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Паул Целан

Гостът

Имаше пръст в тях

Много преди вечерта
при теб се завръща този, който замени поздрава си
с тъмнината.

Имаше пръст в тях и
те копаеха.
Копаеха и копаеха, така
минаваше денят им, нощта им. Не славословеха Господа,
който, така чуваха, искал всичко това,
който, така чуваха, знаел за всичко това.
Копаеха.
Придойде тишина, придойде буря,
дойдоха моретата, всичките.
Аз копая, ти копаеш, копае и червеят,
а пеещото там нещо казва: копаят.
О един, о нито един, о никой, о ти:
Къде отиде, след като никъде не отиде?
О, ти копаеш и аз копаех, и се закопах до теб,
а на пръста събужда ни се пръстенът.

Много преди деня
той се събужда
и разпалва сън, преди да си отиде,
сън, пронизан от звука на стъпки:
чуваш го как измерва далечините
и захвърляш там душата си.
***
От синьото, което още търси окото си, аз пия първи.
От отпечатъка на крака ти пия аз и виждам:
Търкаляш се между пръстите ми, перло, и растеш!
Растеш като всички, които са забравени.
Търкаляш се: черното зърно на тъгата
пада в кърпа, цялата побеляла от махане за сбогом.

Превод от немски:
ЕМАНУИЛ А. ВИДИНСКИ
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Модерна приказка
за младия невъзвращенец
и голямата торба с вина
Излезе
последният за
2021 г. брой на сп.
„Християнство
и култура“ – бр.
167/Зима, който
се открива
с есето на
Калин Янакиев
Рождество
и „Голямата
история“.
Първият тематичен център в броя е „Християнство
и истина“, в който са представени текстовете на
архим. Мелетий (Спасов) Бог като метафора и на
Александър Смочевски Ръкоположение без назначение
(Щрихи към един актуален канонично-правен проблем).
Темата е продължена в рубриката „Християнство
и съвременност“, където е представен анализът на
Христос Янарас Институционализация и секуларизация
на Църквата и разговорът с антрополога Катрин Уонър
За религията в посткомунистическите страни. Втори
тематичен център в броя е „Академичната свобода“,
където е поместен Доклад на отдела за култура и
образование на Вилхелм фон Хумболд от 1 декември
1809 г. и анализът на Мартин Осиковски Свобода,
съвест, академия. Публичното говорене и грижата
за „доброто име“ на университетите. Проблемът за
свободата присъства и в рубриката „Богословието
в България“, където е представен текстът на Борис
Маринов Идеята за църковната история в сблъсъка на
д-р Константин Цицелков с българското академично
богословие от средата на двадесетото столетие,
непубликуваната до днес на български статия на
Константин Цицелков Богословската мисъл днес,
а темата е обобщена в текста на Георги Каприев
Константин Цицелков и животът на богословската
мисъл. Рубриката „Християнство и философия“ съдържа
статията на Стоян Асенов (1960–2021) Два типа
словесност, или за възможността на повторението, а
„Християнство и политика“ – текста на Адам Селигман
и Дейвид Монгомъри Трагедията на човешките права:
Либерализмът и загубата на принадлежността. Броят е
илюстриран с фотографии на Томас Жорион.

„Карикатурата“ –
това е темата на
първия брой на сп.
„Култура“ за 2022 г.
Какво се случва
с политическата
сатира, щом
световни
издания през
XXI в. започнаха
да свалят
карикатурите
си? Губим ли
постепенно
свободата да се смеем без цензура? Колко
„невъзпитани“ или „възпитани“ са българските
карикатуристи? Отговорите на карикатуристите
Генчо Симеонов и Чавдар Николов, както и анализ
на изкуствоведа Красимир Илиев, посветен на
карикатуристите, съдени от „Народния съд“. И
още: Нобеловата реч на Абдулразак Гурна, както и
гледните точки на Нийл Фъргюсън и Ан Апълбаум за
„катастрофата и конспирациите“ или за „новото
пуританство“. И още: интервюта с Христо Илиев –
Чарли и Александер Клуге, с Галин Стоев, проф. Димо
Димов и Блик Баси. Поглед към стогодишнината на
патриарха на българското кино Васил Гендов, видян
от киноведите Александър Донев и Петър Кърджилов.
Фотографиите в броя са на Мисирков/Богданов
от проекта им „По следите на славното минало“,
а разказът в рубриката „Под линия“ е на Албена
Стамболова.
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През последните няколко години българската проза
изживява своя Дебелянов период на „завърщане“ към
родината, към бащиния дом. Появяват се романи като
„Хавра“ на Захари Карабашлиев и „Направени от вина“ на
Йоанна Елми. Героите често се връщат поради някакъв
тъжен повод, минават през разни перипетии, а накрая
се намират на стария нов кръстопът – да останат или
да тръгнат. Развиват се темите за чувството за дълг,
за всепоглъщащата вина да изтръгнеш корените, да се
„пресадиш“ в чужда почва, която смяташ за привидно
благоприятна. Именно вината е свързващата брънка с
отечеството, ала в дебютния роман
на Деляна Манева тази брънка е приела
формата на метафоричен шести пръст.
Да, шестият пръст несъмнено те прави
уникален, но на каква цена? Да не можеш
да влезеш удобно в нито едни обувки,
било то английски, френски, а в случая
на главния герой Павел Роглев, от чието
лице се разказва историята, в немски.
Павел заминава за България, до голяма
степен по нареждане на майка си, за да
отреже този пръст, за да даде баща му,
Любен, родителските права на Хайнрих
Вебер – мъжа до майката на Павел.
Разбира се, случват се низ от премеждия
в типичен балкански стил, разцъфва дори
черешовият цвят на любовта. Сюжетът
изглежда предрешен, но далеч не е така –
успява да ни изненада неколкократно.
Фактът, че Деляна Манева е
театрален режисьор, но и съавтор на
сценарии, определено прозира в хода на
творбата. От „Шестия пръст“ блика
кинематографичност, динамика, водещ е диалогът. Ако
някой успее да пресъздаде на лента и почти непрестанния
вътрешен монолог на Павел, би се получил превъзходен филм
от типа на „Мисия Лондон“ или „Чужденецът“. Авторката
е успяла да изгради изключително колоритни и живи
образи, съумяла е да се справи с обрисуването на
16-годишно момче, станало емигрант не по собствена воля,
но пък привилегировано, та дори бихме могли да си позволим
да го наречем и „вървежно“. То говори перфектен български,
но употребата на изрази като „куул“ и нешлифования
„живей опасно“, вместо „живей на ръба“, придават повече
истинност на профила на израснало в чужбина момче. Майка
му също е типичната българска майка и докато той има
своеобразен шести пръст, то тя има шестото чувство
да звъни точно в най-сюблимните моменти. Изкусно са
изградени образите и на двамата „бащи“ на Павел, привидни
антиподи, но всъщност много подобни и споделящи
прекършената връзка баща – син: Хайнрих със своя баща,

а Любен – с Павел. Ева пък успешно вплита в себе си мотива
за принцесата, която няма нужда от спасение, а нейната
мечта да пише е абсолютно постижима, защото изпълнява
и двете условия от рецептата на Вирджиния Улф – има
собствена стая и достатъчно пари, чийто източник е
поредна злободневна тема от българската реалност. Найголяма следа в съзнанието обаче оставят образите на
братовчеда Гого Роглев и цялата рода с нейните събирания и
софри. Деляна Манева успява да подбере най-явните и „диви“
за Запада нишки от българската народопсихология и да ги
облече в пълнокръвни персонажи, които всеки от нас вижда
в ежедневието си, като например
бабата, която след семейно събиране се
прибира с торба, пълна с храна, понеже
парите не є достигат, или мъжа,
срамуващ се от хомосексуалния си син.
Изобщо семейните връзки в романа
са майсторски изградени и напълно
представят хората от малкия град.
Павел се връща в малката си страна,
за да се раздели окончателно с нея. Той
не я е напуснал по своя воля, но тя се е
превърнала в чужда за него. Момчето е
символ на всички онези, закърмени от
чужда страна, превърнала се в тяхна;
на всички, които трябва тепърва да
се учат да са българи. Те живеят с
нестихващо чувство за вина, което
ги преследва до живот. А дали вината
е опровергана е въпрос с повишена
трудност.
Друга важна тема, която романът
засяга, е тази за изборите, които
правим – обстоятелствата ли правят
мечтите ни невъзможни, или всъщност тъкмо ние правим
обстоятелствата? Дали „за наше добро“ понякога не се
оказва химера? По кой път да поемем – асфалтираната
европейска магистрала, или прясно закърпения Е79, нашарен
с недозапълнени дупки?
„Шестият пръст“ е книга, която се чете леко, кара те да се
смееш, да поплачеш, да поразсъждаваш. Дебютният роман
на Деляна Манева разнищва болезнена тема, пречупвайки я
през призмата на типична българска комедия, като обаче
не я е лишила от оригиналност. Творбата не е просто
поредната книга за завърнали се емигранти, тя е одисеята
на един тийнейджър из бурното море на идентичността.
Той стига до своята Итака, ала коя страна е тя? И дали е
само една?
МАРТИНА ДРУМЕВА

Деляна Манева, „Шестият пръст“, изд. „Сиела“, 2021.
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Конкурс #обичамПолша
Кампания на Полския институт в София
Конкурс #обичамПолша
Кога: до 13 февруари 2022 г.
Къде: Фейсбук страница на Полския институт в София
Организатори: Полски институт в София.
По случай предстоящия Ден на влюбените Полският
институт обявява конкурсна кампания #обичамПолша!
Победителят ще получи награда-изненада.
Как да участвате:
Споделете този пост в профила си във фейсбук и в
описанието отговорете на въпроса защо обичате Полша?
Заради литературата, полската кинематография или
може би сте били в Полша в рамките на академичния

обмен и сте харесали езика ни? А може би сте харесали
полската кухня – в крайна сметка, както казват
поляците, „през стомаха към сърцето“. Споделете
историята си с нас!
Не забравяйте да поставите хаштаг #обичамПолша.
Можете да тагнете някого, за когото смятате, че също
би могъл да участва в кампанията.
Очакваме вашите разкази от до 13 февруари 2022 г.
! Авторът на най-интересната и открояваща се история
ще получи награда!
♥ Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 14
февруари – в Деня на свети Валентин.
Разкажете ни защо обичате Полша!

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика
Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и
хуманитаристика. Срокът за кандидатстване е до
15 април 2022 г.
Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация
„Комунитас“ и предвиждат раздаването на годишни
конкурсни награди в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика;
В конкурса могат да участват само творби, публикувани
в периода 1 януари – 31 декември 2021 г. Те трябва да са
дело на съвременни български автори; да имат безспорни
художествени достойнства и приносен характер за
българската словесност, както и в отстояването
на общочовешките и християнски ценности.

В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.)
– II награда (в размер на 3000 лв.)
За да е валидно заявлението за участие в конкурса,
до 15 април т. г. кандидатите трябва да
предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от
предложените от тях книги, придружени от формуляр,
който може да се изтегли от сайта на „Портал
Култура“.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и
на формуляра за кандидатстване: Фондация
„Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22,
ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура.
Телефон за контакти: Портал Култура: 02/434 10 54.
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„Шекспир зад храстите“: Серафимите и
„обикновеното чудо“ в разказите на Светла Георгиева
аз съм тоя с неизгладената риза, с неизгладения живот…
Разпознай ме, Господи… и ме имай предвид, амин.
„Шекспир зад храстите“ е книга за доброто и за добрите
хора. Струва ми се, че простотата, в известен смисъл
наивността на това определение е най-подходяща
за този първи сборник с разкази на художничката и
пътешественичката Светла Георгиева. Писани от различни
точки на света, те чертаят една надпространствена
карта на споделената човечност, на надеждата в мрака,
на смисъла в дребните жестове сред нашата „врява и
безумство“ – дори и там, където „всеки мой отговор ще
бъде като зараза в твоя свят“.
Както в обратната, семантична перспектива на иконите,
много от героите на Светла Георгиева стоят пред нас
едри в измамната си нищожност и обикновеност – сякаш
версии на Йовковия Серафим. Разказвайки за уж малки хора,
сборникът всъщност представлява поредица от профили
на специални характери, „особени случаи“, луди или тихи
ангели, несъвършени битови светци. Неизбежно е в ума ни
да възникнат два ключови евангелски цитата, които биха
могли да послужат като мото на историите: „блажени
нищите духом; защото е тяхно царството небесно“ и
„когато правиш добро дело, нека лявата ти ръка не знае
какво прави дясната“ – принцип, който те спазват, когато
материално, с конкретни грижи или просто с душевна
подкрепа и надежда помагат на другите.
Някои от нейните ангели не крият дори имената си (какво
да очакваме от героиня на име Спаска Ангелова например);
други, като Ели от първия разказ „Магии“, обобщават
много от по-„шумните“ образи – „изповедник, борец,
спасител, луда за връзване“. Във всеки случай тези хора
са инструменти на доброто, сякаш то е
божествена сила, която ги овладява свише
и на която не могат да не се предадат („Аз
като виждам тези хора да страдат – мога ли
да стоя настрана? Не мога. Нали все някой
трябва нещо да направи. Ако не аз, кой друг?“).
Понякога доброто идва саможертвено,
за да възстанови нарушения порядък във
вселената („Инцидент“); понякога дори само
доброто намерение в сърцето има значение

