. В центъра, в окото
на бурята. Тук, където сърцето вече е в подходяща,
лесносмилаема форма за умиране. Тук и сега, пътувайки
в тролея и трамвая, докато пие бира в градинките,
слуша джаз и чете поезия, дори докато общува с Бог,
който е приседнал на перваза на прозореца. Докато гледа
птиците, от които ще се е научила да лети някой ден,
защото самата тя е птица и защото всеки има този
потенциал в себе си. Тук и сега, когато тя е есента и си
прави прекрасен детайлен автопортрет на страница 32.
Четирите сезона съвършено допълват и потвърждават
цикличността на книгата. Въпреки условното
разклоняване на посоките, символичното разделение
на живота на детство, младост, зряла възраст и
старост, както и лутането между сезоните, тези
направления за съществуване изобщо не са категорични
в параметрите си. Напротив, преплитат се съвсем
естествено и синестетично си разменят знаците,
образите и мотивите, като във всяка една отделна
картина са съответни и прилежащи. Това се дължи
на централната опорна точка – гиблата, чиято
обединяваща мощ е способна да подчини всички
прашинки на себе си. Така отделните сезони и символи
в книгата остават разпознаваеми и уловими, докато са
изключително аморфни, преминаващи през различни фази
и форми на съществуване, в зависимост от посоката,
времето и епохата на живота. Като една натална
карта, където основните въздействия на знаците са
доловими и разпознаваеми само чрез взаимодействието
помежду им в конкретния момент, както моментното
разположение на планетите в часа на раждането ни. В
„Гибла“ изгряващият знак е Зима. Есента е времето ни
на възрастни, а пролетта е между тъгата и зимата. Ана
ни призовава да си я измислим, за да забравим студената
є сестра, за да пораснем вече, но по детски. Лятото е в
осмия ден от седмицата – там, където е очакването и
където съвършеният миг е факт.
В първия цикъл „Зверилник на мълчанието“ ставаме
свидетели на раждането на изгубеното поколение,
споменът за загубите и за мъртвите от миналото,
които продължават да живеят в нас. В зимата на света
е колкото страшно, толкова и сигурно, но повече ни
е страх от разтапянето на снега, защото слънцето
ще ни разобличи и ще оголи опасенията и копнежите
ни, ще разтопи илюзиите ни, заедно с
бронята от сняг. Зимата тук е уютна
спътница, пазителка на детето в нас,
на детството – отсрещния полюс на
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тъгата. Проследяваме как сърцето започва да се
огъва под натиска на живота, на
времето, на събитията, на
липсите и присъствието.
Няма недоволство от
реалността, а само
констатирането є, защото
Ана разбира болката, което
не значи, че я е преодоляла,
но вярата є помага да има
достатъчно смирение, за да я
приеме. Болката е неизменна
част от живота, както и
шамарът на смъртта, само
че смъртта е измамна (като
февруарско слънце), тъй като
повелителката на гиблата
знае много добре, че душата
я гледа и иска да говори. Знае,
че душата я има и смъртта
засяга само тялото. Първият
цикъл прави пирует и се завръща
пак в детството, за да си тръгне с конски тропот от
него. Да се раздели с илюзиите, отново на ръба, този
път на планината и този път с друга част от коня,
очите, вперени в зимата. На самия неин ръб, с усещане за
това, че няма да е като онази в детството. Смъртта
обаче не е категорична точка и това не спира детето
да върви напред, макар и към нея. Малкото Ане усеща,
че трябва да направи крачката към следващия етап на
съществуване и да пристъпи към по-осъзнати действия.
Да порасне. Затова изтърсва ботушите си от снега,
обува кецовете, хваща тролея и от детството отива
в бара. Треторазреден бар, където нищо не е същото и
нищо не е истинско. Тук ясно се начертава векторът
на миналото и сегашното. Усеща се колебанието – да
останем ли в живота, където ще има разочарования,
или да останем потопени в съня от миналото, където
мама ни вика за вечеря? Барът е портал за къщата
на спомените, където къкри гърне боб. Портал за
изгубената душа, чиято зима единствено я свързва със
света на чистото детско наивно усещане за живота,
в който има успехи, истини и вяра. Изборът вече е
направен, защото авторката знае, че само напред има
трансформация, само през болката и през бурята се
раждаме отново и ставаме по-силни, истински узрели и
смислени. През тъгата Ана се отделя от детството и
поема на път към себе си.
За нея краят на илюзиите се оказва чудесен, защото тя
знае как да присъства „Между тъгата и зимата“, както
е наречен вторият цикъл от книгата. Точно на място
и точно навреме идва тук тъгата – след разбирането
на болката, която не може да ни унищожи, ако є даваме
път. Тъгата в книгата не е забранена, защото не убива.
Дори и да убива тялото, не може да убие спомените
и надеждата, тъй като любовта е неизменна. Снегът
отново се появява да напомни за защитната си функция,
да обещае закрила и подкрепа, да припомни детството,
което носи в разтопяването си. Тишината е прескочила
във втория цикъл, за да стане съучастница на снега,
който подслонява всяка надежда, че още има смисъл.
Сякаш казва: Тук съм, не се плаши, ще се погрижа за
спомените ти, докато скиташ в пролетта на живота.
Докато бродиш из другите сезони, аз ще пазя зимата
на детството ти, за да се родиш пак, за да се изгубиш
отново във вихъра на живота-ураган, но да се намериш
във всяка песъчинка, повдигната от вятъра. Защото ти
си всяка песъчинка и ще се откриеш навсякъде. Затова
ти пращам този вятър, за да те разпръсне, после да те
събере. После сам да се събереш, но вече научил уроците,
а душата спокойна да напусне тялото, вече по-цяла, помъдра. До следващата инкарнация, когато няма да си
същият, но пак ще се чудиш и ще пътуваш. И този цикъл
да се повтаря отново и отново. Като една поличба за
помъдряване.
В „Илинден“ авторката принася в жертва именно
неизменната любов (която е котка и не може да
плува), детството и себе си, за да се пресътвори. Да
бъде лято поне за една строфа. Да роди дракон и да
бъде убита на седма страница. Св. Илия е нейният
повелител, повелителят на бурите и градушките, чрез
който поддържа гиблата в себе си жива, до следващата
зима, до следващото раждане, до следващата страница.
В „Илинден“ крилете на лястовиците заякват за
ветровете. Точката на присъствие е точно тук и сега.
Авторката решава, че ще говори за себе си в сегашно
време и изобщо за себе си. Споделя се и се разгръща пред
четящия до болезнена автентичност, дори остава боса и
няма сняг, който да скрие разголилата се душа. Мъглата
е сняг. Тук, отново в противоречиво взаимодействие,
се прокрадват страховете и увереността, типични за
съществуването под това небе. Типични за търсещата
душа. На една мисъл разстояние е птицата, която
забравя небето. Вместо нея тук и сега е момичето,
което стъпва по земята, но което знае, че може да лети.
Раните се множат с напредването на съществуването,

но солта е в чуждите, защото
повелителката на гиблата се е научила да
лекува своите в сънищата си. В четвъртия
цикъл „Сол“ има назидателното обръщение,
когато смъртта и тъгата не са разбрани.
Там солта, кожата и съзнанието са пречка
за душата на птицата, която иска да се
върне към небето, защото то е повод
за връщане, отворено е, но тя го е
забравила, докато пребивава в човешкия
си образ. Нашата пътеводителка
вече е разбрала живота и смисъла му.
Нещо се случва извън разбирането є
за живеене. Подредила си е пъзела.
Подредила е сякаш себе си и всичките
си парчета, които е трудно да се
дефинират в широкия си спектър
от образи и сетивни възприятия,
където далечните асоциации могат
да се свържат само през дълбока
сензитивност и синестезия. Като джазов ритъм,
хармоничен в дисхармонията, която чува неопитното
ухо. Толкова джаз има в тая книга, че няма как да не се
заслушаш. Тези парчета изобщо не си пасват на пръв
поглед, но това, което ги обединява, е ТЯ. И тя е толкова
автентична именно защото е съставена точно от тях.
Парчета зима и ягодово сладко. Парчета цигари и чай,
и компот от круши. Парчета поезия, джаз и бунт, и
гълъби, есен, кецове и улици. Парчета спомени и флашбеци
от минало пребиваване в чужди тела на една летяща
душа. Тя никога не спира да съществува, затова не се
страхува от смъртта и тленността. Не се страхува от
нищо, въпреки всичко. Птицата се е калила, помъдряла
е и вече може да полети. Нуждата є да бъде себе си е
пясъчната буря. Краят започва от нея. Краят започва.
Жената – повелителка на гиблата е тук. Тя няма нужда
от маска, за да съблазни, да се хареса, да плени. Има
нужда само от себе си и от собствената си стихия
на покровителка на сезоните, птиците, спомените,
болката и тишината. Малката Ане извървява пътя
от безпорядък към устойчивост. Заявява себе си като
жена, без страх от разтапяне на снежната броня на
детството.
След очистващата вихрушка на пясъчната буря идва
състоянието на покой и някак всяка прашинка отново си
е на мястото. Както пише една друга поетеса в първия
си роман: „Думите са капризно нещо, идват само там,
където мисълта е ясна и е в покой. Емоцията им дава
форма и цвят, но покоят на душата ражда думите“. В
цикъла на живота няма правилно и грешно, има ги само
моментите на осъзнаване, в които усещаме Бог в себе
си, в нас и около нас. Усещаме, че и ние сме Бог, защото
имаме силата да творим, да сътворим себе си. Всяка
среща с уж непознатото е просто добре забравено
старо и е нещо, което е тук, за да те научи да живееш
по-добре със себе си. До голяма степен цялата книга е
среща със себе си през вихрушката от емоции, събития,
хора, правила, живот… „Гибла“ разрушава, за да остане
цяла самата тя, посвоему. Цяла и помъдряла. Компас за
пребиваване тук и сега, въпреки всичко. Утеха, че винаги
ще знаеш, когато си поел в правилната посока – към себе
си, тъй като прераждането, според Толе, не помага, ако и
в следващия си живот все така не знаеш кой си.
Лидия Кирилова
Ана Цанкова, „Гибла“, изд. „Смисъл“, С., 2021.

Рисунка: Ива Стефанова, „Вампири учат децата си“
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Всяко влизане в миналото е реконструкция. Дали през
собствените кухини на паметта, дали през скелето на
някаква запазена конкретика или алгебричния диктат на
разума, дали чрез някакъв стремеж за синтез, опитите
за оживяването на отминалото стоят близко до едно
фундаментално проявление на човешкото състояние –
неспособността за вездесъщност и всяческите опити за
самостоятелно преодоляване на този, а на редица други
дефицити.
„Предизвестието за истинския край може да се яви в
сетивата – в някоя особена светлина, в полъха на гнило
мимоходом, в несвойствения цвят на водата в чашата
или допира на еднодневка до кожата ни – но никога в
ума.“
Романът на Антония Апостолова се конструира между
задочния диалог на Мартин, който говори в първата,
два пъти по-обемна част, и едноименната героиня,
която се включва в последната третина с помитащо
и безпрекословно писане, което почти обезсмисля
предишните двеста страници. Оплетена между
писмата, дневниците и до голяма степен вътрешните
монолози на двамата, историята представлява особена
сплав между класическото линейно и съвременното
фрагментарно сюжетиране. Доколко експериментът на
такава сплав е успешен, зависи вероятно от призмата,
през която се подхожда към текста, а не на последно
място и от субективния читателски опит. Особено
първата част съдържа немалко зародишни истории,
които остават недоразвити или без явно поддържане на
по-нататъшното разгръщане на наратива (ако изберем
да го търсим). Едно такова отказване от разписването
на зачатъчните животи и случвания, от друга страна,
се вписва тъкмо в съвременните тенденции на
романизиране, където разказвачът не претендира за
всеобхватен поглед на историята. Читателят се потапя
в море от синхронни навързвания, мрежа от настояще,
което обаче стои някак притъмнено от дневната
светлина на живото.
В текста освен ясната диада на двамата централни
персонажи се оформят и други, по-неконкретни
противопоставяния, чиято динамика, струва ми се, е
основополагаща за романа. Една такава е напрежението
между обилното детайлизиране на заобикалящата
физическа и културна реалност, в случая – Бургас на
90-те (но като топос на функцията „гимназиални
години“) и монологичното, особено силно някак вътрешно
движение през обема на романа, което сякаш страни
от всякаква физика, колкото и текстът да се опитва
да ни убеди в противното. С богатата си детайлност
книгата е в някакъв смисъл и микроскопски препарат,
разрез на епохата на 90-те и културата, захранвала
гимназиалните години на подрастващото поколение.
Този изключително конкретизиран пласт обаче стои
по някакъв начин неспоено или поне не съвсем органично
спрямо словесното битуване на героите и останалата,
често силно интериорна атмосфера. За незапознат
читател с реалиите или със самата градска среда и

притулените мъгляви отсенки на влажното есенно-зимно
небе, слизащо през сутрините между сградите и увиващо
по-голямата част от учебната година на един гимназист,
не малко от мизансцена на романа може да се стори
като бърза разходка из музей без зачитане в надписите.
Плеядата от имена, реалии и спорадично включените
диалектни думи някак не успяват да създадат органична
споеност с вътрешните светове на Мартин и Антония,
които могат спокойно художествено да функционират и
без външното скеле на привнесената фактология.
Друга такава опозиция е опитът за прокарване на
фините пластове психологизъм и вътрешните монолози
през телесността, а от друга страна, отстраненото
битуване на същите пластове, които стоят някак
самодостатъчни в прецизната си обработка. Опонират
си и двете протичания на времето в структурата на
романа – съвсем синхроничната осмисленост на Мартин,
във и през която се разгръща детайлизиращата стихия на
възкресеното минало, и абсолютно диахронният поток
на Антония, който би трябвало да ситуира романа в
съвкупността му от двете части върху времевата ос,
но който сякаш остава центриран върху себе си. Впрочем
това разпределение на хронологичните перспективи
между героите е интересен прочит на донякъде
традиционните времеви перцепции, приписвани на единия
и другия пол. Романът върви изцяло насреща им и по-скоро
ги преобръща и преосмисля, като поставя тежестта
именно върху Антония – нейната структурираност
придава някаква завършеност и обрамчва разливането на
първата, Мартинова част.
Художественото вплитане и оплитане на двамата
герои минава в някакъв смисъл през похватите на
билдунгсромана, което на моменти е смело решение,
отново диалогизиращо между по-субтилните внушения
от цялостния стил и по-директно ословесяване на
телесността. Любовната „история“ (понеже история,
формално погледнато, няма или не по стандартния
начин) се развива в едно музейно, на моменти стерилно
пространство, крепящо се върху изкусно обработения
език на авторката. Прави впечатление някак
безсюжетното присъствие на тази „любов“ или „любов
във възможност“, тя е константният подтекст, спрямо
който всичко останало може би е бележки под линия.
Впрочем това, което поддържа динамиката на романа,
е именно езикът, който стои някак отвъд всички
съмнения и опити за израстване на героите. Същият език
обаче на моменти носи белезите от умората на това
крепене, както и от дресировката, от която понякога
губи част от чара на спонтанността. Фразите на А.
Апостолова са винаги премерени, като, отново, понякога
тази премереност сякаш възпира стихията на езика от
собствената му неконтролируема живина. Друг път
преливат в поезия.
Тук стигаме и до двата гласа, за които стана въпрос
по-горе. Докато вторият, на Антония, впечатлява
с поетичната си точност и гъстотата на езика

си, ритмичната си
отмереност и сякаш
ясна детерминираност и
положение във вътрешния
хронотоп на романа, то
първият не успява така
убедително да ни увери –
в автентичността си,
в самостоятелното си
присъствие в романа,
във важността на
художествената си
функция. Частта на
Мартин ми се щеше да е
поне толкова обрана, фокусирана и изчистена като тази
на Антония, като допускам, че това може да е търсен
ефект, който обаче не ми се струва, че е печеливш за
цялостната текстура на произведението.