(„Монета от един юан“); а
понякога то се състои просто
в „обикновеното чудо“ (по
името на онзи прекрасен руски
филм по още по-прекрасната
пиеса на Евгений Шварц) на
един достойно и скромно
прекаран в работа живот,
чиито константи – „важните
неща“ – остават непроменими
през времето („К.“) дори
когато зад тихата му
анонимност се крие неведома,
няма буря, която отнасяме
със себе си (както леля Боже
от „Божана“).
Може би едно от основните послания на този сборник
е, че чудеса, магии и вълшебства не съществуват по
онзи свръхестествен начин – че те са всъщност „свръх
естествен“ (в смисъла на „твърде нормален“), лишен от
лустро и фойерверки резултат от простички действия,
смели решения и достойни постъпки. Именно те стават
равносилни на това да говориш с Бог, Бог да пристъпва с
теб през прага. Чрез сюжетите си Светла Георгиева се
заема да разиграе основни мъдрости: че животът лъкатуши
нагоре и надолу и „човек никога не знае“, че понякога злото
идва за добро, че грешката и провалите са поводът на
вселената да ни даде урок и възможност да разпознаем себе
си, че животът продължава цял живот, че вечността и
надеждата се раждат от тлен, както смокинята изниква
от корема на убития („Камъкът и семето“), а силата
на общността се споява от личности („Термопили“ и
„Жабата“), че „вживяването“ и „живеенето“ са едно и също
в истинския талант, често облечен в дрипи („Шекспир зад
храстите“).
Да, понякога Светла Георгиева ни отнася почти до
ръба на мелодраматичното и сантименталното, а и
така потенциално би достигнала до един по-широк кръг
читатели. И все пак не го преминава, компенсира го със
самоирония и разговорност. Впрочем може би тук, в
последното, се крие и единствената ми „критика“, по-скоро
въпрос на личен читателски вкус: струваше ми се понякога,
П р о ч етено

че има едно умишлено снижаване на езиковите регистри с
цел да се обрисуват всички онези семпли герои от „живия
живот“ и едва ли не да се стенографират – понякога речта
им стоеше нагласена в своята естественост, наивистичноинфантилна, за да се открои простотата и добротата
им, почти етнографска, за да се изтъкне, че са хора от
народа. През цялото време имах усещането, че това усилие
личи, понеже Светла Георгиева всъщност не принадлежи
интелектуално и физически на този свят, макар да е избрала
да пише за него.
Впрочем най-ценното за мен са дори не толкова самите
истории, сюжетите, но прекрасният език на писателката
там, където се впуска в близки до собственото си
светоусещане и оптика описания, в интелигентни образи и
чувствителни метафори, в словесна неочакваност и фина
източна афористичност. Светла Георгиева определено
е интелигентен, начетен, деликатен и впечатлителен
автор, с широк опит и познания за света. Независимо дали
разказва историите си от класическата рационалност на
западните градове, в дебрите на българската реалност или
някъде из плаващите пясъци на изплъзващата се източна
действителност, тя, както споделя в едно свое интервю,
вярва, че „където и да отиде, човек носи себе си“. И не спира
да търси смисъла на дома.
Автентичността ни, връзката ни с онова горе чрез
връзките ни тук, долу, преходността и съдбата,
непримиримостта в едни случи и при/помирението в други,
отговорите, които са важни, защото са истински, а не
защото ни харесват – за всичко това можем да прочетем в
този немалък сборник, един от добрите, излезли миналата
година. Сборник за големите и малките неща. Защото
както казва един от героите на Светла Георгиева –
господин Уан: „Една вековна гора, погледната от голяма
височина, е просто зелен мъх върху земята, а дребната
пчела, видяна от подходящ ъгъл, е монументална. Живеем
върху планета, която е нищо сред вселената. Кой определя
мярката за „голямо“ и „малко“?“.
АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
Светла Георгиева, „Шекспир зад храстите“,
ИК „Жанет 45“, 2021.
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Модерни предградия, бакърени фабрики – за стихосбирката
„Асфодел“ на Калоян Праматаров десет години по-късно
Какво ни кара да посегнем в домашната си библиотека
към стихосбирка из редицата от подобни, събирани през
годините? Повечето от тези книги са със сезонен характер
– след премиерата никой не говори за тях, изредили са се
обилните бързи похвали, „Литературен вестник“ вече е
писал… или пък не. Екатерина Йосифова ли беше тази,
която твърдеше, че поетът се интересува единствено от
новата си книга, подканвайки ни да не я връщаме към стари
неща, да не питаме за минали стихосбирки. Това е погледът
на поета, който все живее в новите си текстове. За разлика
от твореца, читателят има преимуществото да прави
своите открития късно или никога. Поетът е призван да
открива преди всички други… в идеалния случай.
„Асфодел“ е дебютната стихосбирка на Калоян
Праматаров, поет и археолог. Отпечатана през 2012
г., издателството е „Сонм“ – семеен продукт на
Праматарови. И отговорът на поставения в началото
въпрос гласи: на пръв поглед избирам тази стихосбирка,
защото тя рязко се отличава на външен вид от всички
други в библиотеката ми. Това е вид проява на поговорката
„по дрехите посрещат“. „Асфодел“ е книга, която бие на
очи не само с формата си (малка е, събира се в ръка), но и с
майсторското оформление. Всичко є е хубаво, ръката сама
я избира измежду другите български стихосбирки, появили
се през последните едно-две десетилетия. Тежката мека
хартия е непроменена с времето (вижте колко стихосбирки
само след няколко години са пожълтели, сякаш че са древни);
книгата се разлиства с приятен шум, илюстрациите
и художественото оформление на Борис Праматаров
създават усещане за висока стойност. Външната хартиена
обвивка, свалена от книгата, може да се окачи като плакат
на стената. „Асфодел“ е хармонична цялост от поетически
текстове и илюстрации. Сякаш братята Праматарови
гледат на света през общо око и реч и го изразяват с такова
съгласие между текст и илюстрация, каквото обичайно
трудно постигат двама. Нещо в общата им „игра“ ми
напомня на изумителната съгласуваност на братята Лукас
и Артур Юсен при клавирните им изпълнения на четири
ръце, например при „Фантазията във фа минор“ на Шуберт.

Макар че настроението на книгата няма нищо общо с
Шуберт. Тонът на „Асфодел“ е тежък, постиндустриален,
настроението е често noir.
Държим в ръка 80 страници плътна тъмна поезия.
Десетилетие след премиерата на книгата текстовете
продължават да звучат със силата на мрака. Те
продължават да звучат със силата на мрака вероятно не
защото светът е спрял в онзи книжен момент и каквото
е било, то си е останало непроменено черно. Вероятно
не и защото пандемичният ни свят днес е позаглушил
безметежния и често глупав весел шум, така че да сме
склонни да потъваме с устойчиво внимание в поезия с
мрачни оттенъци. Не. Или не само. Стихотворенията
продължават да звучат актуално, защото са били създадени
с изначална поетическа искреност, с онзи рязък поетически
жест, клонящ към силни и младоживени думи, типичен
за дебютните стихосбирки. Ето това е проверката на
времето при поезията. Тази книга не е овехтяла, защото
не е разчитала да се хареса на всяка цена тогава, не е била
просто модна (модерна – да, но не и модна), не е създадена
да вълнува бързо и кратко. Това е поетическата есенция на
един млад глас в един грозен град, в който „психофизични
комплекси във блокове / се редят след работа в правилни
форми“. Героят се движи из един постиндустриален пейзаж
от „стоманени плоскости логика / трупани една върху друга
от кранове“. Образите и метафорите му понякога звучат
с отгласите на модерната класическа поезия, например
когато говори за дявола, бакърен цвят, парни чукове,
хорския мравуняк, „в ъглите на мрачната градина / паяци
плетяха сребърните мрежи“. Настроенията в книгата са
така ловко откъснати от времето и мястото, като ни
оставят с усещането, че важат за някое място и някое
време, макар да усещаме как градът София прозира през
черните поетически пластове. В това черно се съдържа
както терзанието на младия поетически глас, така също
то е естетизирано до noir и стои като артистична
позиция. Желязо, мрак и ледени сълзи…
Една метално хладна книга. Това е и книга с нихилистичен
повей, поезия на не-то. „В страната Няма“ през нощта

„етажерките в кухнята са
запълнени с квадратни
не-та“. Из градовете броди
един „непредубеден никой“
(помня, че това беше дълго
време псевдонимът на
автора в социалните медии).
Отрицанието е форма на
стремеж към свобода: „Подобре непринуден никой,
отколкото принуден някой“.
А в последната глава на стихосбирката един непросветен
във фантастиката читател като мен научава какво е
панспермия – „хипотеза за появата на живот на Земята
в резултат на преноса от други планети на зародиши на
живота“. Звучи малко като последните мечти на Илон
Мъск и сродните му визионери или шарлатани.
Заглавието на книгата също не е случайно. Асфоделът
е жилаво растение, подобен е на лилията. За древните
гърци той е цветето на смъртта. Според древногръцката
митология в подземното царство се простира поляна с бял
асфодел.
Добрата новина е, че десет години по-късно книгата
не се намира никъде. Още по-добра новина е, че нейната
недостъпност я прави с времето ценна. Което е и
припомняне, че стихосбирките се купуват навреме и се
четат, когато им дойде времето. И че стойностната
поезия би трябвало да се събира и прибира, както човек се
грижа за бутилките си отлежало вино в избата на своите
мечти. Или изобщо както човек се грижи за каквото и да
било. „Асфодел“ е книга, с която мрачно можем
да обявим най-после края на сезонната бърза
поезия.
ПЕТЯ ХАЙНРИХ
Калоян Праматаров, „Асфодел“,
изд. „Сонм“, 2012.
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В ит р ина
Стефан Чапалику,
„Всеки полудява по
свой начин“, прев. от
албански Русана Бейлери,
изд. „Ерго“, 2022, 156 с.,
16 лв.
Романът на Стефан
Чапалику „Всеки полудява
по свой начин“ е трилогия
с автобиографичен
характер, която проследява паралелно
промените в живота на отделния човек и
на обществото в Албания през последните
петдесет години. Настоящото издание
представя първата от трите книги,
в която разказвачът е все още дете и
чувства себе си в центъра на вселената
– провинциалния роден град Шкодра, или
по-точно в центъра на компаса, обхващащ
няколко концентрични кръга: родителите
му, останалите близки от рода, съседите
и приятелите, градските постройки и
институции. Отвъд тях се простира
„големият свят“, с който ги свързва
телевизорът като основна новост в
живота на поколения албанци. Стилът на
автора е лек, забавен, (само)ироничен, а
всичко, което детето-разказвач сякаш не
разбира добре, се подразбира от външния
читател.
Милан Кундера,
„Бавно“, прев. от
френски Росица Ташева,
изд. „Колибри“, 2022,
140 с., 18 лв.
Милан Кундера вижда
в човешката същност
неща, които не са
достъпни за всекиго.
Той разбира гордата
меланхолия на чешкия
учен и гордостта му от еднознаковото
изписване на буквата „č“. Той усеща гнета
и завистта на Венсан към политикатанцьор Берк. Той разплита същността
на танцьорите в политиката – жадни за
слава и одобрение. Цялата книга „Бавно“
изглежда като дисекция на разказа „Без
бъдеще“ – написан през XVIII век от
благородник, целящ да осмее лицемерието
на своето време. Също като в този разказ
Милан Кундера заплита в „Бавно“ суета,
лъжи, любов, похот, слава и произтичащите
от тях последствия. Разказите сякаш
преливат един в друг – от измамата в
измамения, от измамения към влюбения и
от влюбения към глупостта на илюзиите,
които сме способни да създадем в главата
си. Включително да се вкопчим в славата
като самоцел на съществуването ни.
Бърнард Шоу, „Човек и
свръхчовек / Дилемата
на доктора (пиеси)“,
прев. от английски
Аглика Маркова, изд.
„Изток-Запад“, 2022,
336 с., 19 лв.
„Човек и свръхчовек“
показва остроумието на
Шоу в най-чистия му вид.
Като пренарежда елементите на легендата
за Дон Жуан, той създава пиеса в четири
действия, която може да се разглежда
като обикновена комедия на маниерите,
но всъщност е манифест на философските
идеи на Ницше за „свръхчовека“, както и
класическо разобличаване на вечната борба
между половете. „Дилемата на доктора“
пък е класическа сатира на медицинската
професия, която разглежда актуалния и
днес проблем с осигуряването на адекватно
здравеопазване. В тази пиеса един лекар,
открил лек за туберкулоза, е изправен пред
трудното решение дали да спаси свой беден
колега и приятел, или богатия, но неприятен
съпруг на жената, в която е влюбен.
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история география поетика
На пръв поглед
това е една
много проста
история: бивша
актриса се
отправя към
края на живота
си, постепенно
навлизайки все
по-дълбоко в
деменцията.
Придружават
я един лекар,
един племенник
на покойния є
съпруг и една
възрастна
жена, наета като евтина алтернатива
на старческия дом. По пътя губи места,
хора, събития, една хрътка и един
котарак. Затова пък възвръща връзката с
родителите си, връзката на родителите
си, онзи първичен миг на сътворението,
въплътен в разпятието, чукащо над
съпружеското ложе.
„Към онази която седи в тъмното
очаквайки ме“ от Антонио Лобо Антунеш
е роман за умирането и за смъртта, и за
смъртта като финален акорд на умирането.
Умирането, което започва тогава, когато
погледът все по-често се обръща назад и
достига все по-навътре в миналото: първо
като отделни образи, после като цели сцени
от зрелостта, младостта, юношеството
и детството, за да се фокусира в един
жест, свързващ всички житейски нишки в
последния порив към светлината.
Историята е проста, но не е лесна, защото
бавно си проправя път сред криволиците
на всекидневието, на излишното, на онова,
за което не си струва да се говори, на
подробностите, убиващи като камъчета
в обувките. Тя подскача напред-назад във
времето и пространството, връща се към
едни и същи спомени, прави неочаквани
асоциации, като онзи завеян епизодичен
персонаж, назован с традиционното
прозвище Салта Посиняш, който ще
предопредели не само живота, но и смъртта
на умиращата, чиито вещи скачат от
място на място, подобно на блуждаещата
є мисъл.
На прага на смъртта умиращата
пренарежда своята история, отново
и отново, пресявайки същественото
от несъщественото, избистряйки
собствените си ценности, тълкувайки
отдавна забравени случки с мъдростта на
пълноценно изживените години. Приливите
на нейното съзнание донасят отдавна
забравени тайни, а отливите ги оставят
равнодушно оголени, обелени от лъжите
и задръжките, освободени от моралния
императив.
И тези тайни вече не са нито срамни, нито
опасни, защото когато краят е толкова
близо, единственото, което има значение, е
любовта. Любовта в цялото є своеобразие,
любовта в цялата є пълнота, любовта
в цялата є окончателност. Изправени
срещу смъртта на умиращата, околните
инстинктивно се вкопчват в любимите си
същества, изстисквайки и последната капка
живот от връзките си, преди на свой ред да
потънат в пясъците на времето.
И чрез тези хора и места, които смъртта
на умиращата привлича, „Към онази която
седи в тъмното очаквайки ме“ от Антонио
Лобо Антунеш е роман за португалското
и за Португалия, и за Португалия като
финален акорд на португалското. От
южната идилия на детството в Алгарве,
където започва всичко, през деликатната
романтика на Лисабон, където зрелостта
се налива със смисъл и съдържание, и
изпитания, до суровостта на севера,
към който са устремени мълчаливите
надежди за бъдещето след последния дъх на
умиращата.
В тази особена география на отпътуването
Фаро (малкият град, югът) тежи с
гравитационната сила на детството, на
формиращите преживявания, на истински
дълбоките връзки, в противовес на
универсалната лекота на Лисабон (големия
град, севера), чиято физическа и духовна