Фотография Иван П. Петров

Из реликвариума на безвъзвратното

Влизането в миналото е реконструкция. Това, което
го няма, може само предполагаемо да се пресъздава,
никога чисто – нито от психологическите проекции
на влизащия, нито от идеологически или субективен
прочит на „възкресяващия“ (което е едно и също, но
при второто по-често има шанс за самоосъзнаване на
собствените граници). Сигурно затова литературата
намира чудесна почва, върху която да възраства
собствените си внушения, именно при срещата си с
миналото; паметта е най-големият творец, понеже
сама себе си залъгва, че проецираното от нея е самата
действителност, и няма съмнение в истинността си.
Но там литературата се блъска в собствените си
ядрени същности – кога прецизното възкресяване, макар
и изкуствено, на миналото престава да е литература и
прекрачва в полето на възстановката? Кога дневникът
подплатява художествено обективната реалност и
кога е просто някакво изброяване? Къде разпръснатите
корени на личните истории в някакво разказване успяват
да се свържат в обща история и кога остават самотно
недовършени?
Книгата на Антония Апостолова задава въпросите си
към самото сърце на литературата и писането и само
ни загатва за потенциала на авторката, който тепърва
ще се развива пред очите на четящите. Романът е ценен
опит както с претенцията си за ясна конкретизация
на хронотоп, без да набляга на характерната за
такова писане линейна нарация, така и с опита си за
поетизирането на дневников и епистоларен материал,
като в същото време бяга от ясните граници на
жанровото структуриране, потапяйки ги в мъртвото
море на едно собствено минало. Минало, което остава
все така недостъпно, като всяко.
Иван П. Петров
Антония Апостолова, „Нас, които ни няма“, ред.
Марин Бодаков, изд. „Жанет 45“, худ. Кирил Златков,
2021.

П риписки

Уютът на ужаса
Когато преди няколко дни четях отново
стихотворенията от „Не са чудовища“ на Никола
Петров, се замислих, че усещам нещо особено, нещо,
което Фройд нарича das Unheimliche, uncanny е на
английски – на български: някакъв бездомен ужас може
би, но той не е временен – при него трагедията не е
като светкавица, не е краткосрочна – ужасът тук е
като всекидневие, като деня и нощта, нещо обикновено,
подробност от пейзажа, а всъщност самият пейзаж,
ужасът като принцип, като норма, ужас в реда на
нещата, той минава отвсякъде, но тук има и нещо друго,
нещо ключово, по някакъв начин това е един неочакван
и уютен ужас, той не е смачкващ и окончателен, той е
приет и продължителен, жив, дълъг ужас.
Това се усеща и от самата ритмична и заклинателна
структура на стихотворенията, които са елегични
балади сами по себе си. Те са разкази, епос за такъв
ужасен свят, в който се живее, в който се надяваш да
имаш силата да връщаш и обръщаш времето към нещо
друго, към срещи, към разговори и хумор.
Това е нужно, защото този ужасен свят е и
споделена, разбрана, еднообразна безизходица. В него е
наложително категорично приемане на себе си, въпреки
особеностите или заради тях, за да може да се оцелее
сред водовъртеж от правила, норми, дисциплина,
власт и ред. Често единственото оръжие в тази
ситуация се оказва неумелостта, осъзната и доведена
до виртуозност. Неумелост в това да различаваш

реалността и съня наяве, в който
падаш.
Сънища, за които създаваш знаци
и заклинания, в които говориш за
дошлия отдавна край. Край, в който
невинността оцелява трудно не само
защото ужасът се е просмукал тук
и там. Той е брутален и очевиден
като в стари и автентични приказки,
като в приспивни песни. Но има и
нещо друго, също ужасно. Ужасът е
роднина и с баналността на злото –
чудовищата в този ужасен свят са и
банални, нищо чудно няма в тях, нищо за гледане и учудване.
И това се случва и да е най-чудовищното. Те са нормални и
естествени като лято и есен, те са обаче и като Рапунцел
и Спящата красавица, застинали в безвремие, в повторение,
сложени на зациклила и дълга пауза, в която не спират да се
надяват и да очакват целувка, прегръдка, грижа и обич.
Целият епос от балади и елегии за този ужасен свят
е възхвала на дългото сбогуване. При него си тръгваш
множество пъти, за да бъдеш открит отново някъде и
от някого. И да се сбогуваш пак. И отново.
Вниманието във вселената на Никола Петров е
забележително. От нея става ясно, че за всеки има място
и има ад. В този ужасен свят има цяло царство с нюанси
и детайли, със специфични и индивидуални особености. За
всеки е предвидена различна тъмнина.
И въпреки това в нощта на този опустял свят има все
още място за жажда – за любов и за живот. Може и да
няма наивно очакване за справедливост, но има търпение

за чакането на цъфтеж, в чиито цветове има желание
за мир, за опит по преобръщане на ужаса, за зануляване,
за покоя на липсата и тишината на травмата, в
неизречените тихи думи след края, когато вече никой не
те чува, защото си сам.
В този ужасен свят на Никола може би отиват, там
отлитат думите в своята есен. Няма топли страни
за думите в този свят, но от този факт не следва
смразяване, той е осмислен и се продължава напред със
знанието за него.
Но напред може да се окаже и буквално назад. С
носталгия по пълнотата на живота, по магията му преди
да е осквернена и разомагьосана.
Времето, когато още не си бил сам. Преди да се усетиш
напуснат, изоставен, преди всички вече да са си тръгнали,
да си забравен, сам вкъщи, и всъщност не само са
тръгнали, не ги е и имало, но даже и да са тук – все едно
ги няма.
Свят, в който ритуалът на смъртта е предусетен и
смирен спомен. Свят, в който е жив и импулсът да си
устремен назад към изгубеното, за да не бъде повече
изгубено, за да не може да бъде изгубено, да е окончателно
и поне за миг, възвърнато.
Стефан Иванов
Никола Петров, „Не са чудовища“,
Издателство за поезия „ДА“, С., 2021
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„Леополдщат“ е последната пиеса на знаменития
английски драматург Том Стопард. Както сам той казва,
тя е най-личната му пиеса и макар и не изцяло базирана
на неговата биография, в голяма степен засяга еврейския
му произход и трагичната съдба на немалка част от
чешките му роднини, загинали в концентрационни лагери.
Пиесата е поставена е в Wyndham’s Theatre (Уиндъмс
Тиътър), Лондон и след премиерата є на 25 януари 2020 г.
е спряна поради епидемията от Covid-19, която наложи
затварянето на театрите не само във Великобритания,
но и в цяла Европа. След освобождаването от мерките
и връщането на публиката в театралните салони
„Леополдщат“ е възстановена в репертоара на театъра
до края на месец октомври тази година. Режисьор на
постановката е Патрик Марбър, а актьорският екип
включва повече от 30 участници, между които и Ед
Стопард, син на Том Стопард. Патрик Марбър не за
първи път работи с Том Стопард. През 2018 г. е отличен
с наградата „Тони“ за постановката на пиесата му
„Травестии“.
Текстът на Стопард предизвика широк интерес
в театралния свят и е широко отбелязан в
специализирания печат и в престижни английски медии.
За 82-годишния жив класик на драмата това е още едно
потвърждение за уникалния му драматургичен талант.
Пиесата представя живота на три поколения на една
еврейска фамилия от навечерието на ХХ в. до 1955
г. „Леополдщат“ е квартал във Виена, още в XVII
в. официално обявен за еврейско гето. Събитията
в пиесата проследяват съдбата на три поколения
от позициите им на изявени представители на
финансовата, научната и артистичната кариера до
пълното є заличаване в годините преди началото на
Втората световна. По официални данни от 115 000 през
1938 г. еврейското население е сведено чрез изтребване

Ед Стопард на репетициите на „Леополдщат“. Фотограф Марк
Бренър

или емиграция до 6000 по време на Втората световна
война. Тези трагични събития Том Стопард пресъздава в
жив и дълбоко вълнуващ текст.
„Леополдщат“ не предлага обичайното наслаждение
от наситения с интелектуални обрати и езикови
игри диалог, който познаваме от повечето предишни
текстове на автора му. Удоволствието тук идва от
умелото изложение и обмен на интелектуални и жизнени
позиции, преплетени с политическия и социалния живот,
търсенето на оправдание и опорни точки в крехкото
и несигурно положение на еврейската общност, в
ежедневието през различните исторически обрати, в
отношението към нея във Виена. Антисемитизмът,
затихнал в моменти на относителен социален и
политически мир, много бързо избухва и се разразява с
унищожителни последици.
В действието на пиесата събитията са пресъздадени с
познатия талант на Стопард, в традиционна линеарна
драматургична структура, свързваща поредица от
времеви отрязъци, които в своята цялост създават
драматичното звучене, доведено до трагично
кресчендо на финала. Отделните исторически периоди
са отграничени с документални кадри и снимки,
визуализирани върху прозрачна завеса, спускана пред
сценичното пространство. След миролюбивото начало
в навечерието на новия век следват събитията от 1924,
1938 и приключват в следвоенната 1955 г. Емоционално
завладяващото звучене се изгражда постепенно в хода
на действието. Уютът и празнично коледно настроение
в дома на семейство Мерц в първата
сцена е пресъздаден в наситени диалози,
изпъстрени с теми от ежедневието,
спомени от миналото и надежди за
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„Леополдщат“
най-новият текст на Том Стопард –
почит, послание, предупреждение

Ед Стопард, Алексис Зегерман, Фей Кастелоу и Ейдриън Скарбъроу в „Леополдщат“ на Том Стопард. Режисьор Патрик Марбър,
Wyndham’s Theatre, Лондон, 2020, Фотограф Марк Бренър

бъдещето. Почти идиличната картина, в която главата
на семейството Херман Мерц дори е приел католицизма
в стремежа си да се вгради във виенското общество,
загатва за всеобщите заблуди и очакване за позитивни
промени в нагласите на гражданите на Виена към
различните. Следват двадесетте години след Първата
световна война, когато във въздуха вече се усеща
тревогата от надигащият се националсоциализъм, но
едновременно с това витае и духът на модерна Европа.
Обсъждат се новите имена в изкуството, философията,
науката. Картините на Климт, теориите на Фройд и
не на последно място, постиженията в математиката
се обсъждат с интерес. Еврейството в тези
години е сериозен културен пласт във Виена и това
обяснява самозаблудите и упорството на Херман да
заглушава гласа на разума, изключително убедително
представено от Ейдриън Скарбъро (Adrian Scarborough).
Пристрастието на Стопард към математическите
открития, блестящо разработено в „Аркадия“, тук
продължава с образа на Лудвиг, пресъздаден талантливо
от Ед Стопард. Кулминацията на драматичното
напрежение настъпва с нахлуването на нацистката
полиция в дома на Мерц в навечерието на Втората
световна война и присъединяването на Австрия
към Германия. Редиците на фамилията оредяват до
пълното им изчезване от сцената. Последната сцена
на „Леополдщат“ най-силно подчертава връзката на
пиесата с личната история на Том Стопард. Самият
той, подобно на младия Натан (Sebastian Armesto),
осемгодишно момче, е доведен в Англия от британския

си втори баща, където израства като „британец“,
чиито спомени за истинското му семейство са потънали
самозащитно в дебрите на подсъзнанието. Срещата с
Лео (Luke Thallon) и Роза (Jena Augen) събужда усещането
му за родова принадлежност. Финалните акорди на
спектакъла, с последните трима оцелели наследници,
започнали като сблъсък на различните позиции и оценки
за миналото, породени в следвоенна Европа, отзвучава в
спираща дъха дълга поредица от имената на загиналите
в концентрационните лагери в Дахау, Аушвиц, убити или
посегнали на себе си, непонесли самотата и чувството за
вина.
В спектакъла не бихме отбелязали централни роли,
доколкото текстът цели да създаде цялостна
картина на драматичните обрати до пълния крах на
една голяма общност. Въпреки това всеки един от
участниците в блестящо изградения диалог пресъздава
чрез характерна индивидуалност своя щрих към
пълнокръвния є образ.
Пиесата „Леополдщат“ на Стопард е отличена с
наградата за драматургия на името на Лорънс Оливие
за 2020 г. Със същата награда за поддържащата
роля на Херман е отличен и актьорът Ейдриън
Скарбъро (Adrian Scarborough). Добрата новина е,
че представлението „Леополдщат“ е включено в
програмата на NT Live за 2022 г., което може би ще
даде възможност и на българските зрители да се
насладят на спектакъла.
ИНА БОЖИДАРОВА

Нощ на театрите’2021

Live Cam – другата страна на театъра
Тази година европейската инициатива „Нощ на
театрите“ започна точно в 12.00 ч. на 20 ноември с
откритото студио LIVE CAM „Другата страна на
театъра“, което се излъчваше на живо във фейсбук
за всички почитатели на театралното изкуство в
България и по света. За различните лица на театъра
разказваха актьори, режисьори, драматурзи, театроведи
и журналисти. Основната част от дискутираните
теми беше свързана със ситуацията на театъра през
последните две години, във времето на Covid пандемията
и възхода на новите дигитални формати; с кризата и
интензивно протичащите трансформации в изкуството;
с българската драматургия тук и сега на театралната
сцена, както и с новите пространства за култура
като Регионалния център за съвременни изкуства
„Топлоцентрала“, чието откриване предстои.
В първия панел на откритото студио във ФБ с водеща
Ива Дойчинова няколко актьори (Луиза ГригороваМакариев, Христо Петков, Марта Петкова, Никола
Хаджитанев, Владо Пенев, Весела Бабинова, Дарин
Ангелов и др.) се опитаха да открехнат завесата пред
другата, скритата страна на театъра от времето на
репетициите, работата с ролята, взаимоотношенията с
колегите.
В следващия панел водещите Стефан Щерев и Анна
Ангелова направиха интересна дискусия за съвременната
българска драматургия с поканените от тях драматурзи
Захари Карабашлиев и Александър Секулов, по чиито
текстове са два от най-успешните спектакли през този
сезон – „Опашката“ на Карабашлиев с режисьор Явор
Гърдев и „Народът на Вазов“ на Секулов с режисьор