архитектура постепенно избледнява в
тривиалността на познатите, повтарящи
се до безкрай неща.
Дихотомията Фаро – Лисабон е, разбира
се, актуализация на фундаменталните
културни опозиции на ХХ век: малкия град
– столицата, традиционното – модерното,
детството – зрелостта… Но това не е
елементарно, схематично разцепване на
времето и пространството. Парченцата
от фрагментираната памет на умиращата,
повече или по-малко обърканите є
действия в настоящето и съдбите на
хората, оставили трайна следа в живота
є, се подреждат като камъчетата на
португалската калсада в една причудлива
абстрактна форма, едновременно своя и
чужда, предизвикваща удивление и умиление,
приканваща да се отдадеш на нейните
мистериозни вълни. Малкото и голямото,
националното и световното се сближават
и раздалечават, проникват едно в друго и
отново се разделят в ритъма на океана.
Всъщност тъкмо това постоянно
пулсиране на приливите и отливите е найхарактерното проявление на portugalidade.
Защото португалското в романа е далеч
от фолклорните и туристическите
маркери на Португалия, далеч е от гордите
мореплаватели и сърцераздирателното
фадо, не съвсем далеч от треската,
приготвена по 365 начина, и плочките
азулежу, но много близо до португалския
начин на живот, въплътен в португалския
език, развивал се в продължение на векове
в хармония с музиката на Атлантика,
проникнат от меката му влага, соления му
вкус и крясъците на чайките.
Защото „Към онази която седи в тъмното
очаквайки ме“ от Антонио Лобо Антунеш
е преди всичко роман за писането и за
литературата, и за литературата като
финален акорд на писането. Структуриран
в три анданте, съответстващи на трите
фази на болестта на умиращата актриса,
текстът следва едновременно вътрешния
є свят, с неговите криволици, пропадания и
внезапни смени на темата, и външния свят,
който достига до гаснещото є съзнание
през призмата на осмислянето на изживения
живот.
Само по себе си това документиране на
изтляващия ум е изключително писателско
постижение, което хипнотизира, тревожи,
вдъхновява и ужасява читателя, кара го
да се вглежда настойчиво в собствения
си нестабилен свят, да влиза в ролите на
умиращата, на възрастната компаньонка,
на племенника, на съпрузите, на лекаря, на
портиера господин Барата и на родителите,
да, особено на родителите, на грижовната
майка и на всеотдайния баща, който, макар
и отдавна мъртъв, винаги е готов да се
притече на помощ с една вълшебна дума:
„Дъщеричке!“.
Бидейки психиатър по професия,
Антонио Лобо Антунеш притежава
компетентността и опита, за да
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реконструира тази сложна структура,
която се изправя пред мнозина в последните
месеци и години на живота им. Прави
го откровено и честно, но с нежност и
емпатия, които превръщат четенето
на романа в пречистващо преживяване.
Бидейки писател по призвание, Антонио
Лобо Антунеш си поставя извънредно
сложна творческа задача и я решава
блестящо от първата до последната
страница, съумявайки да смекчи
експерименталната проза с една човешка,
вълнуваща история.
„Към онази която седи в тъмното
очаквайки ме“ е проникновен и красив роман,
освободен от художествена претрупаност
и излишни претенции и тъкмо заради това
високолитературен в най-добрия смисъл;
роман, който за пореден път показва, че в
нашата забързана и опростена до storytelling
в няколко стъпки действителност има
място както за езикови и стилистични
експерименти, така и за бавно, философско
разказване.
За късмет на българските читатели,
той е намерил възможно най-добрите си
интерпретатори у нас. Преводачката
Здравка Найденова е извършила едно
възхитително дело, предавайки на български
енигматичната поетика на Антунеш и
най-вече, най-вече хипнотизиращия ритъм
на приливите и отливите, по принцип
чужд на нашата действителност, но
представляващ гръбнака както на стила,
така и на разказа в този удивителен роман.
Допускам, че читатели, които за първи
път се срещат с португалската култура,
биха спечелили от още няколко бележки
под линия, но пък националният пласт в
текста е достатъчно деликатен, за да
е почти невъзможно да бъде адекватно
обяснен. От своя страна Стефан Касъров
е предложил корица, едновременно
деликатна и разбираема, която отключва
допълнителна метафорична вселена,
сближаваща естетиката на оригинала и
на превода. Безкомпромисното качество
на ИК „Колибри“ се подразбира, но все пак
заслужава да бъде отбелязано – прецизна,
почти маниакално внимателна към детайла
книга като тази не би понесла издателска
небрежност.
В крайна сметка това е един спектакъл,
изигран точно както трябва – нито
прекалено добре, нито прекалено зле,
който ще остави зрителите притихнали,
зашеметени, озадачени, потънали в себе
си, погълнали реалност, която все още
не е тяхната, но вече седи в тъмното,
очаквайки ги…
ЛОРА ШУМКОВА
Антонио Лобо Антунеш, „Към онази
която седи в тъмното очаквайки ме“,
превод от португалски Здр. Найденова,
изд. „Колибри“, 2021.
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Фрагменти от света през
„И скакалците сънуват“ не е дебютна
стихосбирка за едва 19-годишния
Александър Габровски. През 2018 г. е издадена
„Истории от други светове“ – тогава той
е само на 15 години, ала вече смело стъпва по
парещия асфалт на литературните друми,
които го отвеждат до престижни награди
от детски и юношески конкурси като
„Петя Дубарова“ и „Стоян Михайловски“.
Талантът му е несъмнен, ала скакалците
определено му помагат да изскочи с поголяма сила на родния поетичен небосклон и
още повече да затвърди своето име.
В природата скокът на скакалеца
наподобява изхвърляне от катапулт. В
случая на Александър неговият ментор и
редактор Георги Господинов е катапулт
мечта, чиято намеса личи и в умелата
подредба на стиховете: започва с
наблюдения върху парченца от света,
погледнати през непривична призма,

продължава към
изключително
фини и дискретни
редове за любовта
и завършва с
размисли върху
фрагменти
от живота. В
творбите на
момчето от
Варна личат
изключителна
дисциплина и
последователност, що се отнася до
съзерцаването и търсенето на вдъхновение
у всичко около нас. Успяваме през очите
на безумно млад поет да видим с други очи
гълъбите, кучетата, камъните, капките,
градовете, та дори и да чуем жената от
метрото.
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„Влюбеният Башьо“ (поезията е свобода)
Арашияма Козабуро

Откъс
„Съвременната оценка на Башьо набляга
на елементи от неговата духовност, в
резултат на което той е уважаван като
поет с ореол на светец. Вследствие
оставаме в неведение по отношение
на действителната личност на Башьо.
Ключът към разбирането на Башьо се
крие в значението на „живота на път“
(tabi wo sumika – тази фраза се появява в
първия абзац на „Oku no hosomichi”). За
мен Башьо е рафиниран поет, но понякога
си казвам – „Чакай малко!“ – Башьо е
бил и непоправим скитник на ръба на
закона и е правил каквото му е на сърце
по време на пътешествията си... Освен
това съществуват записките му от
мистериозното пътешествие „Oi no
Kobumi“ („Записки от пътния ми вързоп“),
свързано с медения му месец с красивия
младеж Тококу (или още Манкикумару), в
когото Башьо е бил влюбен. Би трябвало
да е искал да запази в тайна записките от
„Oi no Kobumi“.
Хайкай се основава на пространството
„kyo” (虚: не-реалност/празнота) –
чувствителност, която се простира
отвъд класовите разделения.
Взаимоотношенията между хайкай
поетите са много по-силни от
всякакви разделения от този тип: дори
наследствените васали не биха се осмелили
да се намесят в подобна (основана на
поезията) връзка.
Башьо е опасна личност. Той не е
просветлен. Човек не може да пише хайку,
докато е в просветление: това е нещо,
което самият Башьо поддържа като
разбиране. Освен това той е надарен и
с голяма физическа сила. Както и със
силна воля. Очевидно е, разбира се, че не
е „посърналият човек на рафинирания
вкус“. Башьо е като дух, който не можеш
да уловиш. Не се разкрива лесно и не е
едноизмерен, а е многостранна личност.
Още повече, той е вълшебник, който
оплита в едно цяло няколко поетични
фикции (художествени измислици) и после
ни се изплъзва...
Някога напечатаната книга е била оръжие
за един поет. И наистина в онази Едо епоха
една напечатана книга вече била знак за
стойността на поета. Дори и да е тънка
(каквато е „Kai Ōi“, първата публикувана
книга на Башьо), тя издига репутацията
му на поет. В допълнение на поетичните
си аспирации Башьо притежава и усет към
бизнеса. Той твърдял, че с тази първа своя
книга може да пробие в Едо. В „Kai Ōi“
използва “roppō-kotoba” (буквално „езикът
на шестте“; вулгарен жаргон на младите
бунтари от самурайската класа), зает от
различни балади, които се пеели в съпровод
на шамисен, а това било най-новата модна
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вълна в района на
червените фенери,
поне така се твърди.
Той става майстор
на този жаргон и
използва фразите
и термините
му с чувство за
хумор (книгата
е изпъстрена
с нецензурна,
неприлична поезия,
която Башьо подбира
и с която играе по
иновативен начин – и
това предизвиква
сензация).
Около времето
на публикуването
на „Kai Ōi“ Башьо
развива вкус към
хомосексуално
поведение. Слухът, че
бил изявен женкар се предава от ухо на ухо
поколения наред. Предполагам, че Башьо
е имал афери с жени, накъдето и да се
отправял, но струва ми се сексуалният му
уклон бил по-скоро към мъже, а първият
му партньор навярно е бил Сенгин, две
години по-млад от него. Смъртта на
Сенгин (не след дълго) го принуждава да
бъде по-строг със себе си. Башьо нямал
бележити последователи хайку-поети,
така че още по-силно копнеел да се
премести в столицата Едо. Колкото и
добро образование и интелигентност
да притежавал, все пак бил човек от
провинцията, от „хълмовете“.
Първата среща между Башьо и Тококу
била на хайку-забава в Нагоя през 1684
г. (тогава Башьо е на 41 години). Тококу
бил толкова красив, че Башьо изпитал
копнеж по него. Никога няма да разберем
колко разстроен е бил при новината, че
Тококу е арестуван и осъден на прогонване
от столицата по обвинение в незконна
търговия с оризови активи (разминал се на
косъм от смъртта, той рецитира стих
в прослава на семейството на съдията;
изглежда това го е спасило). В резултат е
заточен в селището Хоби, близо до залива
Ираго. По това време Башьо съчинява
следното хайку с посвещението „на
Тококу“:
върху бял опиумен мак
пеперуда откъсва крилцата си –
като за спомен
(Написано през 1685 г.)
По-рано Тококу вече е съчинявал хайку по
темата опиумен мак. Тук Башьо пише за
цвета на мака, като го сравнява с Тококу,
а себе си самия сравнява с пеперудата. Във
времето за раздяла пеперудата пожелава
да откъсне белите си криле и да ги остави
на цветето като спомен за любов.
на
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калейдоскопа на младостта
Изпод перото на младежите често виждаме
стихове за самотата, за любовта, предимно
несподелена, за болката, тъгата, смъртта.
За щастието изначално се пише трудно. В
стихотворенията на Александър Габровски
обаче прозира овладяна емоционалност,
прозира интелигентност, която се развива
с много писане и четене, но е и плод на
усилието да съюзиш ума и крехкостта
на сърцето, а не едното да надделява над
другото. Така поетът съумява да ни облече
наглед обикновени неща в необикновени
одежди, показвайки ни и тях в друга
светлина, но и нас самите като хора.
Авторът не ни насочва към вътрешния
си свят, а умело го изгражда от парченца,
принадлежащи към света наоколо.
Всичко това младият варненец прави
посредством свободен стих, с който
борави добре, но и има още какво да
шлифова. Използва любопитни подходи в