Диана Добрева, театроведа проф. Николай Йорданов и
актьора Юлиян Вергов, изпълнител на ролята на Вазов
в последното представление. След тях за откриването
на „Топлоцентрала“ и за предизвикателствата и
перспективите на независимата сцена разказаха
нейният директор Веселин Димов и директорът на ACT
фестивала за свободен театър Стефан Прохоров.
Добре замисленото и интересно протекло отворено
студио LIVE CAM „Другата страна на театъра“ завърши
с разговор на Стефан Щерев, Ангелина Георгиева, Анна
Ангелова и Явор Гърдев (който се включи онлайн от
САЩ) за ограниченията, новите възможности и старите
изпитани опори на театъра във времето на пандемия.
„Нощ на театрите“ се осъществява с подкрепата
на Столична община. Стрийминг партньор на
инициативата за четвърта поредна година е
STREAMER.BG
ЛВ/СЦЕНА

Феминизмът: проекции на несбъднатото
от стр. 1
съществена роля в търсенията на Видева и е обсъждана
като залог на конкретни проекти. Защо тогава не
„феминистки проекти“?
Отговорът, струва ми се, е в приведената по-горе бележка
– в „различните проекции на предизвикателствата към
характеристиките на човека на Просвещението“. Има
характеристики на човека на Просвещението, има и
предизвикателства към тях – към може би пропуснатото,
може би недомисленото, може би сгрешеното – и
тези предизвикателства, критичното оглеждане на
просветителския човек, излъчват различни феминистки
проекции. „Проекции“ следователно е термин, който
подчертава връзката с предходни епохи и най-вече с
просветителския (но също и с марксисткия като негово
продължение) проект и с кризата и на единия, и на другия.
Така в избора на тази дума се пресичат две съществени
доминанти в българската мисъл от 1980-те години
насетне: от една страна, призивът не да бъдат зачеркнати,
а да бъдат повторени стъпките на модерността, за да
се коригира пропуснатото и – да го кажем с думите на
Мамардашвили – „мъртвороденото“; от друга страна,
„изтегляне на диалогичните проекции на своето време в
една необичайна посока“2. От тази гледна точка проекциите
се оказват обърнати не само към бъдещето (като
проект), но и към миналото, от което са проектирани. Те
предполагат, иначе казано, едно връщане и обръщане назад,
преосмисляне от типа на онова, което Кръстева прави,
когато през 1990-те години пренасочва интереса си от
революцията (révolution) към бунта (révolt), активирайки
по-ранното астрономическо значение на революция като
въртене на небесните тела по техните орбити.3 Или, за да
цитирам един астроном, „нещата се въртят“. Проекциите
предполагат въртеливо движение: те изхождат от
миналото, но и от пропуските в това минало, забелязани
днес, т.е. те сноват в двете посоки. Това преразглеждане на
миналото като подхождане към бъдещето е по такъв начин
диалогично: то предполага самият разговор с миналото да е
не просто екзегеза, а да е продиктуван от проективността:
същественият фокус в перспективата на Недялка Видева е
това диалогично начало, сговарянето в проекциите между
миналото и възможните му продължения.

Защо несбъднатото?
В проекциите следователно има проект, който се основава
на совалката между минало и бъдеще, между бунт и
революция: ето защо говоря за несбъднато, а не за неслучено.
В днешното ни говорене „неслучване“ често пъти замества
„несбъдване“: тази подмяна неслучайно се случва. Тя има
дълбоки мирогледни основания в кризи, които опират о
кризата на идеите за индивид, свободна воля и свобода. Ние
сме връхлитани от случвания – да кажем, случването на
един вирус и последвалото случване на дистопиен ръст на
санитарни диктатури – поради което едни други пътища,
да ги наречем „несбъднати утопии“, които преди 20 и 10
години изглеждаха възможни със средствата на новите
технологии, не се случиха. Има ли начини да се разчете воля,
желание, процедура и дори конспирация зад това неслучване?
Несъмнено има и този вид прочит дори непрестанно
се прави, но засега без да обърне хода на (не)случването.
Така неслучването за пореден път ни поставя под знака
на ангела на Бенямин: обърнати назад, ние сме осъдени да
гледаме нарастващите купчини руини на онова, което
е изглеждало възможно, но е останало неосъществено,
руините на затворените пътища, на неосъществените
възможности. За да съкратя тези размишления, ще го
кажа така: за разлика от (не)случването, (не)сбъдването
предполага желание. Сбъдва се – или не се сбъдва – онова,
което сме желали. Случва се – или не се случва – нещо,
което може би сме желали, може би не: желанието ни тук е
безотносително. Като говоря за несбъднатото, аз говоря за
желанието в етическите позиции на Видева – неслучило се,
сведено до руини от случващото се; като говоря с нейната
собствена употреба на проекции обаче, аз възраждам
залозите на надеждата като сноване между минало и
бъдеще, бунт и революция. Несбъднатото има проекции и
тъкмо в това е надеждата. Ще се спра на двете централни
проекции на тази надежда.

Една уговорка
Работата на Недялка Видева като цяло е етическа в
строгия смисъл на думата, като в конкретния случай с
„Феминистки проекции“ тя е фокусирана върху определен
тип направления и дебати в етиката, опиращи о спора
между „етиката на справедливостта“ и „етиката на
грижата“. Моето размишление излиза извън рамките както
на този фокус, така и на дисциплинарната принадлежност
на изследванията на Видева, за да подчертае по-едрата
философска и културно-историческа въвлеченост на
мисълта є. Става дума за позиция, за визия, но бихме
могли да кажем също така за усет, чувство и най-сетне
Бояджиев, Цочо. Августин и Декарт. София, 1992, с. 112.
С този въпрос се занимавам в: Николчина, Миглена. Революция
и време: контекст и психоаналитичен обрат в творчеството
на Юлия Кръстева. // Социологически проблеми, 2018, бр. 1, с.
42-63.
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за интуиция, които ми се струват съществени аспекти
на проекциите, за разлика от проекта като изчислимост
и алгоритмизуемост. Всичко това се събира в два
парадокса и във всъщност необходимата парадоксалност
на основанията, върху които е поставено разбирането
на Видева за феминистка етика. Те са следните: 1)
Феминизмът е хуманизъм. 2) Феминизмът е универсализъм.
Тези парадокси до голяма степен обясняват
конститутивната крехкост на феминизма. От една
страна, той може да бъде – бил е и успешно продължава
да бъде – мобилизиран като терминатор на хуманизма
и универсализма. От друга страна, която може би е
същата страна, тази мобилизация води до собственото
му заличаване, и то не защото е постигнал целите си,
а напротив, защото целите му са били изведени до
абсурд, който ги заличава. Иначе казано, ако в срещата на
феминизъм и хуманизъм, феминизъм и универсализъм, има
парадокс, удържането на този парадокс е единственият
шанс за жените, но и за всяка партикуларност. В
позицията на Видева този парадокс е удържан чрез ударение
върху уникалността на Аза и чрез настояване върху
универсалното в етиката на грижата.

Феминизмът е хуманизъм.
Феминизмът е универсализъм
Трябва да се подчертае преобръщането в тези
твърдения. Критиката – както към хуманизма, така
и към универсализма – най-често изтъква, от една
страна, как те пренебрегват партикуларностите
и различията в основата на тези партикуларности,
и как, от друга, замаскират своята собствена
криптопартикуларност като мъжка, бяла, европейска
и пр. В случая, който ни интересува, това е критика
към твърдението, че хуманизмът и универсализмът
се отнасят и до жените, и към следствието, което би
позволявало да се каже, че хуманизмът е (и) феминизъм,
универсализмът е (и) феминизъм. Всъщност в ранните
си етапи женските движения настояват жените да
бъдат включени в универсалното. Това настояване
е в основата на последователното извоюване на
избирателни, образователни, трудови права; то
заляга и в конституционно закрепеното равноправие
в страните от Източния блок. В продължение на
повече от век първоначалната програма за включване
на жените в универсалния човек, изработен от
Ренесанса и Просвещението, продължава да работи.
Във „Времето на жените“ Юлия Кръстева обособява
този етап като необходим, но недостатъчен, като
при това благодарение на двойната си източно-западна
перспектива подчертава несъмнените постижения на
универсалисткия подход в социалистическите страни.4
След падането на Желязната завеса разбирането за тези
постижения попада в странна зона на идеологически
деформации, с които се сблъскахме в съвместната
си работа с Недялка Видева по един мултинационален
европейски проект.5
При все това още в зората на женската битка за
равни права в контекста на Френската революция
става видима една пукнатина в логиката на тази
универсалност, която Джоан Скот ще осмисли през
призмата на парадокса, препращайки към Олимп дьо
Гуж, авторка на Декларация за правата на жената и
гражданката (1791). Парадоксът е, че в момента, в
който се постави искането жената да бъде равна с
мъжа, жената вече се позиционира като различна от
мъжа: според формулировката на Дьо Гуж, която Джоан
Скот превръща в заглавие на собствената си книга,
това искане „може да предложи само парадокси“6. Това
се разбира в епоха на множащи се декларации и защити
на правата на мъжа и на жената. Част от проблема е
езиков: на френски, както и на английски, думата за мъж
съвпада с думата за човек. Година след декларацията на
Дьо Гуж трактатът на Мери Уолстънкрафт „Защита
на правата на жената“ ще настоява в подобен ключ
върху вписването на жените в просветителската визия
за цивилизационен прогрес, спорейки с ретроутопизма
на Русо. Преди това Уолстънкрафт пише „Защита на
правата на човека“ (или на мъжа, доколкото думата на
английски е една и съща), т.е. съчинението є за правата
на жената се появява като addendum към проблема,
който става ясен в кипежа на идеи около Френската
революция: проблема с изключването на жените
от програмата за „свобода, равенство, братство“,
чиято приложимост към всеки мъж е също тема за
разгорещени дебати. Почти мигновено след „Защита
на правата на жената“ се появява пародията на Томас
Тейлър „Защита на правата на скотовете“, в днешно
време разглеждана, кога сериозно, кога условно, като
Кръстева, Юлия. „Времето на жените“. – Времето на жените.
София, 1997, с. 16-40.
5
В рамката на проекта „Разширяване, социален пол и
управление: Гражданското и политическо участие и
представеност на жените в страните кандидатки за ЕС“
(2002-2005), който е отчасти отразен в първата глава от
Феминистки проекции (с. 9-19) – „Има ли феминизмът почва у
нас?“.
6
Scott, Joan. Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the
Rights of Man. Harvard, 1996, p. 4.
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ранен манифест за защита на правата на животните.7
Тази верига добре илюстрира логиката, която ще
подкопае опита за универсализъм, отнасящ се до човека
като мъж-и-жена. Ако жените ще имат права, защо не
и животните? И всъщност не е ли човекът петното
върху универсалността, не е ли той с претенциите си
за изключителност най-голямата заплаха за планетата,
за универсума? През 1960-те години настъпва обрат,
който ще даде допълнителен тласък на тази логика.
Този обрат е в отговор на практическите проблеми,
изникнали в хода на еманципационния процес. Проблемите
(идентифицирани в социалистическия контекст като
пречки пред професионалната реализация на жените, но и
като демографски спад) са плод на различния ангажимент
на жените, свързан с възпроизводството на вида. Чисто
идеологически, но и като опити за администриране тези
проблеми добиват различни форми в разделените от
Желязната завеса западни и източни системи: с Недялка
Видева конкретно сме се занимавали с тези разлики.8 След
края на Студената война източноевропейският опит
потъва в забрава и връх взема спорът между „френското“
ударение върху половото различие и „американското“
ударение върху социалния пол, т.нар. джендър. Европейската
мрежа за академични програми, свързани със социалните
изследвания на пола (Атина), положи като цяло
безрезултатни усилия да демонстрира редундантността
на термина джендър през проблема за неговия превод на
различните европейски езици.9 Спорът обаче така или
иначе се разгърна под общата шапка на употребите на
сексуалността, което доведе до доминиращата през
последните десетилетия контаминация на проблемите
на жените с проблемите на хомосексуалността, след
което и с преноса на този фокус към съвременните
вълнения около трансджендъра. Днешният феномен на
трансджендъра не демонстрира ли за пореден път, че
мъжете са по-добри – включително в това да бъдат
жени? Бихме могли да разглеждаме тези измествания
като част от триумфа на биополитиката, но бихме
могли да разчетем в самата парадигма на биополитиката
скритите ходове на хитростта, която не може да приеме
равнопоставеността на жените, та макар и това да е
с цената на окончателното взривяване на „различните
проекции на предизвикателствата към характеристиките
на човека на Просвещението“.
Тези идеологически феномени пораждат две символни
жертви, за които Юлия Кръстева многократно пледира
и които видимо са под колелото на историята. Едната
е липсата на дискурс за майчинството – изследването
на Видева върху самотните майки и техните митове,
което е в основата на втората глава от „Феминистки
проекции“, поставя на философска основа тъкмо тази
липса. Втората жертва е нещо, което Кръстева
назовава максимално внимателно – тъй като то е съвсем
непроизносима идея днес – тя се отнася до отказа от
разбиране на мъжката сексуалност и мъжкото страдание,
свързано със сексуалността.10 Позицията на Недялка
Видева може да се разглежда като етически корелат, като
отговор в сферата на етиката, на психоаналитичната
перспектива на Кръстева. И в двата случая решение се
търси в оценностяването на единичното – за Кръстева
това са ипсеизмът, „сингуларното“ разгръщане на драмата
на сексуалността в уникалността на всеки индивид; за
Недялка Видева това е ударението върху разбирането
за Аза, „конкретния друг“ и „умението за разширена
менталност“11. С конкретното и единичното като изходна
точка и в двете перспективи се търси общото на една
етика в женски род, етика, минаваща през драматичната
връзка на майчинството и през универсализуемостта на
етиката на грижата. Цялата почтеност, човечност,
надеждност, готовност винаги да откликне, цялата
светла приятелска ведрост на Недялка Видева са
намерили теоретичен израз в тази траектория от
грижата за индивидуалното същество към грижата като
универсална ценност. Тъкмо тази траектория позволява
да преобърнем началата на феминизма в твърденията
феминизмът е хуманизъм, феминизмът е универсализъм. И
тъкмо тези феминистки проекции виждаме унищожени
днес в претенцията всяка единичност да заработи като
категория и в една странна война, която за пръв път
се води не в името на вярата, на справедливостта, на
свободата или на правата, а в името на превърнатата в
оръжие грижа.
Anker, Peder. A vindication of the rights of brutes. Philosophy &
Geography, 2004, 7:2, p. 259-264.
8
Вж. бел. 5 по-горе.
9
Сред поредица от подобни текстове се появи и моят
Translating Gender: the Bulgarian Case, The Making of European
Women’s Studies, vol III, Utrecht: Utrecht University, 2001, pp. 92-94.
10
Вж. https://www.youtube.com/watch?v=2HINJ-BlFGI&ab_
channel=JuliaKristeva
11
Феминистки проекции, 40. Феминистки проекции, 40.
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I n

m e m o r iam

Писмо относно „Ангел в зоопарка“
Станимир Панайотов
Здравей,
Поради ред причини искам само да кажа, че ти пиша
това най-вече като един отдавна излекувал се от патоса
приятел, който, отчитайки образователните си дефицити,
може само да определи настоящото като мнение. Силно
се надявам мнението ми да не е нито патетично, нито
мнително. Може би само прекалено дълго?
Така че моля те да четеш тези редове като и само
като самостойното ми мнение (или по-скоро мнения,
впечатления), което се опитва да бъде емпатийно
(доколкото моето мнение познава теб), но не и оценяващо
(теб или поезията ти). Просто едно разпитващо мнение,
което пита и мен самия.
Не че някога съм търсил истината в поезията. Не че мога
да чета поезия по друг, освен херменевтичен начин. Само
дето твоята поезия не е херменевтична, или поне не иска
такъв прочит. И вярваш или не, за пръв път ми се случва да
седна и да пиша каквото и да било за поезия(та) на някого,
в случая просто се случва това да си ти. Помоли ме да бъда
смел, да?