графичното оформление на някои стихове,
като изпускане на букви или разместване
на думи и знаци. Това демонстрира смелост
и е интересен опит, който би могъл да се
развие още в бъдеще.
„И скакалците сънуват“ е вълнуващ прочит
на света през очите на момче на прага на
порастването, което успява да сътвори
поезия от най-непривичните неща и да ни
покаже парченца от света, които дори
не сме подозирали, че липсват. Скокът
на скакалеца е успешен.
С подкрепата на
Столична община Затаяваме дъх в очакване
на следващия.
МАРТИНА ДРУМЕВА
Александър Габровски,
„И скакалците
сънуват“, ИК „Жанет
45“, 2021.

В това нежно
хайку Башьо
оставя пламенните
си чувства да
изкристализират.
„Oi no Kobumi“
(„Записки от
пътния ми вързоп“)
е написана по време
на пътешествие,
продължило половин
година – от 25
октомври 1687 г.
до месец април на
следващата година.
По това време Башьо
развива дейност в
Нагоя, както и в
Едо. Башьо имал
желанието да се
отдаде на самотно
пътуване с цел да
„срещне определен
човек“ (почти със сигурност Тококу).
Някои изследователи вярват, че
хомосексуалността на Башьо е тема табу,
защото хвърлянето на светлина върху
сексуалните му наклонности ще разруши
неговата „святост“. Но във времето,
в което е живял, хомосексуалността
не е била нещо, от което човек да се
срамува. Даже напротив – смятало се, че
заздравява духовната връзка между мъже.
„Oi no Kobumi“ е отпечатана през 1709
г., петнайсет години след смъртта на
Башьо. В своя „Saga-Nikki“ („Сага дневник“)
Башьо пише: „Сънувах Тохоку и се събудих
просълзен ... и изцедих ръкава на кимоното
си“. Тококу не е член на десетте велики
последователи на Башьо, но се радва на
популярност, равна по сила с тази на
Кикаку, най-известния ученик на Башьо.
Мацуо Башьо, „Сага дневник“, 28 април
1692 г.:
„В съня си бълнувах за Тококу, който е
мъртъв, и се събудих облян в сълзи.
В древната китайска книга Лидзъ
мъдрецът казва: Когато имаме общение
със свещени духове, при нас идват сънища.
Когато загубим силата на ин, ще сънуваме
сънища за огън. Когато загубим силата на
ян, ще сънуваме сънища за вода. Когато
птица лети с косата ни в човката си,
ще имаме сънища за летене. Когато
положим своето оби под футона си, ще
сънуваме сънища за змии. Сънищата
в книгите на мъдреци като съня на
Хандон за живота, докато вари овесена
каша в Жън Жон Джъ; съня на Нанке за
царството на мравките в Нанке джъ;
съня за пеперудата на Джуан Дзъ; всички
тези книги проповядват за причините, но
не обясняват мистериите на сънищата
издълбоко.
Моите сънища не са за мъдреци. Всеки
ден прекарвам в копнеж, състояние на
разсеяност, прекарвам така дори и цели
нощи, даже в сънищта си съм в подобно
състояние. Моите копнежи по Тококу са,
нека кажем, „нен-му“ (сън на надеждата и
желанието). Човекът Тококу ми отдаде
сърцето си изцяло и дойде в родното
ми място – префектура Ига, въпреки
голямото разстояние, което ни делеше.
Прекарахме нощи в едно и също легло,
ставахме сутрин от едно и също легло,
помагахме си взаимно в трудностите на
пътуването цели сто дни и нощи. Веднъж
споделяхме радостите си, друг път
споделяхме тъгите си. Сърцето му се
отпечата така дълбоко в моето съзнание,
че аз никога не бих могъл да го забравя,
така че го сънувам. Събуждам се, трия
сълзите си и пак ридая.“
Превод от английски:
ВЕНЕЛИНА ПЕТКОВА
(Arashiyama Kōzaburō, Rogue Bashō
[Akutō Bashō] 2006, Following Bashō’s
Journey [Bashō Kikō] 2000, The
Temptations of Bashō (Bashō’s Seductions)
[Bashō no Yūwaku] 1995)

Патрик Модиано,
„Симпатично мастило“,
прев. от френски
Красимир Кавалджиев,
изд. „Колибри“, 2022,
128 с., 15 лв.
През 60-те години на
миналия век начеващият
писател Жан Ейбен,
алтер его на автора,
постъпва в детективска агенция и първото
поверено му разследване е свързано с
внезапното изчезване на млада жена броени
седмици по-рано. Той тръгва по оскъдните
следи от тънкото досие, но нишките се
губят. Скоро напуска, ала заинтригуван
от непроницаемата „афера“, продължава
цели три десетилетия да издирва парчета
от сложния пъзел и да запълва лист подир
лист от книгата, която посвещава на
мистериозната Ноел Льофевр, а може
би и на потънала дълбоко брънка от
собственото си минало. Постепенно
изплуват имена, места, събития, епизоди.
И белите полета в един живот, изписани
сякаш със симпатично мастило, добиват
контур, облик и цвят. Модиано поднася
един магичен роман в романа, заплетен
сюжет и изкусно вмъкнати размисли за
самоличността, интуицията, паметта и
забравата. А неговата „малка музика“ звучи
изящно и плавно, лъкатуши и съпровожда
читателя в лабиринта на спомените,
из уличките на Париж, в кафенетата, в
изоставени апартаменти, чак до Рим и…
неочаквания завършек на тази загадъчна
история.
Хавиер Мариас, „Берта
Исла“, прев. от испански
Людмила ИлиеваСивкова, изд. „Колибри“,
2022, 520 с., 26 лв.
В този роман Хавиер
Мариас поднася същинска
дисекция на шпионажа
– засегнати са всички
негови аспекти: от
вербуването на агента с използване на
подло изнудване, през секретната му
дейност, та до изоставянето му, когато
вече е ненужен на тайните служби. Чрез
историята на британския агент Том
Невинсън – по рождение едновременно
испанец и англичанин – авторът
демитологизира цялата стандартна
романтика, с която литературата и
киното са обвили шпионажа, показвайки
само едната му страна. Без да спестява
неприятни подробности, Хавиер Мариас
по неповторим начин описва трагедията,
неминуемо сполетяваща внедрените
агенти – провала на техните бракове,
психологическия срив, отчуждението на
личността.
Жак Пулен, „Фолксваген
блус“, прев. от френски
Мариана Панова, изд.
„Прозорец“, 2022, 248 с.,
17 лв.
В своя вече култов роман
пътепис Жак Пулен
разказва историята на
мъж в търсене на брат
си, когото не е виждал от
двайсет години. Началото се полага в Гаспе,
франкофонска Канада, където го отвежда
първата му следа и където по случайност
се запознава с млада полуиндианка на име
Пицемин, която решава да го придружи.
Започнало невинно и някак несериозно, това
пътешествие ще се проточи с месеци,
ще ги отведе до емблематични места
и колоритни персонажи в цяла Северна
Америка и ще завърши в небезизвестния
Норт Бийч – квартала на битниците в Сан
Франциско, Калифорния. По пътя си те ще
овършеят не един музей и библиотека, ще
изпеят фалшиво не една песен, ще преборят
заедно не един демон, ще
нарушат не едно правило и
ще изпаднат в не една нелепа
ситуация.
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Да превеждаш Прешерн
Разговор с проф. Людимил Димитров
Отдадохте много време и енергия на преводите
на Франце Прешерн. В кои аспекти срещнахте
трудности? Какво ви даде целият преводачески процес?
Франце Прешерн е първият класик на словенската
литература, голямата им икона, еквивалент на Ботев у нас.
Но ние го нямахме на български! Споделям го и в предговора,
ще го кажа и тук. Само словенците от всички южни
славяни са издали в самостоятелна стихосбирка поезията
на Ботев още през 1976 г. – по повод стогодишнината
от гибелта му. Ние обаче не си бяхме мръднали пръста
за техния национален гений, ако не за друго, поне за да им
върнем жеста: няколко разпилени из разни стари антологии
и още по-стари периодиични издания стихотворения, част
от които преведени от неизвестно какъв език и толкова.
Много време вървях към Прешерн: бях респектиран, боях се
от него, разколебавах се, окуражавах се, изучавах контекста.
Помогна ми това, че Прешерн и Пушкин са съвременници,
а смея да твърдя, че познавам добре литературната
ситуация на руския и славянския ХІХ век. Все пак имах
необходимостта да навляза по-детайлно в спецификата
на словенския романтизъм. Накрая се пробвах с едно от
емблематичните му стихотворения – баладата „Водният
дух“; качих я във фейсбук и получих доста благосклонни
отзиви на читатели. Това ми даде увереност, че съм на прав
път и продължих. Отне ми близо две години. Но постигнах
общуване с него, каквото допреди това бях имал само с
Пушкин. За много неща си „говорихме“, в един момент
той ми подсказа доста детайли, а някои места направо
ми ги продиктува. Въобще заразително е да пребиваваш в
обществото на мъртвите поети, тъй като общуването с
тях е несравнимо.
Горд съм с този превод, защото знам, че работих много
честно и предано по него, с което съм далеч от мисълта,
че не могат да му се намерят недостатъци, или че ще
удовлетвори всеки читател. Но вече има върху какво
да се надгражда, да се мисли, с какво да се съизмерва понататъшата рецепция на автора на „Наздравицата“ – една
строфа от това прочуто стихотворение е избрана за
текст на словенския химн. Сега имаме целия поетически
опус на Прешерн; педантично са спазени формалните
му характеристики – оригиналния ритъм, римните
конструкции, реалиите, тоналността, развитието на
поетическия дискурс от ранните любовни словоизлияния
и кахъри до късните вглъбени пророчества. Превеждането
ми донесе удовлетворението да видя как един голям
чуждоезичен поет проговаря на български и има какво
да каже на нашия читател днес. И искрено се надявам,
че няма да закъснеят нови опити, различни тълкувания
и приближавания към много силната му, завладяваща и
вдъхновена поезия.
Несполуките в личния живот ли са основната причина
за трагизма в творчеството на Прешерн, или по-скоро
неприемането му от тогавашната социална среда?
Съвсем наскоро един словенски литературовед в
конферентна дискусия нарече Прешерн „единственият
селянин сред поетите романтици“; каза го като
експресивна метафора, разбира се, но тя разбуни духовете
на останалите участници във форума и започнаха словесни
престрелки. По количеството на лично засегнатите се
видя каква мощна инеднтификация са постигнали те
със своя национален поет. (Аз също не на шега бих се
обидил, ако някой пред мен волно или неволно се опита
да унижи Ботев, и то публично.) Но в случая не ставаше
дума за омаловажаване или нихилиране на Прешерн, а за
демонстриране на разликата между него и останалите
членове на „обществото на романтиците“. От една
страна – да: юрист, адвокат, който пише поезия, при това
любовна, шеговита, заядлива, в твърде консервативна и в
немалка степен примитивна, непросветена среда, изглежда
странно, а и сам не е аристократ; от друга, талантът
му значително надвишава всичко, появило се преди него
на словенски език. Голямата му заслуга е, че той, който
прекрасно е можел да пише и на немски, със сигурност е щял
да стане значително по-известен и не на последно място,
по-богат, ако е решил да се изявява в австрийска среда, но
все пак избира да пише на словенски с всички произтичащи
от това последици. И тук е заложена една особена, невидима
на пръв поглед жертва в името на своето, припознато
именно като свое. Животът му е низ от лични нещастия,
забрани, омаловажаване, цензуриране на текстовете му
и все пак той непрекъснато защитава избора си да бъде
словенски поет.
Сонетният венец е „запазената марка“ на Прешен,
разкажете ми повече за него.
Прешерн има голям принос не само в
разнообразяването, но и във въвеждането
в общославянски конткест на много нови
форми, строфични организации, лирически
ритми и римни схеми. Най-важното,
което постига като поетически дискурс,
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е може би, че успява да адаптира, да преведе на славянски
(словенски) език несъчетаемата с нашия език, мислене,
битност и нрави немска поезия. Взимайки структурата
на най-различни модни лирически жанрове, Прешерн ги
славянизира и след него те пускат корени – и ако използваме
собствения му израз – се присаждат в останалите сродни
литератури. Такъв е и знаменитият му „Сонетен венец“
– конструкция от 14 сонета плюс един обобщаващ 15-и,
наречен „магистрал“; интересното тук е, че последният
стих на всеки предишен сонет се повтаря като първи
на следващия, а началният стих на първия сонет става
заключителен на четиринайсетия. Магистралът пък е
съставен от първите стихове на всички останали сонети и
също има своя пълноценен смисъл. По правило първо се пише
той, а след това се разработва цялостната верига (венец).
Преди Прешерн в поезията на славяните този особен
лирически жанр е непознат.
Прешерн е писал и газели, познати ни от
близкоизточните поети. Откъде идва интересът му
към тази „екзотична“ лирическа форма?
Не мога да кажа откъде точно идва интересът му, но
е много вероятно газелата да попада в полезрението
му през немската поезия, проникнала в творчеството
на съвременниците му Фридрих Рюкерт и Аугуст фон
Платен, както и разбира се, у Гьоте, чиито увлечения
по поезията на Изтока са широко известни. Но тук пак
става въпрос за това неистово желание на Прешерн да
обхване всички неизвестни дотогава лирически жанрове и
форми и да ги въведе в словенската поезия. Той пише един
кратък цикъл от седем газели и запазва както темата,
така и структурата им според класическите арабски
образци: относително дълги двустишия с еднакви рими,
любовна тема (вайкания или признания) и вътрешни рими,
адаптирани към силаботониката. Великопелен цикъл, между
другото. В българската поезия не ми е известно някой да
е писал газели. През руския ХІХ век няколко много добри
опита прави Афанасий Фет.
Поемата „Кръщение при Савица“ нерядко е назовавана
„словенската Енеида“, могат ли наистина да се
направят паралели в тази посока?
Романтизмът покрай всичко останало се опитва да
набави и националните предания на отделните народи.
Да им предложи модел за обединение и идентичност. А
когато народен епос липсва, големите поети се заемат с
мисията да създадат свой авторски, търсейки консенсусна
героична фигура или събитие. У нас така постъпва Ботев.
Той започва да конструира като модел за подражание и
съизмерване хайдутина, оглеждайки го „триизмерно“ –
човек в интимната му среда на майка, баща, сестра и
братя (безименният първороден син); социализирането
му сред мили другари, по-късно дружина (Чавдар преди да
е станал войвода); и легенда, постигнала безсмъртие с
подвига си (Хаджи Димитър, Левски). Тази идея е подета и
бива завършена по виртуозен начин от Вазов в „Епопея на
забравените“. Но ако в различните култури и контексти
литературата реагира специфично, съобразявайки
се с даденостите и обстоятелствата, подходът на
градителите на духовната инфраструктура на нациите
съвпада в едно: народното предание винаги се основава върху
инициацията, изминаването на път, по който юнакът
се самопосвещава в някакъв идеал (най-често свобода и
независимост).
Точно това се опитва да направи Прешерн в своята
знаменита поема. За централно идентификационно събитие
той избира покръстването на словенците през VІІІ век,
разказано тук в измислен сюжет, съчетаващ високи и
популярни мотиви (отбраната от набезите на друговерци,
проявеният личен и масов героизъм, от една страна, и
любовната история между Чъртомир и Богомила, от друга,
през която става менталното преобръщане на езичника в
християнин). Много силна поезия с изключително сложна
(огромно предизвикателство за преводача!) структура
на стиховете и строфите. А и тя надгражда богатата
литературна култура на автора – съзнателно или не, но на
различни места могат да се направят далеч непроизволни
асоциации не само с Вергилиевата „Енеида“, но и с „Илиада“,
с места у Торквато Тасо, у Байрон и т.н.
Доколко творбата е важна за словенците личи по факта,
че тя се оказва сюжетопораждаща, на основата на
разказаната от Прешерн легендарна история по-късно
възникват други произведения, от които задължително
трябва да откроя едноименната драма на Доминик Смоле
от 1969 г., превърнала се в съвременна класика.
В днешно време Прешерн е поставян често в
категорията „държавен поет“, какви са причините за
това?
Засягам този проблем в предговора към книгата. На
всеки народ се нужни духовни авторитети – дотук
добре; когато обаче започне държавната, тоест
поилтическата им употреба, трябва да сме много
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нащрек, защото тя води до подмяна и до своего рода
официализиране, което неминуемо се прехвърля върху
интерпретацията и един такъв акт не е съвсем
безопасен – той не само наврежда, но и пречи на
необремененото, автентично възприемане на нечие
творчество. Когато пише своята „Наздравица“,
Прешерн не знае, че след смъртта му седмата є
строфа ще стане текстът на словенския химн, както
и че на негово име ще бъде връчвана годишна награда
в областта на културата. Но подобна е участта на
повечето национални поети – паметниците на Пушкин
в Русия се конкурират по численост с тези на Ленин,
а немалко Сталинови бюстове в по-ново време бяха
заменени от Пушкинови, и то на същите постаменти.
Дори в знаковото за творчеството на поета Болдино
има такъв случай. У нас пък Вазов сам се заема с
преработката на текста на държавния химн „Шуми
Марица“, за да звучи, по думите му, „по като за пред
хора“.
Като говорим за превод, къде Прешерн и Пушкин се
докосват?
Най-вече в реториката и светогледа, характерни за ХІХ
век, както и в моето собствено разбиране на висока
поезия. Толкова дълго общувам с тях на български, че
вече имаме обща биография.
Превод на драматургия и превод на поезия, какво
изисква едното и какво другото?
На първо място – да си предан на автора, да изпитваш
респект към неговата култура, да потиснеш
собственото си его, за да не се допусне твоят стил
да се наложи над този на поета, нито да дописваш
и да примесваш превода с анализ, с обяснение. При
драматургията режимът на пренос е по-различен,
доколкото в пиесата участват повече действащи лица
и преводачът трябва да влезе под кожата на всеки
поотделно, да не приравнява говоренето му до своето,
а да опази индивидуалните му речеви характериски
(Пушкин например изразява категоричното си
недоволство от Байрон, че в „Манфред“ той не само
подражава на Гьоте, но разпределя собствения си
характер върху няколко персонажи и ги обезцветява и
схематизира до глупост; това е предупреждение и за
преводача на драматургия).
В поезията истинската работа по превода започва,
след като вече си превел творбата. Не е парадокс –
просто редактирането, „шлайфането“, внимателното
отношение към думите и подборът им не само трябва
да дадат достоверна представа за стихотворението,
но и да опазят поезията в него. В противен случай – ако
сме просто пунктуални и буквални, ще предоставим
на читателите информация за това какво казва
оригиналът, но те няма да получат усещането
за художественото равнище на текста, няма да
усетят поетическата му величина. И ще се стигне
до неминуем обратен ефект – един първокласен в
родната си литература автор ние ще го прочетем
като второразреден версификатор, направо казано
стихоплет. Уви, това се е случвало много пъти и
продължава да се случва.
В драматургията е от особена важност преводачът
да има по-голям екзистенциален опит, да може да се
превъплъщава в различни житейски ситуации, да опазва
разнообразието, сложността и убедителността на
диалога и случката – да говори като някой, никой и сто
хиляди, по израза на Пирандело. Но и за двата типа
превод се иска техника и изключителен усет към езика,
на който певеждаш. Безкомпромисност.
Разговора води ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ

К аузата

на

книгите

Димитър Ганев: По-интересно ми е да си спомням,
отколкото да си представям какво би станало
Какво се случва между две стихосбирки? И какво не (ти)
се случи в осемте години между твоите „Никол слиза
по стълбите“ и „Все повече ми харесва да се разхождам
сам“?
Всъщност годините бяха по-малко от осем. Мисля, че
тази книга беше готова около пет години след „Никол слиза
по стълбите“. Когато я изпратих на Георги Господинов,
първата му сериозна редакторска намеса беше да няма
време да работи над нея. Така ръкописът успя да отлежи,
редактирах разни неща, добавих някои нови. Благодарение
на това успях да не се изложа толкова пред редактора си.
После издаването се забави покрай пандемията, нормално. А
какво не ми се е случило, не знам, сигурно много неща. Не ми
се случи да напиша малко повече и по-хубави стихотворения
например.
„От години пиша едно и също стихотворение“ – коя,
освен стихотворението, е другата свързана с него
непроменлива в това уравнение: ти, светът, животът,
думите...?
Не съм сигурен, но ми се ще да не са думите. Както вече
намекнах, често ми се иска да се връщам и да редактирам.
Понякога си мисля, че човек никога не може да завърши една
книга наистина, защото все нещо ще иска да промени след
време.
И в двете книги се обръщаш непрекъснато към „някоя“,
стиховете са силно гиноцентрични. Първосигнално
ли е да ги приемем за „любовни“? Защо са ти нужни
конкретните женски имена (Никол, Наталия…), ако
зад тях по-скоро стоят абстрактни женски същности,
дори в някакъв смисъл автоеротични продължения на
самия теб?
Да си призная, конкретните имена съм ги използвал за
благозвучие. И в заглавието „Никол слиза по стълбите“, и
в стихотворението „Наталия излиза от стаята“, което
е част от втората книга. Просто ми е харесвало как
имената звучат наред с другите думи във фразата. Иначе
втората книга не исках да се получава любовна, представях
си я по-скоро като билдунгсроман. Но в крайна сметка май
няма значение какво съм искал да напиша, а какво е излязло
накрая. Нали човек пише не каквото иска, а каквото може.
Вярваш ли в началата и в краищата – или всичко е
някаква междинност, онова твое „отнякъде тръгнах и
донякъде стигнах“?
Трудно ми е да говоря така на едро. Ако мога да насоча
въпроса към писането, бих казал, че преди отдавах голямо
значение на краищата, на това как едно стихотворение
завършва. Влечеше ме към поантите, към заигравките и
ефектите. Сега усещам, че изобщо не държа на тези неща.
Вече по-често ми се случва да имам началото на някое
стихотворение и след това да го оставя да видя къде ще
отиде, ако отиде някъде изобщо. Тъй че мога да отговоря
така: вярвам все повече в началата и все по-малко в
краищата.
Кой инстинкт е по-силен и кой – по-смислен за теб: на
тръгването или на оставането?
Ако става въпрос за емиграция и живот в чужбина,
инстинктът ми за тръгване преди беше по-силен. Първо
нямах търпение да се махна от София и да отида във Виена,
после нямах търпение да се махна от Виена и да отида в
Лондон... И така нататък. Сега усещам, че инстинктът
ми за оставане като че ли се е засилил. Това джаскане насамнатам вече не ме влече толкова, искам малко тишина и
време, независимо от мястото. Сега като го казвам, звучи
като някакво описание на остаряването – дано не е.
Какво се случва, когато някой се взема твърде на
сериозно?
Ами става много смешен, разбира се. В този смисъл и аз
ставам смешен понякога, случва се.
Имаш ли собствена „поза“, и ако да – каква е тя?
От време на време се правя на много ерудиран, като че ли
съм прочел кой знае какво. И като че ли това има някакво
значение. В писането също понякога се правя на много
знаещ. Усещам, че философското образование ми тежи,
усложнявам някои неща излишно. С времето ми става все
по-ясно, че това е баласт, от който трябва да се отърва.
Нищо ли не си отива напълно, навсякъде ли има (древни)
останки на присъствия?
Рядко има еднозначни отговори на подобни
въпроси – или поне аз не ги знам. Може да
задълбаем в разсъждения за естеството
на промяната, да споменем Хераклит и
Парменид, но се опасявам, че накрая изводът
ще е, че е „и така, и така“. Ако мога пак
да обърна въпроса към писането, бих казал,
че навсякъде има останки – струва ми се
вярна старата максима, че един писател е