Да вземем два примера (условно; условието тук е, че се
опитвам да мисля четивно-удоволствено субектите на
твоята поезия):
Например между „Няма място за притеснения“ и „220/150“
се появяват две фигури: Владетелят и Стопанката, които
ми се чини да са взаимозакодиращи се субекти, които
всъщност са едно и също нещо. (Също така в подобна линия
на, хм, интерсубективна репетативност, се срещат още:
„скърбящ монарх“, „учител на учители“, „защото твоето е
Първо тяло, Мое първо“, „...името на младата владетелка“.)
Сякаш говориш за едно и също там, където следва да говори
едно и също: някакви посърнали и леко жалки (хм) фигури
на властта в „любовта“ (и тук твоите „кой“-та и „сега“та ми се набиват в очи), които по-скоро не действат,
защото в крайна сметка тях ги задейства философското
им подчиняване на главата на стиха: на заглавието, което
е господар (владетел/ка) на стиха, т.е. заглавието, което е
Владетелката на стиха, на съдържанието, на утробата на
стиха. То – заглавието; и Тя – владетелката.
В някакъв смисъл заглавието озаглавява някакви субекти

Рисунка:
Ива Стефанова,
„Гадател“

Аз самият съм писал, та писал, някъде до шестнадесетата
си година, когато скъсах с „всичко това“ и тогава осъзнах и
реших, че вдъхновението (пфу…) е патологично заболял мой
„приятел“, от който никак не се нуждая. Първо скъсах с бог
(с малко „б“; скъсахме, когато бях на дванадесет...), после
скъсах със себе си, после скъсах с вдъхновението. Просто
сега си спомням, че скъсах с „всички“ в мен, за да се опитам
да остана себе си, преди доста вече години.
Та сега като че ли най-накрая, освен че конкретно се
позанимах да смеля и обмисля стихосбирката ти, си мислих
и разни лични неща – къде заради поезията ти, къде заради
споменатите „лични“ някакви...
Нищо от това, което съм нахвърлял по-долу, не е и не може
да е монолитно и сигурно. Само интуиции, да. Все още имам
привилегията да изпитвам дистанцирано/дистанциращо
удоволствие от четенето, и то на поезия. Чета с органично
„отстраняване“ в главата ми. Това е просто приятелска
„вненаходимость“. Или дори приятелско „close reading“
на ръба на изкушението: имам предвид изкушението на
теоретичната валенция в удоволствието на четенето,
в схватката на обмислянето на удоволствието, на
удоволствието в четенето.
Та:
1. Харесвам поезията ти. Отне ми около пет дни да разбера
дали я харесвам и ако да, защо. Отговорът на „защо?“ е
открито покрит във всичко по-надолу.
2. За името „Ангел в зоопарка“: Сигурно защото те
познавам, още като погледнах името на файла, реших, че
това е стихосбирка лична, прекалено лична, защото си
помислих (както и често сам се хващам, че самоасистиращо
си въобразявам...), че си посветил стиховете на детето
ви със Зорница. И така да бе, тук става дума за „ангел“, за
безполова невинност, за животни (които отсъстват; ако
и да не отсъстват, това са по-скоро животни-синекдохи).
Сякаш (встрани вече от заблудата ми) „тук“ (къде?..) става
дума за винаги вече изгубена невинност, която е двояка:
за невъзможната невинност на детето-ангел, неизбежно
попаднало в животинската среда на човешкото; и за
случилата се загуба на някаква, на една твоя самотност,
която сега сякаш споделяш заедно с някой друг – с дете, с
жена, със стих.
3. Поезията ти е философична поезия, а не толкова
философска. Ако съм прав за това, то до голяма степен
написаното оттук нататък може и да има някаква
валидност. Ако допуснем, че поезията ти е философична, то
това е подчиняваща поезия. Не съвсем поезия на ейдосите,
не толкова и поезия на трансцендентно вихрещото се над
нас („теб“) махало, а поезия на подчинението.
4. Субекти във и на стиха. Това, което ти казах вчера:
някъде по средата на четенето ми в главата ми се наби
изразът „интерсубективни размирици“. По-коректно би
било да кажа „размирици на
субекта“. Ще се опитам да
обясня.
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(квазивластови?), върху които то няма власт. А ако това
е така, то е поради зева между заглавията на стиховете и
самите стихове: нещо, което аз поне усещам.
(Единственият проблем на удоволствието в моето
четене тук бе, че така, както си ми изпратил файла на
стихосбирката, ми се струва, че графичната подредба е
важна. И ако това е така, ми се струва, че си вложил една
ортографична организация на стиха и неговия ямб? Което
предполагам има свое послание и то под една или друга
форма ще се запази.)
В някакъв смисъл: има едно интерсубективно земетресение
(зев, раздор, раз-рив) между философичното послание на
стиха ти, профаниращото му озаглавяване на стиха, и
конкретността на текста на стиха. Текстологията на
твоя стих е или твърде конкретна и влиза в отношение
на профанация с философично и/или цитатно заглавие, или
обратното: стихът е далеч по-философичен и другоказващ
от профанизиращото го заглавие.
(А и освен това по отношение на Владетеля, Стопанката,
младата владетелка... Пак казвам, едва ли има нещо
монолитно тук, но тук ми се струва, че криеш някакви
твои любовни дисфории... pleasurable!)
По-добрият пример за размириците на субекта би бил
този: между края на „Глоса“ – „размирици“ и началото на
„Някои книги...“ – „щом пътува(м)“. (Всъщност точно
и от тук ми избликна „интерсубективни размирици“.)
„щом пътува(м)...“ го усещам като размирно и неясно
твое бягство: бягство от това, че винаги си заедно с нея,
независимо кой точно пътува, независимо къде. (И може би
в зависимост само и единствено от едно полунатрапващо
се и поразпиляно из цялата стихосбирка сега.)
Сякаш не искаш да кажеш кой какво прави, не искаш да
персонализираш, сякаш подчиняваш себе си на излишъка на
смисъла на стиха си (както и на излишно многото, което
имаш да є дадеш, но не искаш да го дадеш в и на стиха?..). И
сякаш може би осъзнаваш (!?!) как този смисъл е винаги в
повече; как този смисъл винаги тежи с няколко грама повече
от твоя стих, който не е никога повече „твой“. И как в
крайна сметка този стих вече тежи повече от теб самия.
Ако и да съм прав... харесвам това...
Неорганична размирица със стиха ли е това?
Последен пример: „Хаосът на желанието“ – !!! – Там, в този
стих, май е единственото място, където си само ти и
ти. Независимо от това „какво“ и от това накрая крайно
появяващо се и окончаващо стиха Тяло.
„Кой натиска тила“ на тази твоя поезия, Марине?..
5. Профанация. По-горе се постарах да обобщя като как ми
се струва да е отношението заглавие – текст, ако и да е
съществено въобще.
Единственото, което ме попритеснява в това отношение
(което е свързано, както споменах, с това, което реших

да нарека „профанация“, или по-точно казано – профанациякато-отстраняване), е, че в някои стихове (т.е. в тези,
чието другоказване намирам за философско) заглавията
(т.е. заглавия, които намирам за другоказващи от
другоказването на самия стих) ми намекват за някаква, хм,
някак си остатъчна lifestyle поезия.
(Да не говорим за това сякаш литературно намигване (?!?) –
„покой и похот, похот и покой“.)
В този смисъл профанацията в поезията е и цитатност
(по Дерида) на поезията и/или поетичността на някой друг
(напр. на Боян Манчев), или поне на живота на някой, който
е свързван с твоя...
Но да вземем за пример дори и само заглавието „Похвала на
изтощението“. Самото заглавие е и озаглавяване на себе
си, ако допуснем, че е цитатно, или поне че може да бъде
цитатно. (Аз например веднага се сетих за „Възхвала на
мащехата“ на Варгас Льоса; и в крайна сметка е ясно, мисля,
че няма как да се избяга от цитатността, която си работи
сама и необезпокоявана дори от посланието на един стих
или на неговото заглавие, ако и когато пък то е подчинено
на името на книгата, на книгата като тяло.) Така че според
мен е съвсем възможно да има някаква самоконструираща
се индивидуация на ниво цитатност във всяко едно (ре)
конструиращо четене на стихосбирката ти, що се отнася
до о-за-главяването).
Или – най-вече – да вземем например „Ценните книжа“.
Това е най-добрият пример за мен, що се отнася до
профанацията, разпределена между „заглавието и
писмото“...
Или дори „Lost Objects“! Да, всъщност особено „Lost
Objects“ – …ъхмхх, какъв деконструиран, осакатен,
неорганичен „сонет“...?!?..
Накрая ми се струва, че профанацията в заглавието води
до едно умишлено (дали?) овсекидневяване, недопускане на
другия прочит на другия на стиха ти като другоказващ,
недопускане до трансценденция както на субекта на
стиха, така и на самото четене, което само по себе си
може да съставлява един субект, и така пък самото
четене да стане подчинен субект на субекта на стиха: т.е.
индивидуация.
6. Поезията ти е телесна, субтилна. Тя е телесна в
заглавието, в тялото на стиха, в заглавието като
неорганично тяло на стиха. В озаглавяването, в
субективирането на тексто(само)съдържащия (се) стих;
но и поезията ти има почти навсякъде едно изплъзващо се
„там и тук“ (един бягащ деиксис), което иска да бъде, хм,
инвагинирано. От смисъл?
Има и съвсем (поне за мен) ясна неяснота на хронотопите
(мн. ч.). Защото е ясно, че това са писани за някой или
нещо стихове... В тази телесност има някакво търсене
на органичност: най-вече в „Третата гърда“. И май има
носталгия по (липсата на) органичност: например в
„Белова“. Поне два примера виждам тук. В „Зорница...“: „...
тя чете/ моите...“. Или в „Златен век“: „...диетите“.
Сякаш питаш: как да се организира животът, как да му се
даде тяло?.. Как да се даде тяло на живота с някой друг,
когато животът е вече друг!?! И в крайна сметка как да се
запази животът на един Ангел като невинно тяло в този
зоопарк!?!
7. Ако и да има търсене на органичното или поне
отчитане на винаги вече отсъстващото на никога повече
органичното, то за мен съвсем неорганично (!) стоят три
стиха, които аз си нарекох „стихове-самотници“. Поред,
това са: „Белова“, „220/150“, „Мълчаливи прегръдки“.
Тук нищо повече не мога да кажа, само интуиция (която
вече споделих), че сякаш виждам втора стихосбирка в
стихосбирката.
8. Може би цялата тази профанация, ако съм прав въобще, че
я има, ти помага ти-като-субект да се самодистанцираш,
да се самоотстраниш от собственото ти писане, т.е.
философски да дадеш живот на субектите на и в стиха,
които вече не са теб самият. Може би.
9. Дори и така да е. Профанацията, ако и да я има, не е
ирония. И по-добре. Все пак това е поезия, а не иронизация
на поезията.
Дубровник, юли 2006 г.