направен най-вече от други книги. Е, сигурно и от едно-две
други неща.
Това, „че нищо ново няма да ни сполети, / а само онова,
което отдавна дреме в нас“, означава ли, че всичко,
което правим, чувстваме или създаваме, е процес на
рециклиране? Съществува ли оригиналност, вкл. в
литературата? Търсиш ли я?
Ами да, защо да не съществува оригиналност. Като цяло
не съм голям привърженик на леко ницшеанската теза, че
всичко вече е казано, човек може вече само да преповтаря и
т.н. Какво точно е това всичко и кога точно е казано – през
Античността ли, или може би през XIX век? Разбира се,
самоцелното оригиналнечене е дразнещо. Но поривът към
оригиналност все пак е двигател на някакви неща. Томас
Ман например казва, че този порив му е нужен, за да седне
да пише. Но мисля, че това си остава само двигател и в
крайна сметка няма особено значение, освен може би за
литературната критика. Едва ли някой днес чете Томас
Ман, за да прочете нещо оригинално – чете го, защото му
харесва. А дали аз търся оригиналност – понякога да, но се
опитвам да не ми личи.
Реагирането на клишета, разчувстването от тях,
свързано ли е с възрастта? На какво е симптом?
Мисля, че бягството от клишето на всяка цена е част от
това самоцелно оригиналничене, за което стана въпрос.
По-интересно ми се струва да го направиш свое по някакъв
начин, да го преоткриеш. Така си представям реагирането
на клишета, но не знам дали е свързано с възрастта, сигурно
не.
Кое ти се струва по-страшно – да страдаш или
да разбереш, че вече си неспособен на страдание?
Мазохистичен естет ли трябва да е поетът – „упоен
от сладостта на поражението, / разкоша на провала“?
Не мисля, че поетът трябва да е мазохистичен
естет, футуристичен филистер или каквото и да
било. Предполагам, че просто трябва да си пише
стихотворенията, останалото идва после. Въобще
въпросът за природата на поета дълбоко не ме интересува.
Интересно ми е да чета биографии на любими поети, но
иначе не виждам как могат да се формулират някакви
правила в стил „ако искаш да си поет, бъди такъв и такъв,
прави това и това“. Ако може да има някакво предписание,
то трябва да е просто „пиши хубави стихотворения“.
Знаете например прочутото изказване на Бродски, че
задачата на поета е да пише добре, само това. Други
въпроси, които са ми безинтересни, са от типа „що е
изкуство“. Те пораждат безкрайни спорове за дефиниции,
нищо повече.
Каква оптика ти дава емигрантството и кой е „твоят
начин на емигриране“?
Когато завършвах гимназия, за всички мои съученици и
за мен беше ясно, че отиваме да учим в чужбина. Просто
нямаше две мнения, никой не се замисляше – заминаваш и
това е. Сега пък, десетина години по-късно, почти всички
вече са се върнали или възнамеряват да се върнат. Та такъв
„начин на емигриране“ се получи при нас – една емиграция от
убедеността към разколебаването.
Какъв според теб е начинът „да пропилееш живота
си“?
Сигурно са много... Ще пробвам да съм актуален и ще кажа:
да си сигурен, че вече всичко си разбрал, че всичко ти е
ясно. Това е една от причините популярните напоследък
конспиративни теории да са ми забавни. Те може и да
тръгват от добрата епистемологична практика на
съмнението, но винаги стигат до една категоричност,
че световният ред е разгадан. И започваш да си мислиш,
че някакви хора, които дърпат конците, само гледат да
те излъжат и да те прецакат, точно теб. Това води и
до безкрайно ровене за „доказателства“, и до безкрайни
дебати, онлайн и на живо. Впечатляват ме не толкова
самите конспиративни наративи – те общо взето имат
една и съща структура, повтарят се в периоди на криза.
Социалната психология често ги обяснява не с някакви
сериозни когнитивни дефекти, а с неспособността да се
излезе извън определени политически пристрастия – ето
защо много разговори за ваксини стигат до НАТО и Русия,
неолибералния ред, посткапиталистическия режим и други
алабализми. Впечатляват ме по-скоро времето и енергията,
които толкова хора отделят за тези неща. Това сега ми се
струва като начин да пилееш живота си.
Като цел или средство възприемаш думите, които
използваш в писането си? Търсиш ли ги съзнателно, или
са „естествени“?
Ту ги търся, ту сами идват понякога. Много често тези,
които идват сами, не са нищо особено. Но всъщност не
мисля, че е правилно да се каже „идват сами“ – не мисля, че
просто се появяват отникъде. Забелязал съм,

Димитър Ганев

че най-често се появяват от други книги. Преди бях
по-голям почитател на мистицизма в поезията, на
Платоновата идея, че поетът изпада в някакво изстъпление
и думите се появяват. Сега по-скоро възприемам
написаното като нещо отделно от мен, което може да
стане по-добро.
В поезията ти се усеща едно отдръпване, отместване
на света – нищо не се застъпва докрай със себе си, нищо
не е точно където и когато е добре да бъде... Съгласен ли
си с това?
Има някаква тревожност, да. Опитал съм се да я
иронизирам в предпоследното стихотворение от книгата,
в което се е казва, че е лесно да си неудоволетворен. Но
впрочем тревожността вече не ми е интересна толкова.
Повече ме занимава това, което в епикурейството и
стоицизма се нарича „атараксия“, спокойствието на духа.
Струва ми се по-малко изследвано и като психологическо
състояние, и като материал за поезия.
Невъзвратимото от миналото или непреживяното
в бъдещето предпочиташ? Мислиш ли понякога за
сегашното, точно в този миг, като за бъдещ спомен?
Да кажем, че ми е по-интересно да си спомням, отколкото
да си представям какво би станало. Иначе в университета
писах една курсова работа за времето, в която разглеждах
най-популярните теории във физиката и философията –
презентизъм, етернализъм и прочие. Опитах се да защитя
тезата, че миналото, настоящето и бъдещето са едно цяло
и времето не тече. Имах много аргументи и се позовах на
квантовата физика. И после си дадох сметка, че просто
ми се струва интересно да мисля така, а когато се захвана
да пиша нещо, дълбая в миналото, ставам меланхоличен.
Метафизическите и физическите аргументи изчезват, не
знам защо. В този ред на мисли аргументите рядко могат
да убедят някого в нещо именно защото са аргументи и
човек инстинктивно започва да ги претегля.
Кога би (ще) се отказал от поезията?
Не знам какво би представлявал такъв отказ. Все пак не
съм заел някакъв пост, че да си подам оставката, да кажа:
„Вижте какво, отказвам се“. Възможно е в някакъв момент
да спра, но не мисля, че това ще е съзнателен отказ. Има
разни хора, които са прочели двете ми книжки, и искам
тези хора да харесат повече новите ми неща – това
със сигурност е вид суета. Не бих казал, че е причината
да пиша, но е една от причините да публикувам нещо.
Очевидно писането е самотно занимание, но след като
издадеш книга, вече не става въпрос само за теб. Малко
е парадоксално, че мисля така, защото от друга страна,
изпитвам неудобство, когато си чета нещата пред публика,
притеснителен съм.
Накрая искам само да ти кажа нещо, не е въпрос (би
могъл да го превърнеш в такъв). Някъде пишеш, че
празно пространство не съществува и „самотата
е невъзможна, защото няма къде да се разположи“.
Но всъщност научната истина е, че докосване не
съществува: атомите, които изграждат материята,
никога не се допират; електрическите заряди на
техните частици ги отблъскват един от друг и именно
това отблъскване е усещането ни за допир…
Това го взех от елеатите, по-точно от Зенон. Той казва,
че празно пространство не съществува и съответно
движението е невъзможно, защото няма къде да мръднеш.
Това ми се стори добра метафора за нещо, не помня точно
какво. Харесва ми, че при древните поезията, науката
и философията са едно – освен че и трите идват от
митотворчеството, изразните средства са същите.
Относно допирането на атомите – в университета съм
чел разни такива неща по философия на науката,
но накрая запомних само тези, които пробвах да
открадна за някое стихотворение.
Интервю на АНТОНИЯ АПОСТОЛОВА
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Zoom постановките „Макбет“ и
„Ромео и Жулиета“ на Creation Тheatre

Базиран в Оксфорд, Великобритания, Creation Theatre
вече над две десетилетия заема важно място в
културния живот на местно и национално ниво.
Тъй като компанията не разполага с постоянна
сграда, изборът на необичайни театрални локации
се е превърнал в отличителна черта на работата є.
Драмите на Шекспир са сред фаворитите, заедно с
произведения на други класически драматурзи, както
и адаптации на литературни творби (например
„Прекрасният нов свят“ на Хъксли, „Коледна песен“
на Дикенс). Когато избухва ковид пандемията, те са
сред първите, които реагират на новата ситуация
и започват своята инициатива за съхраняване на
театралната дейност. Бързо се превръщат в пионери
на представленията в платформата ZOOM, като
вече са осъществили пет на брой, от които три са
по пиеси на Шекспир. Първата от тях – „Бурята
LIVE“ – е дигитализирана версия на постановка от
2019 г., представена под формата на театрална играприключение на открито, в горите край Оксфорд.
Като признание за новаторството си в края на 2020
г. получават финансиране, за да продължат своята
дейност в областта на дигиталния театър. Сред
проектите им са изграждане на нова дигитална
театрална платформа и дигитална репертоарна трупа.
Доказателство за тяхното умение да се адаптират
към новите условия и стремеж да търсят важния
за оцеляването на театралното изкуство баланс
между живото изпълнение и дигиталната среда са
двете постановки „Макбет“ (реж. Зоуи Сийтън)
и „Ромео и Жулиета“ (реж. Наташа Рикман).
Първата е създадена в партньорство с Big Telly
Company (с които работят и по „Бурята LIVE“).
Премиерата е на 12 октомври 2020 г. в програмата
на Международния фестивал на изкуствата в
Белфаст; впоследствие постановката се премества
в Оксфорд в базата на Creation Theatre. Грег Стюарт
отдава дължимото на усилията на екипа: „От
технологична гледна точка „Макбет“ на Big Telly е
триумф. Количеството усилия, вложени, за да бъде
това представление на живо всеки път сполучливо, не
бива да се подценява, и актьорският състав полага
невероятни усилия всяка вечер“. Премиерата на
„Ромео и Жулиета“ е на 12 май 2021 г. Анжело Ървинг
сравнява преживяването с „увеселително влакче“;
отбелязва елементите на директен контакт с
публиката и специалния акцент върху възможността
да избереш собственото си приключение и я определя
като „технологично амбициозна и освежаваща
трактовка на познатата история за враждуващи
семейства и млада, обречена любов“.
Дефинициите, приложими за жанровото определение
на проектите, биха могли да бъдат както
„виртуален“, така и „дигитален“ театър. Стийв
Диксън например определя „дигитален пърформанс“
като „театрално/пърформанс събитие, в което
компютърните технологии играят ключова
роля в съдържанието, техниката, естетиката
или формите на изпълнение“. Според Габриела
Джианаки „виртуалният театър се изгражда чрез
взаимодействието между зрителя и творбата, която
позволява на зрителя да присъства както в реалното,
така и във виртуалното пространство“. Следва да
се отбележи, че и двете цитирани дефиниции касаят
театрална дейност преди Ковид, концептуално
различна от спектаклите в ZOOM. Въпреки това
считам, че тези определения отразяват същностно
постановките – обект на изследване в настоящата
статия – с оглед на техническото изпълнение и
процесите на взаимодействие, които протичат
между актьор и публика.
В „Макбет“ и „Ромео и Жулиета“ изпълнителите
физически се намират на различни места, дори в
различни части на Обединеното кралство. Публиката,
разбира се, е също подложена на правилата за социална
дистанция и гледа най-вероятно от домовете си.
Репетиционният процес протича по същия начин,
чрез ZOOM. Несъсмнено това поставя редица
предизвикателства пред актьорите.
В специален подкаст част от
изпълнителите от т.нар. „дигитална
репертоарна трупа“, които участват
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в „Ромео и Жулиета“ споделят опита си. Анабел
Тери (Жулиета) акцентира върху индивидуалната
свобода за изобретателност в изграждането на
образа, породена от физическата изолираност – от
експериментиране с ежедневни предмети у дома,
които придобиват ново значение пред камерата на
ZOOM, до приложения за ефекти, променящи гласа
през микрофона на платформата. Греъм Роуз (сеньор
Капулети) открива прилики между ZOOM театъра
и традиционния в осъзнаването на механизмите,
чрез които се създава, без това да заличава феномена
„спиране на недоверието“. Важно е, че всички са
обединени от мнението (с положителен знак), че
това е ново, алтернативно, но все пак театрално
пространство, в което те се чувстват като
първопроходци.
Адаптивността на актьорите и уменията им да се
координират пространствено с колегите си, видими
само като образи на екрана, спомага за максимално
реалистично пресъздаване на тяхната комуникация
чрез симулиран визуален контакт. Също така се
открояват техники, които се утвърждават като
емблематични за трупата: двойната експозиция на
няколко персонажа на един екран, полупрозрачни (и
често призрачни), която позволява няколко актьори
да са „на сцената“ едновременно, а не да се вижда
само този, който произнася репликите си, както
функционира ZOOM платформата по принцип; ярките
цветове, които обливат екрана и често символизират
определен аспект от характера на героя (например
червено за Тибалт – предсказуемо до голяма степен,
но визуално въздействащо).
Шекспировите текстове са съкратени и
продължителността на представленията е около
60-90 мин., което сякаш е оптимално за формата –
достатъчно, за да се изгради цялостно преживяване,
но и не предполага твърде дълго заседяване пред
екрана. Общ поглед върху режисьорските решения
разкрива очаквани и в синхрон със съвременната
стилистика похвати: кастинг решения като
размяна на полове (едната от вещиците е мъж, а
отец Лоренцо е жена), пренасяне на действието в
днешни дни чрез разпознаваеми костюми и музика от
последните две десетилетия.
Забелязват се обаче ясни разлики в структурата
на двете постановки. „Макбет“ е изградена
основно върху ZOOM среда, в която дигитален
фон, пресъздаващ екстериорните локации или сцени
със свръхестествените сили, се редува с битови,
интериорни сцени, предполага се от домовете на
актьорите, които са аранжирани да отговарят на
действието (например съвсем реалистично лейди
Макбет чете в спалнята писмото от съпруга си).
„Ромео и Жулиета“ бележи нов етап в творческата
стратегия на трупата – смесица между ZOOM
„сцена“ и предварително заснети сегменти, които
се гледат в сайта на продукцията. В първата част
знакови моменти като бала и балконската сцена са
изиграни в Зуум, а във втората филмовите елементи
са интерактивни, тип игра, в които зрителите
чрез избора си насочват съдбата на младите
влюбени. Този интерактивен фактор приближава
спектакъла повече до immersive (т.нар. „театър на
потапянето“) преживяване, което се подчертава от
избора, пред който бе изправена публиката още със
закупуването на онлайн билетите: всеки трябваше
да посочи на чия страна се определя – Монтеки или
Капулети – преди да заплати билета. Също така
преди началото на спектакъла бе дадена възможност
за чат с мистериозен предсказател, която на базата
на зодиакалния знак на участника и няколко общи
въпроса за характер и мироглед насочваше желаещите
към персонално предсказание, с очаквано нееднозначен
и забавен характер. Въпреки че имаше възможност
тази част да бъде пропусната, тя бе въведена не
като случайно самоцелно хрумване, а като интегрална
за драматургическия замисъл, движен от идеята
за двамата млади, които „обикват се под гибелна
звезда“. Своеобразното дигитално кристално кълбо,
което вещаеше на зрителя, бе увлекателно, защото
умело създаде усещане, че събитието е на живо,
въпреки че остана загадка дали от другата страна
има човек или алгоритъм.
Интервалът от половин година, който разделя
двете представления, бе свързан, от една страна, с
определена доза привикване към новата ситуация и
изработване на естетически навици и критерии от
публиката, която вече по-съзнателно и с определени
очаквания избира да пренасочи вниманието си към
дигиталния театър, а от друга страна – с откриване