Станимир Панайотов

Мàрина
На Марин Бодаков
има един склонèн безпредел
скончаем и тъмен
мътен безпътен
в който няма тъги в който няма
конечни души – там
ти си море синева и тиха тъга
там идваш и казваш – аз в себе си
плача за тоз безпредел аз в него тъма
и една безпредел маринà съм – аз нямам
вече душа, там съм просто аз, една от сълзи
синева
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Димитър Серкеджиев
Текстът на Димитър Серкеджиев е продължение на бр.
33/2021 на „Литературен вестник“, посветен на връзката
между литература и биология.
Те населяват моретата и океаните на нашата планета.
Но по своя външен вид и устройство почти напълно се
припокриват с представата ни за извънземния живот. И
макар наистина да са земни биологични създания, те често
стават персонажи в онази част от изкуството, която не
може да бъдат определена като научнофантастична, а само
като фантазна.
Корените на това явление в литературата, живописта и
други изкуства могат да се потърсят в японското изкуство
от Хейанския период, в сюрреализма, който от своя страна
пък е силно повлиян от фройдизма. Но това би било само
част от истината. Истинската основа е във фантазното
ориентиране на човешката психика, намиращо своето
отражение в изкуството.
Материалистическата диалектическа психология приема
като основа постулата на Хегел, че „конфликтът е
симптом на развитието“, а нима няма действително
конфликт в сблъсъка между фантазното и реалното?
От тази гледна точка този дял на психологията
определя фантазното познание като съществена част
от познавателната дейност на човека. То представлява
мисловна ориентация, възниква и се осъществява
посредством фантазните образи.
Но нека минем към конкретиката. Класът главоноги
включва около 760 вида изключително морски безгръбначни
животни, които се срещат в най-различни разновидности
на морски местообитания на почти всяка дълбочина и
включва октоподи, сепии и калмари.1 Те са изключително
интелигентни и адаптивни животни, като някои техни
представители имат способността да развързват възли,
да отварят буркани и дори да преминат когнитивен тест,
предназначен за деца – Маршмелоу тест.2 Освен това
имат способността да променят цвета, текстурата и
формата на тялото си, за да се слеят с конкретната среда
при лов или при защита от опасни за тях хищници, макар
самите представители на този клас също да са хищници и
консумират широк спектър от животински видове.
Основно тялото на главоногите включва две очи, мантия,
фуния и от осем до десет пипала. Тези пипала са снабдени
в долния си край със смукалца, а при гигантските калмари
(Architeuthis) те завършват и с остри кукички. Някои
представители имат твърди вътрешни структури, като
сепийната кост при сепията и писалката в калмарите,
които са еволюирали от твърдите външни черупки на
техните предци. Но при октоподите твърдата структура
е напълно загубена – единственото твърдо нещо при тях е
клюнът. Наутилусите са единствените, които притежават
външна черупка.
Размерите им варират, като сепията пигмей (Idiosepius
pygmaeus) достига едва 10 мм, а най-големите
представители – гигантските и колосалните калмари
– могат да достигнат до 10 метра дължина и тегло до
половин тон.3 Точно това фантастично устройство на
тялото, както и фактът, че някои от тях населяват
най-дълбоките и неизследвани точки на планетата,
ги превръща в интересен и желан обект за фантазни
превъплъщения.
Като начало ще разгледаме вероятно едно от първите и
може би най-известното от тях. Това на Кракен. Легендата
за Кракен е най-вероятно преувеличена интерпретация
на днешния гигантски калмар. Анонимен автор описва
характеристиките на животното в старонорвежкия
природонаучен труд Konungs skuggsjá (около 1250 г.).
Ерик Понтопидан (Erik Pontoppidan), епископ на Берген,
прави подробно описание на чудовището в своята книга
„Естествена история на Норвегия“ (1752)4. Той пише, че
размерът на съществото бил като на малък остров, а
с огромните си пипала лесно можело да грабне дори найголемия кораб и да го завлече на дъното.5 Най-голямата
опасност според описанието бил водовъртежът, който се
образувал, когато кракенът се отправял към дълбините.
Разбира се, тези описания са на човек, който никога не е
напускал сушата. Истината, е че Понтопидан прави това
свое описание, основавайки се главно на разказите на моряци,
които уж били виждали чудовището – истории, разказвани
може би в нетрезво състояние и с голяма доза преувеличение,
ако не и чиста фантастика.
Независимо от валидността на тези разкази и легенди,
чудовищното главоного „заживява“ в популярни текстове
от XIX в., като „Кракенът“ на Тенисън, „Двадесет хиляди
левги под водата“ на Жул Верн, където нереалната телесна
конфигурация на октопода го определя като способ за
създаване на ужас и антагонизъм.

Морето и океаните са обект на нашето любопитство
от най-ранните ни опити за пътешествия по вода. Но
въпреки притегателната му сила има моменти, когато то
отключва в нас тревожното усещане за пропастта между
известно и неизвестно. Както е посочено в цитат от
„Огледалото на морето“ (1906) на Джоузеф Конрад, „Морето
никога не е било приятел на човека. В краен случай то е
било съучастник на човешкото безпокойство“. Това е нещо,
което Хауърд Лъвкрафт, бащата на космическия ужас,
експлоатира през „Зовът на Ктхулу“. Тук образът на Ктхулу,
едно от най-популярните му създания, притежава телесната
конфигурация на октопод, дракон и човек.6 Можем да
предположим, че Лъвкрафт се възползва от октопода като
символ на вродения у нас страх от необятния океан. Това
се потвърждава и от написаното в разказа: „Ние живеем на
спокойното островче на невежеството, издигащо се сред
черния океан на безкрая“.
В „Зовът на Ктхулу“ Лъвкрафт крие своето създание
до последно. Заигравката с извънземната морфология
на октопода и обитанието му се превръща във важен
компонент за създаването на зловещ образ, който поражда
тревожност пред неизвестното. Както и самият
Лъвкрафт казва: „Най-старото и силно човешко чувство
е страхът, а най-старият и силен страх е страхът от
непознатото“.
Вероятно най-креативните превъплъщения са тези, които
се ползват като метафори. Октоподът се е доказал
отдавна като полезен символ за карикатуристите.
Неговите пипала са удобна метафора за доминираща сила, с
която хваща и удушава всичко, до което се докопа.
Особено интересен пример за това е рисунката
„Проклятието на Калифорния“ на Г. Фредерик Келер, която
се появява във вестник “The Wasp” на 19 август 1882 г. В
нея подобно на октопод същество представлява визуално
представяне на железопътния монопол в Калифорния, а
двамата магнати Марк Хопкинс и Лиланд Станфорд са
поставени в очите на звяра.7 Различните обекти, които
звярът е сграбчил, са всички индустрии, чиито продукти се
превозват по железопътната линии, от което този монопол
реализира огромни печалби.
Друга карикатура, която си струва да споменем, е “Next!”
на Удо Кеплер за списание „Puck“. Тази политическа
карикатура от 1904 г. добре демонстрира американските
страхове от огромната и растяща власт на Standard Oil
Company над американското правителство. Илюстрацията
представлява резервоар на Standard Oil, представен като
октопод с много пипала, увити около стоманодобивната,
медната и корабната индустрия, както и едно пипало,
достигащо до Белия дом.
Досега разгледахме характерното западно изображение на
октопода, което го представя като огромно, чудовищно
създание, което застрашава човечеството. Но има едно
превъплъщение, което се различава от останалите. Това
е фалическият октопод. Него откриваме в картина на
японския художник Кацушика Хокусай от 1814 г., „Сънят на
жената на рибаря“, в която жена се сношава с две главоноги.
Изобразен е гигантски октопод, който обладава младата
жена, стимулирайки с пипалата си зърната є, докато „с уста
доставя наслада на своята плячка“. Ясно се вижда, че жената
е в екстаз и всичко това, докато втори, по-малък октопод я
целува по устата.
Картината на Хокусай се характеризира като шунга,
еротична картина, популярна в Япония по време на
периода Едо. Тя, разбира се, не е първото изобразяване на
пипалесто морско създание в подобна светлина. Но в своя
Рисунка: Ива Стефанова,
„Куклена къща“

доклад “Beauty and the
Octopus: Close Encounters
with the Оther-thanHuman” Марко Карбоне
представя този образ
като прототип за всички
бъдещи порнографски
образи, в които участват
главоноги.8 Картината
на Хокусай повлиява и на
по-късни художници като
Фелисиен Ропс, Огюст
Роден, който прави брошка
с подобна тематика,
както и на Пабло Пикасо,
който създава своя версия
през 1903 г., показана в рамките на изложбата “Secret Images”
в музея „Пикасо“ през 2009 г.9
Западни изображения с главоного в лек сексуален контекст
можем да намерим на кориците на списания като Weird
Tails (корици март 1925 и февруари 1929), Terror of the
jungle (брой 20 от 1952), 1994 (брой 12 от 1980), където са
изобразени жени, понякога разголени, нападнати или обвити
в пипала на създания, визуално напомнящи ни за главоноги.
По-късно в Япония този образ пуска корени в порнографията
и макар че в началото се появява в еротични аниме и манга
сериали – Dream Hunter Rem (1985), Guyver: Out of Control
(1986), La Blue Girl (1995), скоро се обособява като така
нареченото “tentacle rape” или изнасилване с пипала.10 Този
вид порнография събира в себе си елементи на насилие,
ужас и фантастика. За ползващите го в създаването на
порнографски образи сексуалният акт с пипалестото
създание дава възможност за игра с вродената необходимост
за сексуална свобода и желанието за нямаща граници
еротична фантазия за капитулация.
В почти всичките му проявления – порнографско аниме,
манга и компютърни игри, първоначалното представяне
на този акт е като изнасилване. Това е и целта му, но
този първоначално стряскащ акт нерядко изплува като
интензивно оргазмово претоварване и загуба на граници
от страна на персонажа, който е подложен на това
преживяване. Чудовищното главоного пуска пипалата си по
тялото на жертвата си – млада жена, като се опитва да
избяга. След това съблича дрехите, за да разкрие голото є
тяло. Създанието поддържа хватката си върху ръцете и
краката, което прави бягството невъзможно. После започва
да вкарва пипалата си във всяко влажно отвърстие на
своята жертвата – докато не еякулира в нея. Това напомня
описанието на „Сънят на жената на рибаря“, но вече съвсем
не просто еротично, а насилствено порнографско.

„Проклятието Калифорния“

Главоногите: Различната форма на живот и нейните
фантазни превъплъщения

Специфичните морфологични особености на главоногите
са това нещо, което им създава аурата на мистерия. В
момента, в който моряци и пътешественици ги срещат
за първи път, човешкият ум остава хипнотизиран от
тяхната форма и динамика. И точно това е моментът, в
който нашето любопитство ги превърна в морски чудовища,
антагонисти, океански ужаси и сексуални насилници, дебнещи
в разкази, карикатури, филми и видеоигри.
Главоногите стават един от символичните образи на
другото – извънземното в земното. Но както известният
биолог Едуард Уилсън казва: „В сърцата си се надяваме никога
да не открием всичко“ и дори да има изобилие от научни
текстове, които оголват мистичността на главоногите,
със сигурност можем да кажем, че и днес тези създания
на тъмните океански дълбини са запазили своя митичен
статус.
1
Васил Големански и Мария Шишиньова, Зоология на
безгръбначните животни, 2001.
2
Alexandra K. Schnell, “Cuttlefish exert self-control in a delay of
gratification task”. Proceedings of the royal society. Biological Sciences.
Vol. 288, Issue 1946, 2021.
3
Roper, C.F.E. & P. Jereb, “Cephalopods of the world. An annotated
and illustrated catalogue of species known to date”. Volume 2. Myopsid
and Oegopsid Squids No. 4, Vol. 2, (2010)4 Erich Pontoppidan, Det
første Forsøg paa Norges naturlige Historie, Copenhagen: Berlingske
Arvingers Bogtrykkerie, 1752.
5
R. Hamilton, The Kraken. In: The Natural History of the Amphibious
Carnivora, including the Walrus and Seals, Edinburgh: 1839, pp.
327–336.
6
H. P. Lovecraft, “The Call of Cthulhu”, Weird Tales, Vol. 11, No. 2,
1928.
7
Brown, Richard Maxwell, No Duty to Retreat: Violence and Values in
American History and Society. Oxford University Press: 1991, . p. 219.
8
Jon Hackett and Seán Harrington, Beasts of the Deep. Sea Creatures and
Popular Culture, 2018.
9
Bru, Ricard, “Tentacles of love and death: from Hokusai to Picasso”.
Secret Images. Picasso and the Japanese Erotic Print. London: Thames
& Hudson. pp. 50–77, 2010).
10
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Виенале 21: спомен за бъдещето
Савина Петкова
Виенският кинофестивал ежегодно преобразява града
през октомври вече 59 години. Въпреки че в името
му прозвънява игрива препратка към Венецианския
фестивал (Биенале), Виенале се различава значително от
италианския си събрат: геополитически, по статут и
регламент. Разположен в сърцето на Централна Европа,
в самия исторически център на града, фестивалът е
главното австрийско киносъбитие за годината – не
само отворен за публиката, но и куриран специално за
нея – предлагащо внимателно подбрана селекция от
големи премиерни фестивали като Берлин, Кан и Венеция.
Регистърът на филмите тази година наброява общо 241
(пълнометражни, късометражни и „средна дължина“),
разпределени с по две прожекции в рамките на десет
дни и пет кина. Всяка есен същите пет локации стават
временен дом за местните, за международните гости и
за шепата чуждестранни журналисти. Уютът на Виенале
изключва блясъка на премиерите и съблазнителните
новости – повечето филми са познати, вече похвалени
заглавия, а пресофисът не се интересува от ежедневни
рецензии и реклами. Напротив, политиката на Виенале
е приобщаваща и призовава към задълбочено вглеждане
във и обвързване с филмите, затова и дискусиите
след прожекциите често имат неформален характер.
Така например американският ветеран Ейбъл Ферара
предпочете да разговаря с публиката почти толкова
дълго, колкото отне гледането на новия му филм.
Виенският фестивал никога не е бил конкурсен, нито
премиерите – извънредни събития. Смелостта да
събереш най-добрите (големи и малки) заглавия от
цялата фестивална година в пет ъгълчета на градския
център придава на Виенале очарование, смесица от
грандиозност и скромност. Истината е, че още от
самото си основаване през 1960 г. фестивалът черпи
сили от спойката между кинокритика и кураторски
импулс. Ядрото около журналистите Зигмунд Кенеди
(впоследствие първият фестивален директор), Фриц
Валден, заедно с режисьора и критик Едвин Збонек
успява да уреди с минимални средства благоволението
на австрийската асоциация на кинокритиците
и наемайки зала за прожекции, да постави т.нар.
Международен фестивал на най-интересните филми
за 1959 г. Селекцията включвала осем пълнометражни
и десет кратки филма, покриващи географската площ
на седемнайсет държави. Още от това първоначално
събитие става ясен залогът за многопрофилна
международна репрезентируемост.
За дългогодишната си история фестивалът остава
верен на собствената си традиция и кураторската му
форма отразява тази отдаденост. Любопитното за
структурата на Виенале е, че директорът е фигура с – на
теория – неограничена власт. За разлика от съставянето
на програматорски екипи и разпределянето им по секции
(обичайно за фестивалната уредба изобщо), в този случай
един-единствен човек стои на върха на пирамидата. Още
по-любопитно е, че подобна автократична структура
не възпрепятства уюта, с който програмите на Виенале
впечатляват. Високопрофилният, макар и периферен
в икономиката на премиерното кино фестивал остава
средище на (малцина, но редовни) синефили от цял свят в
тълпа от не по-малко отдадени „местни синефили“. Ако
съществуването на Виенале може да се възприеме като
спомагателен процес за възпитание на високи очаквания,
то виенската публика има едни от най-високите
стандарти за добро съвременно кино. Неслучайно
прожекциите бяха пълни с хора от разнообразни
възрастови групи, приветливи и уважителни,
ръкопляскащи и винаги (!) дочакващи края на финалните
надписи, преди да напуснат киносалона.
През 2018 г. за директор на фестивала е избрана
италианката Ева Санджорджи, която през 2010 г.
основава най-престижния фестивал за арт кино в
Мексико, ФИКУНАМ. Без да изневерява на традиционния
облик, Санджорджи ръководи Виенале в най-трудните
преходни години – след смъртта на дългогодишния
директор Ханс Хурх, както и в пандемичното настояще.
Директорката намира за абсолютно необходимо
взаимодействието между критици и публика и отрича
визията за критиката като медиатор между зрител
и филм. Границите са поначало снети и в привидната
старомодност личи иновативна свежест и желание
за обновление. От задълбочените ретроспективи на
„ъндърграунд“ режисьори (Ангела Шанелек, Кели Райкарт
и тази година – Терънс Дейвис) до издаването на книжно
тяло с есета на кинокритици и
куратори от цял свят, Виенале
развива имиджа си между
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Мина Милева, Ева Санджорджи, Весела Казакова

Кадър от „Най-лошият човек на света“

традиционното и изненадващо традиционното. Обичай
е също така знаменити режисьори да сътворят краткия
трейлър на фестивала по свое усмотрение и с подобен
свръхкратък филм за фестивала са допринесли Жан-Люк
Годар, Аньес Варда, Лукресия Мартел и мнозина други.