на нови начини за реализиране на творческите визии,
които придобиват все по-хибриден характер. Именно
тези процеси са видни при сравнителен анализ на
двата проекта, техния драматургичен и режисьорски
облик и начините, по който достигат своите зрители
и ангажират тяхното внимание. Връзката между
актьора и публиката, така важна за Шекспировата
драматургия, е постигната в разглежданите
постановки по своеобразен начин чрез дигиталните
технологии и самоосъзнаването на зрителя като
обитаващ пространството на интернет, човекът
като физическо и дематериализирано присъствие в
една споделена с актьора виртуална среда. Важно е
обаче, че сцената като пространство на ритуала,
на отделяне от ежедневния ход на времето, не
съществува физически. Тази изцяло онлайн среда,
в която всички се срещат, има своя специфика и е
предпоставка за интерактивност, не винаги привична
за традиционните постановки по Шекспир, но
фундаментално заложена в неговите текстове.
Шекспировата драма, като неразривна част от
ренесансовата театрална традиция, е изградена около
определена характерна връзка между актьор и публика
в театрално събитие, случващо се на открито или
на закрито малко пространство, на трептящата
светлина на свещи. Промените, през които
преминава европейският театър в естетически
и технологичен план, се отразяват и върху
Шекспировите пиеси, които биват модифицирани не
само в текстово отношение, но и спрямо водещите
похвати в работата на актьора. Фундаментални
обаче остават множеството монолози, ключови
за изграждането на психологическия профил на
персонажите и действието. Писани с идеята да се
установява визуален контакт с публиката, тези
често отбелязани с ремарката „настрани“ реплики са
неотменна част от Шекспировия стил, която остава
и в съвремието, но често бива пренебрегната от
постановки в театър тип „черна кутия“.
Анализирайки двете ZOOM постановки през призмата
на видимостта като отправна точка и основен
фактор за изграждането на Шекспировия образ, може
да се постави тезата, че ZOOM платформата създава
споделена, интерактивна реалност, която не само
че не компрометира естеството на Шекспировата
драматургия, но и позволява да се реализира чрез
трансформация на връзката между публика и актьор
в новата медия.
В няколко сцени в „Макбет“ част от публиката
беше пренесена във виртуалния декор. В сцената с
пиршеството в замъка на Макбет, когато се появява
призракът на Банко, видим само за Макбет, сред
гостите бяха и някои зрители. Избрани от невидимия
оператор на платформата, техните образи, както
се явяват в ZOOM екраните, бяха поставени на
столове, по начин идентичен с този на монтирането
на актьорите върху дигиталния фон.
За разлика от „телепортацията“ на зрители
на „сцената“ в ZOOM сегментите на „Ромео
и Жулиета“, преобладаващи в първата част на
представлението, публиката бе поканена да участва
с действия във физическата си среда. Един от
неоспоримо най-ключовите моменти във всяка
една постановка на пиесата е балът, в който
Ромео и Жулиета се срещат и влюбват. Сцената
тук бе решена с клубна музика, бързо сменящи се
цветни фонове и характерната за Creation Theatre
двойна експозиция, в случая преливащи се образи на
сеньор Капулети, който организира партито, и на
зрителите, в типичните за платформата екранни
„кутийки“ в ролята на гости. Поканените на бала
(може би онази част от публиката, избрала страната
на Капулети при закупуването на билети) бяха
приканени да си вземат питие (реално, от собствения
хладилник), докато на другата част (непоканените
официално привърженици на Монтеки) бе препоръчано
да се дегизираме, за да бъдем допуснати до партито.
Разбира се, нежеланието на зрителя да се потопи
в играта не го лишава от правото да гледа и да се
наслади на спектакъла. Важно е да се отбележи
обаче, че мнозина бяха взели присърце идеята и сред
тях имаше маскирани с домино или венециански
маски, както и такива, които напуснаха мястото
си за момент, за да вземат питие и да се включат в
наздравиците, вдигнати от актьорите. Всички тези
действия красноречиво говорят за предварителна
подготовка, подтикната от съпричастност и
желание за участие и споделяне.
МИРЯНА ДИМИТРОВА

Аналогия и ирония*
Октавио Пас
Романтизмът е литературно движение, но също така
морал, еротика и политика. Макар и не точно религия,
той е повече от естетика и философия: начин е да се
мисли, чувства и обича, да се водят битки и да се пътува.
Начин да се живее и начин да се умира. Фридрих фон
Шлегел твърдеше в една от програмните си творби2, че
Романтизмът не само възнамерява да премахне и смеси
литературните жанрове, както и представите за красота,
но освен това, и под противоречивото и същевременно
единно въздействие на въображението и иронията,
се стреми да слее живот с поезия. Нещо повече даже:
общество с поезия. Романтическата мисъл се разгръща в
две посоки, които накрая съвпадат: опитва се да открие
по какъв начин поезията стои в основата на езика и
оттам на самото обществото, и как това е свързано
с живота в исторически план. Ако поезията е първият
човешки език – и ако приемем, че в същността си езикът е
поетичен, доколкото ни представя света като изтъкан от
взаимосвързани символи, – то тогава няма общество,
което да не се гради на основата на някоя поема; ако
революцията на Модерната ера се състои в завръщането
на обществото към самото си начало, към
първоначалното равенство между човеците, значи и
революцията има много общо с поезията. Блейк
пише: „... всички хора са сходни в поетическия си Гений“3.
Ето защо романтическата поезия се стреми да бъде
също действие: стихът е не само словесен обект, но
и верую и постъпка. Дори течението на „изкуството
заради самото изкуство“, което поне привидно отрича
това светоотношение, го затвърждава и развива:
повече отколкото естетика то бе етика, а и нерядко,
религия и политика. Модерната поезия свещенодейства в
подземията на обществото и в хляба, с който причестява
следовниците си, има отрова: отрицание и критика. Ала
тази церемония сред сенките и мрака представлява също и
опит да се преоткрие изгубеният извор, изначалните води.
Романтизмът се заражда едновременно в Англия и Германия.
Оттам се разпространява из цяла Европа подобно на
духовна епидемия. Първенството на Английския и Немския
романтизъм обаче не произтича само от по-ранната
им поява, а се дължи на тяхната голяма поетическа
оригиналност, на критичното им проникновение.
Поетическото творчество и на двата езика се съчетава
с размисъл върху поезията по такъв наситен, дълбок
и новаторски начин, какъвто няма паралел в другите
европейски литератури. Критическите текстове на
английските и немските романтици се превръщат в
истински революционни манифести, които поставят
начало на традиция, продължаваща до наши дни.
Съгласуването на теория с практика, на поезия с поетика,
е поредното проявление на романтическия стремеж
към сливане на крайностите: на изкуството с живота,
на дълбоката древност със съвременната история, на
въображението с иронията. Диалогът между поезия
и проза цели, от една страна, да вдъхне жизненост на
поезията, потапяйки я в разговорната реч, и от друга,
да извиси прозата, като примеси логиката на дискурса с
логиката на образа. Последствие от това тълкуване на
нещата: поезията в проза и периодичното обновление на
поетическия изказ през XIX и XX в. под влияние на все посилно проникващия в него народен говор. През 1800 г. обаче,
както и по-късно през 1920 г., това че поетите мислят
в проза за поезията, не е нещо толкова ново, колкото
фактът, че техните разсъждения започват да надхвърлят
очертанията на античната поетика, като провъзгласяват,
че поезията е също нов начин да се чувства и живее.
Съчетанието между поезия и проза е обичайно за
английските и немските романтици, макар че, както може
да се очаква, не при всички поети се проявява в еднаква
степен и по един и същ начин. В някои случаи, както при
Колридж и Новалис, стихът и прозата, при все цялата си
взаимосвързаност, са определено независими: „Кублай хан“ и
„Балада за стария моряк“, от една страна, и критическите
текстове на „Biographia Literaria“, „Химни на нощта“
и философската проза на „Цветен прашец“, от друга.
При други поети вдъхновението и мисълта се сливат по
равностоен начин в прозата и поезията: нито Хьолдерлин,
нито Уърдсуърт са поети философи, за тяхно щастие, но и
при двамата е изразена склонността към образно мислене. И
накрая, в поезията на Блейк поетическият образ е толкова
неразривно свързан с пророческото видение, че е невъзможно
да се прекара граница между проза и поезия.
Каквито и да са различията между тези поети – и едва ли
е необходимо да отбелязвам колко са дълбоки всъщност,
– всички до един възприемат поетическото преживяване
като дълбоко житейско преживяване, в което човек
участва в своята цялост. Стихът не е само част от
словесната действителност: той е и действие. Поетът
говори, и говорейки, гради. Изграждане, което е преди
всичко самоизграждане: поезията е не само самопознание,
но и самосътворяване. Читателят преживява на свой ред
това поетическо самосътворяване и ето как поезията се
въплъщава в историята. В дъното на тази идея е залегнала
древната вяра в силата на словото: поезията се осмисля и
изживява като магическа операция, чието предназначение
е да преобрази действителността. Аналогията между

Европа с войни!“ И добавя: „Гръцката
форма е математическа, а готическата
е жива форма“. Относно Древния Рим:
„Една войнска държава никога не създава
изкуство“4. След романтиците Западът
започва да припознава себе си и в една
различна от древноримската традиция,
и тази традиция не е единствена,
а множествена. Ала влиянието на
езиковите различия – между германски
езици и романски езици – се разпростира
на още по-дълбоки равнища. Както ще
се опитам да докажа в следващите
страници, съществува пряка връзка
между стиха на английски и немски,
по-точно казано, между системите
на стихосложение на тези два
езика, и промените, които въвежда
Романтизмът в светоусещането и
мирогледа.
Романтическата поезия не е само
промяна в стила и изказа: тя е промяна
във вярванията, и точно това коренно
я отличава от останалите поетически
движения и стилове от миналото.
Нито изкуството на Барока, нито
на Неокласицизма представляват
разрив в системата от вярвания на Запада; за да намерим
паралел на романтическата революция, трябва да се
обърнем към Ренесанса и преди всичко към провансалската
поезия. Сравнението с провансалската поезия е твърде
показателно (особено значимо), защото в нея, както и в
романтическата се забелязва несъмнено съответствие
– все още недостатъчно изяснено – между преврата в
метриката, новото светоусещане и централното място,
което заема жената и в двете движения. В случая на
Романтизма революцията в метриката се състои във
възкресяването на поетически ритми, традиционни за
Англия и Германия. Романтическият възглед за вселената
и човека: аналогията се опира на прозодията. Този възглед
е повече усет, отколкото мисъл и повече въпрос на слух,
отколкото на усещане. Аналогията схваща света като
ритъм: всичко си съответства, защото всичко се ритмува
и римува. Аналогията е не само космически синтаксис: тя е
и прозодия. Ако вселената е текст или везмо от знаци, то
кръговратът на тези знаци се подчинява на даден ритъм.
Светът е поема; от своя страна, поемата е свят от
ритми и символи. Съответствие и аналогия са само имена
на вселенския ритъм.
Идеята за аналогията е вдъхновявала както Данте,
така и ренесансовите неоплатоници. Възраждането є
в Романтическата епоха съвпада с отхвърлянето на
неокласическите модели и с откриването на националната
поетическа традиция. Когато изваждат на бял свят
традиционните поетически ритми, английските и
немските романтици възкресяват и една представа за
света и човека, изградена по принципа на аналогията.
Разбира се, много трудно доказуема е необходимостта
на причинно-следствена връзка между тоническото
стихосложение и възгледа за съответствията; това обаче
не е пречка да се предположи, че исторически има връзка
между тях и че появата на едното, през Романтизма, е
неразривно свързано с другото. Аналогичният светоглед
се запазва като идея в окултистките, херметическите и
либертинските секти през XVII и XVIII в.; английските и
немските поети превеждат тази идея като „света-каторитъм“, превеждат я буквално: „превръщат“ я в словесен
ритъм, в стихове. Философите си представят света като
ритъм; поетите чуват този ритъм. Но това не е езикът на
сферите – макар и да вярват, че това е така, – а на хората.
Еволюцията на стиха в романските езици също e косвено
доказателство за съответствието между тоническото
стихосложение и аналогичния светоглед. Връзката между
системите в романските и в германските езици е огледална:
в първия случай ударенията са в помощ на сричковото
ритмообразуване, докато във втория сричковият размер
допълва ритмическата схема на ударенията. Ударението
е по-близо до танца, отколкото до речта, и затова
при английския и немския стих опасност от лирически
силогизми няма, а по-скоро от объркване на дума със звук,
от неточност и празен ритмичен шум. Точно обратно
на прозодията в романските езици. В литературата
на романските езици се налага почти изцяло строгото
силабическо стихосложение, чийто най-съвършен и
последователен израз намираме във френския стих. Вярно
е, че в останалите романски езици словесните ударения
играят не по-маловажна роля от точно определеното
количество срички, като например в италианския,
португалския и испанския стих се обособяват в една
комплексна цялост: разнообразието на словесните ударения
във всеки стих компенсира еднообразието на сричковото
ритмообразуване. Но тенденцията към регламентирана
схема, господстваща през Ренесанса и утвърдена под
влиянието на Френския неокласицизъм, представлява
постоянна характеристика на стихотворните системи
при романските езици чак до Романтизма.
Октавио Пас