за Мина Милева и Весела Казакова, филмът предизвика
оживена дискусия и забележително дълги овации, за които
хората се изправиха на крака. Миналото понякога няма
избор: не може да не отстъпи на настоящето, особено в
случая на безапелационно смелото, витално кино на дуото
Милева-Казакова.

За тазгодишната селекция Ева Санджорджи споделя:
„В опитите си да прозра, да посоча някоя конкретна
мисъл, която да удържи и свърже програмата за 2021, не
можах да се отърся от понятието „памет“. Паметта
като припомняне на случки лични или споделени.
Паметта като историята, втъкана в литература, в
поезия и в живота, както показват филмите на Терънс
Дейвис. Паметта като нещо, което се предава от
поколение на поколение, което се преподава в училище,
между съученици, между хора, с които споделяме
някакво пътуване. Но паметта може би трябва и
да бъде разглобена и по този начин да формулира нов
завет, към който да пристъпим критично“. Макар и
концептуалната рамка да е така широка, идеята за обща
нишка, която да свързва стотиците заглавия в една
тематична цялост помага на зрителя да се ориентира
в често неразчетимите фестивални каталози. Виенале
предлага лесна за навигиране карта дори що се отнася
до разположението на кината (всички са на десетина
минути пеша), присъствието на фестивала се превръща в
индивидуален, интимен акт на картографиране: на Виена,
на киносалоните, на годината, въплътена във филми.
Паметта, съхранена в архиви, е една от идеите, заложени
в първата европейска ретроспектива, посветена на
родения във Виена кинокритик и програматор Амос
Фогел, чиято книга „Киното като подривно изкуство“
(Film as Subversive Art) остава в историята като
монументален труд за трансгресивните качества на
седмото изкуство. Фогел, който след установяването
си в Щатите става един от основателите на
Филмовия център „Линкълн“ в Ню Йорк, както и
на ежегодния Нюйоркски кинофестивал. Виенале
отбеляза 100-годишнината от рождението на видния
виенчанин с десетдневна програма на късометражни и
пълнометражни филми, кръгли маси и изложби в Музея
на киното в Албертина. Начинът, по който фестивалът
избра да отдаде почит на Фогел, също се вписва в
изненадващата традиционност, за която вече стана
дума. Вместо да прожектира филмите, вдъхновили
Фогел, Виенале предпочете да построи нови връзки, нови
мостове между мисълта и теорията и стогодишната
история на киното, включително съвременните
є измерения. В една от секциите, посветена на
антропоцена и нечовешкото кино, избраните проекти
изпитваха границите както на технологията, така и на
зрителската сетивност: един от филмите беше заснет
и озвучен от гледните точки на човек и след това на
птица, а друг представляваше фотоесе с фиктивна
история, която обаче стъпва върху истински материал
– пътуването на покойния ирански режисьор Абас
Киаростами до Аранските острови, т.нар. „ рождено
място на документалното кино“ на Робърт Флахърти.
Приемствеността между поколенията – били те творци
или семейства – обуслови връзките между филми като
„Островът на Бергман“ на французойката Мия ХансенЛов и „Ще желаете само мен“ (I Want to Talk About Duras)
на Клер Симон. Ако в първия двойка кинорежисьори
изследват собствените си светове и творчески блокажи
в идиличната, но задушаваща с миналото си обстановка
на Фарьорските острови, то вторият филм пресъздава
в ретроспекция любовната връзка между Маргьорит
Дюрас и значително по-младия Ян Андреа. И двата
филма флиртуват с идеята за пиетет към миналото и
тотемизма, който всяко влюбване благоприятства, без
да отвръщат очи от горчивината, която всеки поглед
към настоящето може да предизвика, особено ако в него
вече прозира минало. Още един филм допълва темата със
свежия си, проницателен подход към три поколения жени,
и това е „Жените наистина плачат“, който обещава да се
превърне в нова българска класика, разбивайки клишетата
на що е то традиция, винаги със заплашителна усмивка
в лицето на патриархата. Поредният фестивален успех

Един от по-нетрадиционните примери за филм, в който
преосмислянето на миналото се случва със закъснение,
е носителят на тазгодишната награда за най-добър
сценарий от фестивала в Кан: „Карай колата ми“ (Drive
My Car). Това е осмият пълнометражен проект на
японеца Риусуке Хамагучи, за когото 2021 е вече annus
mirabilis, след като филмът му „Колелото на съдбата
и мечтите“ спечели голямата награда на журито на
Берлинале. За 43-годишния режисьор се говори като за
едно от лицата на новото японско кино, но неговият
творчески подход е определено наднационален – вдъхновен
както от Холивуд, така и от експанзивната интимност
на съвременното европейско кино, Хамагучи разстила
мимолетни срещи в епохални светове. „Карай колата
ми“ претворява 24-те страници къс разказ от Харуки
Мураками в 179 минутен филм-шедьовър, изследващ
лъкатушещите пътеки на желанието и скръбта.
Главният герой Кафуку е театрален актьор/режисьор
с иновативна техника, която позволява и насърчава
героите в пиесите да говорят на различни езици:
синхронът на текста да бъде регулиран от мелодиката
на всеки език и метриката на личния говор. По този
начин пиесите трансцендират езика като деспотична
структура и обособяват места за рефлексия и
интроспекция с помощта на Чеховия „Вуйчо Ваньо“.
Късната прожекция в петък вечер завари пълна зала в
„Градското кино“ Кюнстлерхаус, родното място на
кинофестивала в далечната 1960 г., когато шепата
журналисти скрояват предшественика на Виеналето. Сега,
повече от половин век по-късно, омагьосаната (но напълно
будна!) публика се наслаждаваше на почти съвършените
условия за гледането на точно този филм. Докато на екрана
Кафуку се вози на задната седалка в собствения си червен
„Сааб 900“ и репетира репликите си с помощта на гласов
запис от покойната му съпруга, ние, зрителите на този тих
сюжет, периодично потъваме в илюзията за собствено
пътешествие благодарение на вибрациите, идващи от
трамвайните релси наблизо. Настъпващата смърт и
ограбващото є присъствие е тема на втория за годината
филм на друг знаменит режисьор, Хон Сан-су. „Пред очите“
(In Front of My Face) е може би най-деликатно разрязващия
героите си филм на корееца досега. Разговорите, запазена
марка за неговите филми, са по-малко хапливи и значително
по-меланхолични, а главната героиня въплъщава стремежа
да надмогнеш лошите си страни в скромност и тишина
– като теми и подход това са неизследвани територии за
миловидно-циничния Хон.
Що се отнася до завръщането към спомените като
изпитание на паметта, пример за това е бразилецът
Карим Енуз („Невидимият живот на Еуридисе Гузмао“,
2019), който пристъпва към минало, което му е
едновременно близко и чуждо. Филмът представлява
визуален пътепис, воден от гласа зад кадър (на самия
режисьор), който се отправя към родното село на
очуждения си баща в местността Кабилия, Северен
Алжир. Документалният портрет на пътуването е
болезнено интимен: камерата и гласът са единствените
ни пътеводители в този непознат свят, в който бавно,
но сигурно потъваме заедно с режисьора от първо
лице. Живописните долини на Кабилия се превръщат
в неживения живот, фантасмагорично средище на
страхове и неизказани желания за пренаписване както
на собственото, така и на политически обусловеното
минало, на илюзията, че дадено място може да
съществува отвъд времето и пространството.
С новия си проект „Нули и единици“ Ейбъл Ферара
прави опит да осмисли настоящето, което отказва
да се превърне в минало. Филмът е заснет по време
на пандемията, в стриктен локдаун, което позволява
римският квартал, където Ферара живее със
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семейството си, да бъде запечатен като заплашителен
в тъмнината, в тишината си. Главният герой в „Нули
и единици“ е почти безплътен, безконтурен, но и двоен.
Итън Хоук влиза в ролята на двама братя-близнаци
– единият (Джей Джей) е американски армеец, чиято
мисия е да взриви Ватикана, а брат му е опозиционер. В
двойния си залог, както и в двоичността на заглавието
си филмът заплита своя антинаратив в стил „Ню
Роуз Хоте“ (1998), като класическият безнадежден,
клаустрофобичен градски фон е наситен с актуалности
от познатите ни пандемичните мерки – маски,
дистанция, дезинфектанти. Дистопичното настояще
е само една от движещите сили на филма, тъй като
интересът на Ферара е привлечен от разпада на всяка
цялост: семейството, идеологията и не на последно
място, образите. Джей Джей заснема околностите
като част от мисията си, провежда разговори в Zoom

евр о пейск о

кин о

и FaceTime, термо- и скрити камери подпомагат
превръщането на образа в оръжие, а видеото остава като
улика, материал за изнудване. Разпадът на двоичния код
обаче крие възможността за съчленяване наново.
Закриващият филм получи специална прожекция в
просторното Гартенбаум кино, известно с именуваните
си седалки и безупречната си картина и звук. „Найлошият човек на света“ завършва т.нар. трилогия
„Осло“ на норвежкия режисьор Йоаким Триер. На сцената
редом с Ева Санджорджи филма представи актрисата
Ренате Райнсве („най-добра женска роля“ в Кан), която се
превъплъщава в Юлия – своенравна, уязвима и разпиляна
девойка, чиято чувствителност се оказва нож с две
остриета. В този смисъл „Най-лошият човек на света“
се маскира като малокалибрен филм – романтична драма
за любовните перипетии на една млада жена между

две връзки. Скритата му сила е в непретенциозната
любознателност, с която съпровожда героинята си, и в
начина, по който удържа хватката на искреността. Не
става дума за правдоподобност, а за майсторството
да включиш най-разнообразния киноарсенал (в музикални
етюди, почти анимирани сцени, забавен каданс, ироничен
задкулисен глас), който да изрази дълбинно познатото,
до болка скучното знание, което човек добива след
успешните и неуспешните периоди на връзките си –
романтични, професионални, семейни. Истините за
себеосъзнаването, за безсмислието, за споделеното
минало и превръщането му в спомен – всички тези
банализми се завръщат със страшна сила в края на това
паметно Виенале. Затова и изборът на закриващ филм
потвърждава тенденцията на фестивала да събира
примери за странни, чудновати форми на неяснота,
осигуряваща уют, и то безусловно.

За литературознанието и за Европа
Никола Георгиев
На днешната дата, 24 ноември, през 1937 г. е роден
Никола Георгиев, интелектуалец, който познава силата на
несъгласието и свободата да имаш позиция. Този брой на ЛВ
припомня колко жива и обхватна е мисълта на този голям
български теоретик и филолог, като публикува фрагмент
от разговор на Николина Сиракова с Никола Георгиев през
есента на 1991 г. в София. Текстът излиза в сп. „Беседа“,
кн. 9, 1994, Нидерландия. Може би така е най-добре, вместо
големи думи и скръб, да (пре)прочетем един текст на Никола
Георгиев, а той може да събуди гласовете, жестовете и
силата на устояването с мисъл.
България наистина е твърде различна от това, което
ясно или неясно наричаме Западна Европа. Тя е в
определен смисъл междинна страна между Ориента и
Европа и това се отразява върху тенденциите, които
действат в българската култура. Едната тенденция е
изолационистична, доброволно изолационистична: ние
сме българи и не можем да бъдем нищо друго; наша главна
задача е да опазим себе си. Нещо подобно е имало и в Полша.
Върху този изолационистичен, стар изолационистичен
нагон на една част от българската култура се опря и
комунистическият режим, който се опитваше да се
отъждестви със здравото, народностното и по същество с
ориенталското, затвореното вътре в себе си.
Противоположната крайност е много по-слаба, но я има.
Това е стремежът към пълно доближаване до образа на
европейската култура.
За щастие, има и трета тенденция. Това е опитът на
отворени към света българи да съчетаят българските
дадености с другото, с другостта. Тази линия според мене
също не е силна, но е по-силна от втората и струва ми
се – най-перспективна. Лично и аз съм се опитвал в своята
работа да я следвам, колкото и трудно да е било това.
По времето на комунистическия режим западната
култура се проявяваше по два начина. Единият беше
така нареченото „информационно затъмнение“. Няма. Не
съществуват такива автори, такава музика, такъв вид
живопис. Другото беше агресивна критика. Говореше се за
определени прояви в западната култура, но се говореше само
и само за да бъдат те критикувани, отричани, низвергнати.
Тази агресивност на комунистическата пропаганда спрямо
Запада сега дава сред българите обратни резултати.
Българите по силата на съпротивата започнаха прекомерно
да идеализират западния живот, западната култура и в
момента те са отново несвободни.
Днес в България е дори рисковано да кажете нещо критично
и нещо лошо за западния начин на живот, за западното
стопанство, за капиталистическото стопанство, за
капиталистическия морал или за западната култура.
Люшканията в българското мислене са изненадващо силни за
външните наблюдатели.
В своята работа като преподавател се опитвах да съчетая
познанията си върху чуждестранното литературознание
с българските проблеми и особено с българската култура.
Правех всичко възможно да не се подчиня на забраната да
се говори за западните дадености и постижения. Правех
всичко възможно и дори още повече от възможното,
мисля, да не оплювам това, за което говоря, да бъда,
както се казва, обективен, неутрален. Да си призная, имах
неприятности в университета. Но слава Богу българските
университети се оказаха значително по-независими от
другите полета на българския тоталитарен, мачкан от
комунистическата идеологема живот. И ако българското
студентство беше по-кротко от чешкото, полското, от
унгарското, дори руското, за това има други обяснения и
други причини. Сред българското преподавателско тяло,
както и да биваше насищано, насилствено насищано
с посредственост, с угодливост, се запазиха не малко
независимо мислещи хора, които всячески се стремяха да
поддържат връзка със света.
В моите лекции студентите, доколкото смеех да се
догаждам, ценяха тази независима позиция. Ценяха и

възможността за някакъв иначе заприщван канал към света. тип, е държавно-политическо устройство. Търновската
конституция е по тертипа на Белгийската конституция.
Когато влязох в литературоведския живот, в разгара
И тогава – около Освобождението и след Освобождението,
си беше структурализмът и аз започнах да се опитвам
дълго време се правят опити България политически да
да прилагам неговите матрици към българската
приеме невъзможното, да приеме невъзможното да се
литература и българските историко-теоретически
възприеме, неприложимото, да приложи неприложимото
проблеми. Понятието структурализъм в българската
– западни политически модели върху българска почва, да ги
официално комунистическа пропаганда веднага бе
пренесе маймунски, без адаптиране, без вмисляне в тях.
подхванато като название на нещо чуждо, враждебно,
Опитът завършва катастрофално.
формалистично и уличените в структурализъм хора
Вторият имидж на Европа. Европа като страна на Рафаело,
биваха обругавани, заплашвани с уволнение. Три пъти съм
Данте, Шопенхауер, Ницше, Гьоте, Паскал, Спиноза. Това е
бил заплашван с уволнение, за да притворят устата ми.
Пенчо Славейков. Това е другият тип – Европа на големите
Така или иначе, успяхме, не се огънахме. И тогава, тъй
духовни постижения, на големия дух, на големите творения.
като комунистическата идеологема беше обхванала
Слава Богу имало е опит за сродяване на българите с този
цялата българска литература и към нея не можеше да се
образ на Европа.
прилага това или онова – нещо различно от марксисткия
Третият образ на Европа е между двете световни войни.
подход, аз си избрах нещо забравено и омаловажавано
И за жалост, той е тъжен. Това е техническата Европа,
от комунистическата идеологема, защото от стария
Европа на „Круп“, „Сименс“, „Фиат“. И другата част
български фолклор все пак много комунистически сок не
можеше да се изстиска, и първата ми книга е структурален на този имидж – Европа на уредената тоталитарна и
авторитарна държава. Ние имаме авторитаризъм от
анализ на българската народна песен. И аз я написах, макар
1934 г., който е също така пренесен от тази вълна – от
че на литературоведа е забранено да обича своя обект,
Португалия, Испания, Унгария, Италия в България. Само
с обич към българската народна песен. А при цялата си
че за разлика от Италия и Германия, българският режим
некомфортност, аз се опитвах да я напиша по-популярно.
е другояче авторитарен. Той е режим на елита, а не на
Много от структуралистките термини не въведох пряко,
популистките вождове като Дучето и Фюрера.
а перифразично, но въпреки това върху книгата се посипаха
Днешният образ на Европа е най-смътен, най-бездушен,
официални упреци, насмешки, отрицания. Но трябва да се
признае, че от началото на 80-те години комунистическата най-бездуховен. Това е образът на пълните магазини,
но не образът на работещия, страдащия, усамотения,
идеологема започва да отслабва и съответно да се усилват
заплашения западноевропеец. Тъй като доколкото съм бивал
свободомислещите сили, а в университетите започна
там, мога да кажа, че този човек живее в напрежение, което
вече групиране. Дотогава бяхме единаци, самотници. А
тука, в Ориента, е непознато и още повече – нежелано.
тогава започна вече групиране на концептуална основа,
Всички образи са били малко или много смътни. Европа
на основата на школи, на сродно мислене. И тогава в
в българските имиджи не е географско понятие. Тя
българските университети започнаха новите веяния. В
трудно се отъждествява с отделни страни. Макар че в
езикознанието – прагматическото езикознание и този
третия имидж, между двете световни войни, гравитира
голям холандски езиковед-прагматик Ван Дейк стана
предимно към Германия. Голямата техника. Дясната част
много популярен в България. Между литературоведите се
на техническата интелигенция особено е прогерманска,
усилиха интертекстуалистките тенденции, диалогичните
а лявата интелигенция е под влиянието на техницизма
тенденции, а в момента са много популярни, особено сред
на сталинските петилетки. Има такова недоразумение.
по-младите, деконструктивистките идеи. Вече имаме
И този образ на Европа, макар и понякога да се свързва
доста сериозни изследвания върху Дерида. Лично аз – върху
метонимично, като метонимия или метафора, ту с
Йейлската деконструктивистка школа в Щатите.
Белгия, ту с Швейцария, е: Швейцария на Балканите,
По-откровено структуралистка беше другата ми
Белгия на Балканите. Но се свързва понякога метафорично
книга, за анализа на лирическата творба. Тогава вече, в
и с прусаците на Балканите – като войници. Има едно посредата на 80-те години, комунистическата идеологема,
конкретно свързване с Германия: 30-те – 40-те години. Но
комунистическата пропаганда и цялата комунистическа
така или иначе, в основната си част образът на Европа не е
структура беше в упадък, беше загубила своята
географски. Той е смътен, той е митологичен образ.
агресивност, жизненост и вече можехме да говорим
Но интересното сега е, че при голямата постколониална
значително по-свободно. Но и в тази книжка се опитах
американизация на света на българите раздвоението
да съчетая парижкия структурализъм, съветския
между европоцентризъм и американския модел им идва
структурализъм, чуждестранните възможности с
като пискюл. То е много силно и то минава на съвсем
българските проблеми, най-вече с българската литература.
прагматично равнище. В момента българските политици,
Пак ще Ви кажа: това смятам за български път.
които се чудят кой ще им даде повече, кокетират и със
Българската интелигенция, рекох го вече на едно място, е
Западна Европа, и с Щатите. Кокетират без да знаят, че на
между тежката наковалня
две врати кучето гладно остава. А според мене призивът
на местния, да си го кажем
за поевропейчване, път към Европа и прочее е обречен. Това
– ориенталски тип култура,
е петият тип – напън на българите да се поевропейчат. Той
преобладаващо ориенталски,
ще отмине с катастрофа според мене.
и вносния чук. А все още
Една част от българската интелигенция обаче е автономна,
евроцентристките нагони
смея да кажа независима, както спрямо полуориенталските
в българското общество са
български условия, така и спрямо европейския или
много силни и сега Европа
американския имидж, превърнал се в мит. Да бъдем
свръхмного се идеализира.
независими, доколкото можем, спрямо двете и да правим
Това са идеи на по-нисшата
литература, култура, национално самосъзнание, което
класа, на по-малко
съчетава местното с външното.
интелигентните хора.
В последната си книга
Превод от нидерландски:
разглеждам четирите
основни образа на Европа,
НИКОЛИНА СИРАКОВА
които тя е имала в
България, и то образиобразци за следване. Те се
наслагват, разбира се, но ние
типологически ако ги видим,
ще установим, че са четири.
Рисунка:
Ива Стефанова,
Първият образ, единият
„Наблюдател“
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„Преселението“ на Боян Биолчев – лек или сол за раната
Кирил Топалов
Рецензии за художествени книги не съм писал от почти
четири десетилетия, очевидно съм отвикнал да го
правя, затова още в самото начало на този текст
искам да отбележа, че това, което предлагам на
уважавания от мен „Литературен вестник“, една от
малкото оцелели трибуни за литература в бурното и
немилостиво към сериозната книжнина море на прехода,
няма амбиция за мъдра литературна критика, а е израз
повече на желанието ми да поздравя с няколко думи
моя стар приятел и съратник в университетската
наука и в литературата Боян Биолчев за неговия
чудесен роман „Преселението“, който, като повечето
сериозни неща в съвременната ни литература, остана
недостатъчно забелязан. На нас с Боян това не ни прави
особено впечатление, свикнали сме още от младини
да не ни „забелязва“ с добро око строго бдящата за
соцпартийността в изкуството казионна академична
критика, не ни забелязваха дори повечето от колегите,
с които преживяхме младите си университетскописателски десетилетия. Не че критиката съвсем не
ни отбелязваше – за книгите или драматургичните
ни изяви в киното или театъра се изписаха доста
рецензии и статии, но това беше повече от страна на
критиците от литературните издания. Не че и там
не бълбукаше в подводието на благородното човешко
мислене тиха завист и ненавист, но университетската ни
битност като че внасяше в палитрата на споменатите
позитивни чувства на специалистите в писателските
среди по оценка на писателството и известен респект.
Не беше така обаче в университетските среди. Кой,
тоя ли? Дето пише романчета, разказчета и сценарии
или стихчета и пиески? Какъв учен бе, не ми говори за
него… Абсурдът се състоеше в обстоятелството,
че хора, които цял живот преподаваха на студентите
теория или история на българската литература, на
балканските, славянските, европейските, американските
и други такива, или пък изследваха проблемите на езика
(в този случай върху текстове почти изключително от
българската литература), се отнасяха с пренебрежение и
насмешка, нерядко ехидно-подигравателно и дори с омраза
към своите колеги, които проявяваха непростимата
дързост сами да пишат и художествени текстове. А че
по онова време големите европейски и други световни
литератури се създаваха предимно от университетски
професори, това не им говореше нищо, или просто за тях
не беше аргумент. А бе, ония от Европа и Америка може
и да могат, обаче нашите нали си ги знаем, не излизат от
писателското кафене или от „Яйцето“, така ли се прави
наука. Хора, с които целият ти професионален живот е
минал в един и същи университет и факултет, колеги, с
някои от които десетилетия си се срещал в едни и същи
аудитории и коридори, общувал си дори в един и същи
кабинет, които при това винаги са били между първите,
на които си подарявал книгите си, да не ти кажат поне
една дума – а бе, книгата ти, филмът или пиесата ти ми
хареса, или пък – не ми хареса… Обсъждаха ни зад гърба ни
и злорадо ни обявяваха за ненадеждни учени и несериозни
хора (ходехме не с костюми и вратовръзки като тях, а
с евтини дънки и още по-бедняшки маратонки „Ромика“,
по-скъпи и качествени не ни бяха достъпни, а и не се
намираха на родния пазар), но ние не се засягахме, защото
тъй като бяхме прочели някоя и друга книга повече от
тях, сериозните, знаехме какво бе казал Оскар Уайлд – че
глупости правят умните хора, за останалите е ежедневие,
също и че още век и половина-два преди него един от найголемите и най-ерудираните учени-хуманисти и писатели
на Европейското просвещение Жан-Жак Русо бе забелязал
покрай другото и че постоянната сериозност е найсигурният белег за посредственост… Добре че отрано
свикнахме да сме несериозни, та все по-малко обръщахме
внимание на мнението на сериозните. Дали лошият ни
пример (към него се прибавяше и този на още неколцина
като нас от немногото тогавашни университети в
България) даде някакъв кураж на поколенията, които
дойдоха след нас, може да е въпрос дискусионен и всъщност
не е от толкова голямо значение, безспорно радостен е
обаче фактът, че не един и двама от талантливите ни
тогавашни студенти и студентки (някои вече професори)
с еднакъв успех и без нашите някогашни дилеми какво
впечатление правим на тоя или оня са днес едни от найталантливите не само учени, но и поети, белетристи
и драматурзи. И най-важното – никой вече не смее да ги
гледа ехидно-пренебрежително, нито пред лицето, нито
зад гърба им.
Та като зачетох още преди година-две „Преселението“
на Боян Биолчев, по навик от четенето на предишните
му романи или книги с разкази, отначало си спомних
всичките тези неща. Но много бързо неприятните мисли
ме напуснаха и потънах в трагичната драма на нашите
деди-бежанци, независимо
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дали са от Тракия, Добруджа или Македония, особено
пък от онази многострадална Македонска земя, от
която са дошли в Майка България, за да спасят себе си и
челядта си, и неговите, и моите деди. И като потъвах
в трагичната драма на бежанското семейство от
малкото странджанското село Стоянци (чието име,
случайно или не, конотира усещане за стоене, оставане,
отстояване, стабилност, стоицизъм), изгорено и избито
до крак от турския аскер, непрекъснато си мислех
за съдбата на семейството на моя дядо, който след
Илинденския погром, кланета и пожарища побягва от
Дебър с петнайсетте си деца, из планинските дебри на
Македония погребва седем от тях, а когато по-късно се
сформира Македоно-Одринското опълчение, учи жена си
да стреля с пищова му, за да помага в „лазаретот“, а на
нейния протест, че е майка и трябва да се грижи за „осем
дечиня“, той отговаря безапелационно, че сега има „само
éдна майка – България и нашата Мáкедония трéбит да
бидит слóбодна“…
Та мислех си, че бежанската съдба е обща, но всяка
е и лична и по свой неповторим начин драматична и
трагична – а това е вече само по себе си благодатно
предизвикателство за писател от ранга на Боян Биолчев.
Той много успешно разгъва житейския наратив на
бежанската трагедия в два плана – единият реализира
сюжета на историята за мъченическото бягство
през странджанските дебри, спасението и гибелта
на семейството от малкото странджанско село през
разказа на едно момче, най-малкия син на семействотобеглец, внезапно-принудително порасналото дете,
което неслучайно остава единствено живо, за да пренесе
паметта за страшните времена. Успоредно с първоличния,
изповедния план на разказа на момчето за страданията
на бягството се развива и разказът в третолична
форма и динамично сегашно време за „външния“ член на
семейството, сирака Иван, мъжът на Злата (неговата
Златинка, Златунка, Златенце), който е избягал от
мобилизацията в турския аскер, защото не иска да се бие
със своите, с българите, и идва тайно, за да се сбогува с
любимата си и с рожбата им, която предстои съвсем
скоро, в голготата на бягството, да се роди и в един
нечовешки миг да бъде удушена от бащата на голямото
семейство, за да не издаде с плача си останалите, скрити
в гъсталака, на крачка от който преминава озверелият да
убива, изнасилва и граби аскер.
В чистилището на бежанското си страдание всеки
от семейството извървява своя драматичен път.
Двата плана на наратива се събират само два пъти: в
началото (беглецът от турската армия, неуморимият в
измислянето на весели номера Иван се появява сред нощ в
селото, чиито баби е стреснал с тайнствените светлини,
движещи се около църквицата и оказали се свещи, които
е залепил върху гърбовете на костенурки, момчето му
урежда кратка тайна среща с любимата жена, а докато
я чакат, войникът му показва как се натиска спусъкът,
за да гръмне при нужда пушката, след което изчезва в
мрака) и в края на бежанската сага (когато семейството
се събира, за да изгори цялото в новия си дом, в другия
край на Странджа, останал в Българско). През времето
между началото и края Иван пък ще бъде спасен от двама
турци рибари, които ще му хвърлят в реката комат хляб,
а малко по-късно и от гръцко семейство, което ще го
вземе със себе си на кораба за Солун, за да научи поредния
си урок – че няма лоши народи, има лоши (или добри) хора, а
захвърлен в нечовешките условия на пленническия лагер на
гръцкия остров, ще разбере, че единоверните християнски
братя и довчерашни съюзници – гърците – могат да бъдат
по-зли и от турския аскер, а българите-гръкомани – по-
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безмилостни и от гърците, и от турците, там ще научи
от Учителя, с когото разделят обща съдба, че човек с
човек се среща, народите – само на война, че победителите
са винаги жестоки, че „радостта е кратка като смеха,
страданието сплотява за дълго“ и затова човек трябва да
събира само „добри лица за памет“…
Мащабността и силата на хуманните внушения на
книгата са резултат не на несръчно или гръмогласно
патриотарство, което излъчваше казионната
соцлитература, когато страхливо се докосваше до
тематиката на балканските ни драми. Биолчев не
формулира политически идеи, не рисува батални картини,
не ни прави съпричастни на онова неистово родолюбие,
с което тогавашният наистина велик наш войник е
смаял света и в трите войни. Той талантливо разказва
човешки истории, защото знае много добре, че писателят
е разказвач, а не казвач. „Казаното“ се забравя лесно,
понякога още веднага след прочитането му, но талантливо
разказаното не само се помни дълго, често и завинаги,
но и формира и емоционалния, и интелектуалния, и
моралния, ако щете и идейния свят на човека. Защо
помним цял живот Йовковите герои или подвизите
на знаменития идалго от Ла Манча? За да постигне
силата на човешките уроци, които ни дава върволицата
от нечовешките български преселения, е достатъчно
да ни отвори онова тайнствено прозорче, което само
добрият писател знае как да направи, и през него да ни
покаже как едно шестгодишно дете, научило като на
игра само преди няколко часа от Иван да натиска спусъка,
може да застреля със собствената му пушка, подпряна
господарски-небрежно на каруцата, пияния аскер, който
изнасилва брутално друго момче от селото; как за секунди
се изоставя дом, граден от няколко поколения, и се побягва
към балкана, за да се спаси гола душа; как се удушава с голи
ръце току-що родено внуче, за да се спаси семейството;
как капитанът на гръцката гемия скланя срещу добра
сума да вземе спасения от гръцкото семейство Иван, а
след няколко дни със същата деловитост заповядва на
своите моряци да давят българските пленници, като ги
хвърлят навътре в морето с викове „Нали искахте Бяло
море – на ви Бяло море“; как в най-скотските условия на
военнопленническия лагер се раждат най-светли чувства
на човешко съпричастие и взаимопомощ (тук човек
неизбежно си спомня и наученото за подобни ситуации
по-късно в зловещите комунистически лагери)… Чрез
финалния разказ на момчето, превърнало се за няколко
месеца в мъж, преминало през разказа без име, за да
потвърди битийната си универсалност, писателят
съединява нишките на своя тъжен разказ с едно вече
не тъжно, а отрезвяващо и безутешно послание,
потвърждаващо думите на Учителя, останал завинаги в
земята на онзи остров, че няма добри или лоши народи,
има лоши или добри хора, защото не чужд, а българският
кмет на селото заграбва парите на най-сетне намерилото
спасение изнурено от ужас, глад и умора семейство, без
при това да му даде документ за собственост; че не
турци или гърци, а българи въглищари опичат и изяждат
в гората край селото малката сърничка, която Злата е
приютила да кърми и спаси вместо своето загинало още
в първия си ден дете и полудяла, непознаваща вече никого,
нито самоубийствено втурналия се да я спасява от огъня
Иван, изгаря заедно с цялото си семейство в къщата,
подпалена от пияния българин рибар, къщата, от която
съвсем наскоро е било прогонено гръцкото семейство,
спасило Иван в гемията за Солун…
Както казах в началото, не гледам на този текст като
на рецензия, а като израз на желанието ми да поздравя
Боян Биолчев за тази чудесна книга, за този дълбоко
народоведски роман, в който с изключително писателско
майсторство той – в духа на най-добрите български
литературни традиции – е отронил тежка сълза за
идиотската ни балканска орисия да научаваме всичко по
най-трудния начин. При това го е направил – в своя стил
– немногословно, почти кинематографично, с език нерядко
силно елиптичен, но дълбоко въздействащ, с познатото
си умение да избягва излишната (най-често и всякаква)
описателност и обстоятелственост, да изгражда само
с няколко щриха силно запомнящи се и въздействащи
образи, характери, психологически състояния, житейски
ситуации, оставяйки на читателя да си доизгради сам
останалото. А какъв само филм става от този роман!
Попаднал в ръцете на добър режисьор, той би се наредил
сред най-доброто не само в нашето, но и в балканското
кино, което често сме склонни прибързано да адмирираме,
без да отчитаме, че в него нюанси на подобна „балканска“
толерантност на хуманистичните послания е наймеко казано трудно, за да не кажа почти невъзможно,
да се открият… Та не само поздравявам добрия мой
стар приятел и отличен писател Боян Биолчев, но и
препоръчвам на всеки, който по някакъв начин е научил, че
днешният му ден е функция на много други предишни, на
многодесетилетна и столетна безумна балканска история,
да прочете тази книга. Тя ще отвори в душата му рана,
която не заздравява лесно и дълго боли заради многото
сол, изсипана в нея от чужди и свои, но е същевременно и
ефикасен лек срещу модерния и много лесно усвоим навик
да забравяме нещата, които не са за забравяне.

Н о ва

Тома Марков

Гетсби
издига се високата трева
надига се високата вода
човек е сам по себе си беда
илюзия в илюзията на света
това което е навън е вън
превзема те отвътре като сън
и то върви през тебе филм
и лоши филми има и добри
бях малък и говорех но едва
аз ходех знаех моите крака
не са по-дълги от езика
ни по-синовни от ръцете на Едип

б ъ лгарска

Самоличност
аз съм човек от дъжд
аз съм човек от вятър
като уиски от ръж съм
като свободно падане
аз съм твойта любов
радостта покрай нея
и завинаги нов ще съм
само в твойта алея
като уиски от ръж съм
като свободно падане
аз съм човек от дъжд
като вятър съм ведър

Да те

не бях по-умен и не съм желал
досущ аз след дъжда съм кал
той няма чувства само жал
той не е като книгите хартия

да изпуша цигарите ти
да ти напиша стихотворение
и любовта ми от подлост
в мен да трепти

животът той като в калта си гние
мързи го да живее и танцува пие

да имам въздуха ти
да имам раните ти
вместо тебе да дишам
за да не те боли

В друг квартал

да те разсмея внезапно
когато най-малко очакваш
да те подпра
като трети близнак до стената

има една котка в квартала
изглежда е най-глупавата
натъжава ме
глупаво е да си глупава котка
вероятно има нестройна походка
както мислене на жена
не родила желани деца
да не є попречат на самолюбието
както и да е
дали жената или котката
мяучат по никое време и
ми пречат да спя няма значение

и да имам куража
да те напусна
когато закифлееш
да хвана гората
да имам куража
да имам куража
че любя те
да ти кажа
да те

те ще го правят докато са живи
аз ще се будя и ще им им се смея
защото е невъзможно да си жена
ако си тази котка
да си толкова тъмна до глупост и
да си котка

Синеморец
Вечерта се возим на виенското колело,
все по-малки сме и по-високо.
Още малко, още малко нощ и сме там,
завъртаме се и въздухът натежава отново.
Още малко, още малко, внезапен вятър
и не мога да чуя какво ми казваш,
но знам, че вървиш зад мен.
Внимавай да не паднеш,
чуваш ли песента на цикадите,
пий вода, припомняй си да дишаш.
Не поглеждам надолу по склона,
за да не зърна нещо красиво,
което после да забравя.
Ето, виждам реката и се натъжавам –
ще погледам, но няма да вляза.
Рядко плувам в сладки води,
не се пускам по течението без карта,
макар да знам, че е полезно.
Все ми се повтаря, че морето е опасно,
но солта е навик на окото,
не е толкова вредна в малки количества
и не е нужно да изплуваш веднага.
Тази нощ вървяхме в полето по пътеките,
по които не стигахме никъде,
но винаги излизахме на светло.

Тиранията на лятото
Една змия съблича кожата си пред вратата
и влиза в къщата незабелязана.
Отнякъде се чува птица
и отново не успявам да я зърна,
но познавам острия є крясък,
както своята тревога.
Врабчето, паднало на двора от стрехата,
изглежда уморено,
сякаш спи след краткия си полет,
а узрялата смокиня до прозореца
почуква нехайно по стъклото без да знае,
че тази зима ще се разболее
и вече няма да роди.
Къртиците в градината проглеждат,
но никой не разбира,
заети сме да скачаме в реката.
На отсрещния бряг ни чакат тополите –
воини в редиците на слънцето,
строени за битка със хладния вятър.
Аз съм облият речен камък в джоба ти,
който вземаш със себе си
и ще забравиш в някой шкаф,
когато свърши лятото.

да будиш поет който тъкмо сега спи

Споменът

Бъди спокоен

Достатъчно е да проблесне за миг,
за да поискам да го нося отново.
Също като лъскавата обица,
която ми подари веднъж
и дълго се питахме
от какъв метал е изработена,
но бяхме сигурни – горчи на вкус.
Слагам я все по-рядко и все по-кратко.
Страхувам се,
че ако остане на ухото твърде дълго,
тялото ми ще разбере,
че няма нищо благородно
във позлатата на спомена,
и няма да успее
да излекува възпалената мисъл,
че с теб сме най-обикновени.

ние с нея сме добри хора
не правим нищо лошо
пием като останалите
чукаме се като останалите
и за разлика от останалите
броим лебедите
и не правим никакви сметки
не се влюбваме като
останалите трябва да знаеш
понеже се влюбваме в себе си
замисли се
какво друго
може да правиш в живота си
зад всеки ъгъл
дебне красотата и не съм виновен
че само ти
не завиваш зад ъгъла
а сега ако искаш
се постарай да ме слушаш
много внимателно
за да бъдеш спокоен
поговори си пред огледалото
и ще го разбереш
поговори си пред огледалото
за да се разбереш може би с
човек

Рисунка: Ива Стефанова,
„Карнавал“

Антонина Георгиева

рожден ден
веднъж в годината
цветя на гроба
на моето детство

Въжеиграчът
Откакто се помни, залита по въжето
и е сигурен, че вятърът ще го прекърши.
Макар и внимателен, няколко пъти пострада,
веднъж дори вися на косъм, но остана горе.
Опита да ходи на пръсти,
но никой не забеляза, защото не падна.
Често се обръща назад с надежда да се върне,
ала вече не вижда началото.
Идва студеният вятър
и колебанието му заприличва на танц.
Литературен вестник 24-30.11.2021

15

Калин Михайлов

б ъ лгарска

Молитвено

Време за поети

(Старонормални стихотворения – II)

Трябва делфина красив всеки ден да спасявам,
да го връщам в утробата морска, отдето излязъл е,
ала волята – често от всичко изпразнена –
е изстинал вулкан, отдавна напуснат от лавата.

Изстискващият кремовете

Боже мой, посети ме, съживи топлината у мене –
нека бъда свободен, нека бъда любов и горене.

Херкулес на тубичките с крем
е със сигурност роден –
в мен.

Слизане в сърцето

Силата ми чудодейна
вечер идва и със нея
крем след крем изстисквам аз –
Деянира е в захлас
(всъщност казва се Дарина,
но в мита със псевдоним е).
Този мит не е епичен
и с това е по-различен:
ако ода пиша тук,
тя за мен е, не за друг –
победителя в борбата
срещу кремове с инат.

Тук си прав, Джорджо
Гол охлюв не съм –
да си спасявам голия живот.
Държа и на черупката.

Завръщане
Не зная седмици ли минаха или години –
и аз – като герой на Далчев – боря се със книги,
а книгите са често кули със зазидан изход
и трябва отначало да си калкулирал риска,
въже спасително отвън да си оставил,
което да те връща на земята.

Епиграма
В памет на Радой Ралин
Не, комунизмът не си е отишъл:
той – призрак родèн – като призрак артисал е.

Антиутопично
Ура: скоро всичко ще бъде еднакво
в Париж, Лондон и София,
тук и там –
пицарии без персонал,
коли без шофьори,
месо без месо,
глави без мислене,
мъже без мъжественост,
жени без женственост,
семейства без семейственост,
деца без татко и мама,
управляващи без избиратели,
медии без журналисти,
Свободен свят без свобода,
живот без живец –
връх на мечтите ни.

Огледало
Изпуснах общата картина на света:
тя пръсна се на хиляди парченца –
не можех никак да ги събера,
но ето че под тях едно сърце
съзрях – то беше истинско и цяло
и рекох: ти ще бъдеш мое огледало.

Ето ни (пак) в патова ситуация
и защо знам,
но няма да ви го кажа.
Защото и вие го знаете –
дълбоко в себе си, в оня център,
по-важен от мозъка,
дето трябва да се слезе
с воля и кураж,
толкова навътре да се спуснеш,
че умът ти да се чуди
чува ли добре
шепота от глъбините,
който иска да го следваш –
даже и да си безсилен
с думи правотата му да огласиш.

Време за поети
Наслушахме се на какви ли не анализатори,
нагледахме се на несносно политическо театро.
Дошло е време малко да послушаме поетите:
кои ли? – които не са от страха си превзети,
които преди да говорят, поглеждат нагоре –
та къс от небето да зърнат в очите им хората.

Иглика Дионисиева

Самото съвършенство
И днес, след хиляди години
човекът със своя ъгловат
неравен и нащърбен профил
щом скочи във водата
прави съвършени кръгове

***
морето крие мириса
далеч от името си
дори и нощем не говори
не сънува
спи мъртвешки гълта образи
на кораби
и се завива с шепи светнали
илюминатори
а денем
обзема ме особено през зимата
на толкова слънца обръгнало
нали го гледам
да умира всеки път
в кръвта на залеза
и виждам
накацали по пясъка
пълчища морски пеперуди
смъртта лежи и си почива

Рисунка: Ива Стефанова, „Шивач“

Н о ва

надвечер
и там да чуя гласове
да видя как една ръка
затваря вратата
и прозорците светват

***
Отлагам
срещата с теб –
все още не съм
натрупала достатъчно
премълчани думи

***
Не отивай натам
ще се изгубиш
Още не са създадени спомени
в тази посока

***
Един таралеж излиза вечер
и започва да обикаля
свойски около къщата
Дооблизва млякото
от чинията на котките
Проверява дървата
дали са добре наредени
и какво са пуснали под асмата
кресливите птичи нашествия
А аз пристъпвам на пръсти
за да не подплаша
моя малък
Ангел-Пазител

Къщата с прогнилия покрив
Откога се е килнала тази къща
и не пада
Държи се
върху отворената длан
на стопанина си –
всеки път ще намери
какво да подаде
на преминаващите

Опорна точка
Кацнал на островърхия покрив на къщата
в слънчевата утрин
гълъбът дреме

Октомври в миди

***
Happy end
когато здрачът
с един замах
прекъсва нишката на деня
миг преди да пусна завесите
се заглеждам в глъхнещата
изоставена къща отсреща
и знам
какво искам за утре:

Не успях да белосам къщата за Великден,
нито ще мога да потегна
вратите и комините до Димитровден.
Последната седмица на септември е,
денят намалява...
Но все повече врабчета
долитат, цвърчат и играят по прозорците.
И щом са все така гръмогласни
значи всичко си е на мястото
и всичко е в реда на нещата.
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