магия и поезия е често срещана тема през XIX и XX в., но
води произхода си от Немския романтизъм. Възгледът за
поезията като магия се нуждае от една активна естетика;
искам да кажа, че изкуството престава да бъде само и
единствено отражение и съзерцание: то също е и начин на
въздействие върху реалността. Ако изкуството е огледало
на света, то е вълшебно огледало: променя го.
Естетиките на Барока и на Неокласицизма разграничават
категорично изкуството и живота. Въпреки различията
си по отношение на прекрасното, и двете подчертават
идеалното естество на изкуството. Романтизмът
изтъква първенството на вдъхновението, патоса и
чувството и с това заличава границите между изкуство
и живот: стихът е дълбоко преживян, а животът става
поетично ярък. За Калдерон животът е илюзорна ценност,
защото е кратък и безплътен като сън; за романтиците
ужасът и монотонността на живота са поносими, понеже
са сън.
Романтиците провъзгласяват съня за „втори живот“,
нещо повече, за мост към истинския живот, живота от
началото на времената. Поезията отвоюва невинността.
Как да не забележим тук религиозните корени на това
светоотношение и тясната му връзка с протестантската
традиция? Романтизмът възниква в Англия и Германия
не само в разрив с античната гръко-римска естетика,
но и в пряка духовна зависимост от протестантизма.
Романтизмът е продължител на протестантската схизма.
С интериоризирането на религиозното преживяване,
в противовес на римокатолическата ритуалност,
протестантизмът подготвя психическите и моралните
условия за романтическия прелом. Романтизмът е
най-вече интериоризация на поетическото виждане.
Протестантството превръща индивидуалното съзнание
на вярващия в театър на религиозното тайнство.
Романтизмът на свой ред олицетворява разрива с
обективната и предимно имперсонална латинска
традиция и появата на поетическия „аз“ като изконна
действителност.
Твърдението, че духовните корени на Романтизма
се намират в протестантската традиция може да
прозвучи смело, особено ако вземем предвид, че не един
от немските романтици приемат католицизма. Ала
истинският смисъл на техния душевен прелом ни
става по-ясен, когато си припомним, че Романтизмът е
реакция срещу рационализма на XVIII век: католицизмът
на романтиците е антирационализъм. Не по-малко
двусмислено е и възхищението им от Калдерон. Начинът,
по който разбират испанския драматург, е по-скоро
утвърждаване на собствените им идеали, отколкото
истинско тълкувание. За тях той е отрицание на Расин,
но не забелязват, че Калдероновият театър е подчинен
на една дори още по-могъща логика от тази на френския
поет. Театърът на Расин се гради върху естетически
и психологически принципи: човешките страсти; при
Калдерон се изгражда върху теологически: първородния грях
и човешката свобода. Романтическият прочит на Калдерон
неправилно отъждествява късносхоластичната барокова
поезия с антикласицизъм в поетическо отношение и с
антирационализъм във философско.
Литературните граници на Романтизма съвпадат с
религиозните граници на протестантството. Граници
също и най-вече езикови: Романтизмът се заражда и
достига своя разцвет сред народите, които не говорят
романски езици. Разрив с дотогава господстващата
традиция на Запада и поява на други традиции: народната и
традиционна поезия на Германия и на Англия, готическото
изкуство, келтските и германските митологии, и дори, в
противовес на представата за Древна Гърция, завещана ни
от латинската традиция, откриването (или измислянето)
на една друга Древна Гърция – Гърция на Хердер и на
Хьолдерлин, която ще бъде по-късно на Ницше и наша.
Водач на Данте в ада е Вергилий, на Фауст е Мефистофел.
„Класиците – пише Блейк по повод на Омир и Вергилий,
– класиците, а не готите, нито монасите, опустошиха
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Аналогия и ирония
от стр. 9
Силабичното стихосложение може лесно да се превърне
в абстрактна мярка: повече сметка отколкото песен, и
съдейки по поезията от XVIII в., се превръща в красноречие,
реч и размисъл в стих. Проза с ритъм и в рима – а не
разговорна и жива проза, извор на поезията, – оратория и
интелектуален дискурс. В началото на XIX в. романските
езици вече са загубили притегателната си сила и не могат
да послужат за носител на един нов недискурсивен начин
на мислене, изпълнен с магически резонанси и ритмичен по
своята същност, става въпрос за аналогичното мислене.
Ако възраждането на аналогията съвпада в Англия и в
Германия със завръщането на традиционните поетически
форми, то в романските литератури съвпада с бунта
срещу строгото силабическо стихосложение. Във френския
език този бунт е много по-бурно изразен и категоричен,
отколкото в италианския или в испанския, тъй като в
сравнение с останалите романски езици системата на
силабичното стихосложение владее поезията на френски
много по-всеобхватно. Неслучайно двама от бележитите
предшественици на романтическото движение във Франция
са белетристи: Русо и Шатобриан. Идеята за аналогията
намира по-благодатна почва във френската проза,
отколкото в абстрактната ритмична организация
на традиционната поезия. Не
по-малко показателно е също,
че сред значимите творби на
истинския Френски романтизъм
откриваме „Орелия“, новелата
на Нервал, наред с шепа
фантастични разкази от Шарл
Нодие.
И накрая: сред големите
изобретения на френската
поезия от миналия век се намира
стихотворението в проза,
форма, която действително
осъществява романтическия
стремеж към сливане на проза
и поезия. И не би могло да бъде
иначе, тази форма е можело да бъде
измислена само на френски, като
се има предвид, че почти пълната
липса на тонични ударения в този
език ограничава изключително много
ритмичните средства на свободния
стих. Колкото до стиха: Юго разчупва
и обновява александрина; Бодлер
привнася размишлението, съмнението,
прозаичното, иронията – тази мисловна цезура, която
макар и да не успява да разчупи строгото стихосложение,
донякъде предизвиква неравномерност, изключения –
Рембо експериментира с народната поезия, с песента, със
свободния стих. Преустройството в прозодията намира
пълен израз в две противоположни насоки: в разкършените
и жизнерадостни ритми на Лафрог и Корбиер, от една
страна, и в партитурата-съзвездие на „Игра на зарове“, от
друга. Първата от тях оказва силно влияние на поетите в
Америка: Лугонес, Паунд, Елиът, Лопес Веларде; с втората
се заражда една нова форма, която не принадлежи на XIX
век, нито на първата половина на XX, а на нашето съвремие.
Този бърз и малко хаотичен обзор целеше само едно: да
покаже как цялостното развитие на френската поезия от
миналия век може да бъде възприето като своеобразен бунт
срещу традиционното силабично стихосложение. Бунт,
който съвпада с търсенията на дуалния принцип, движещ
всемира и поезията: аналогията.
Написах по-горе: „същинския Френски романтизъм“. Има
два: единият, от учебниците по история на литературата,
представен от поредица красноречиви сантиментални и
дискурсивни творби на автори като Мюсе и Ламартин5;
другият, който е същинският според мен, се състои от
много ограничен кръг творби и автори: Нервал, Нодие,
късния Юго и така наречените „млади романтици“. В
действителност истинските наследници на Немския и на
Английския романтизъм са поетите, които идват след
официално признатите романтици, тоест между Бодлер и
символистите. Така погледнато, Нервал и Нодие са един вид
предшественици, а Юго се явява съвременник. Тези поети
ни дават друга версия за Романтизма. Друга и същата,
защото историята на модерната поезия е изненадващо
потвърждение на аналогичния принцип: всяка творба е
отрицание и възкресение, преображение на останалите.
Френската поезия от втората половина на миналия век
– ако я назовем символизъм, означава да я ограничим, – е
неразривно свързана с Немския и Английския романтизъм:
тя е негово продължение, но и негова метафора. Превод, в
който Романтизмът се връща към себе си, съзерцава се и
се преодолява, задава си въпроси и се надмогва. Тя е другият
Европейски романтизъм.
При всеки от големите френски
поети от този период се
разтваря и затваря ветрилото
от съответствията на
аналогията. По подобен начин
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историята на френската поезия, от „Химери“ до „Игра
на зарове“, може да бъде четена като една обширна
антология: всеки поет е строфа в това стихотворение
от стихотворения, което е френската поезия, а всяко
стихотворение е версия, метафора, на този многолик
текст. Ако едно стихотворение представлява система
от съответствия, по думите на Роман Якобсон – рими
и алитерации като ехо, ритми като игра на отражения,
съвпадение на метафори и сравнения, – френската поезия се
превръща също в система от системи на съответствия,
една аналогия от аналогии. На свой ред тази система от
аналогии е аналогия на оригиналния Романтизъм на немците
и на англичаните. Ако искаме да разберем европейската
поезия в цялост, но без да омаловажаваме нейната
многоликост, трябва да я разглеждаме като аналогична
система: всяка творба е уникална и същевременно
представлява превод на другите. Превод: метафора.
Идеята за универсалното съответствие е вероятно
толкова древна, колкото и самото човешко общество.
Обяснимо е: аналогията прави света обитаем. На
природната неопределеност и на случайността се
противопоставя закономерността; на различието и на
изключението – приликата. Светът не е вече театър,
движен от случайността и каприза, от слепите сили на
непредвидимото: управляват го ритъмът и неговите
повторения и съчетавания. Театър е, изтъкан от акорди и
сбирания,
в които всяко изключение, дори и това да си
човек, открива двойник и съответствие.
Аналогията е царството на словото като
своеобразен мост от думи, който не отменя
различията и противоположностите,
а ги примирява. Аналогията присъства
неизменно в примитивните и в най-великите
цивилизации от зората на историята,
появява се сред платониците и стоиците
през Античността, разгръща се в
средновековния свят и разклонявайки се в
множество вярвания и езотерични секти,
през Ренесанса се превръща в така да се
каже, тайната религия на Запада: кабала,
гностицизъм, окултизъм, херметизъм.
Историята на модерната поезия, от
Романтизма до наши дни, е неразделна
част от това течение на идеи и
вярвания, вдъхновени от аналогията.
Гностиците, кабалистите, алхимиците
и ред други маргинални тенденции
през XVII и XVIII в. оказват дълбоко
влияние не само върху немските
романтици, но и върху самия Гьоте
и неговото обкръжение. Същото
се отнася и за английските романтици, и разбира
се, за френските. На свой ред окултната традиция
през XVII и XVIII в. се свързва с разнородни течения
на социалната и революционна критика, едновременно
свободомислеща и либертинска. Вярата в универсалната
аналогия има еротичен оттенък: телата и душите
се събират и разделят според повелите на същите
закони за привличане и отблъскване, които управляват
и сближаването и раздалечаването на небесните тела и
на материалните субстанции. Астрологичен еротизъм
и алхимичен еротизъм; също така подривен еротизъм:
еротичното привличане руши законите на общоприетото
и слива телата, без да прави разлика между рангове и
йерархии. Еротичната астрология предлага модел на
обществено устройство, основан на космическата
хармония и в противовес на порядъка от привилегии,
сила и авторитет; алхимичната еротика – съчетание
на противоположни начала, на мъжкото и женското, и
тяхното трансформиране в друго тяло – представлява
метафора на промените, на разединенията, съединения и
превръщания на социалните субстанции (класи) по време
на революция. Словесни съответствия: революцията е
пещ, в която се топят в амалгама разнородни членове
на общественото тяло и става транссубстанция,
пресъществяване в друго тяло. Еротизмът през XVIII в.
е революционен еротизъм с окултни корени, както може
да се наблюдава в либертинските романи на Ретиф де ла
Бретон. От еротичния мистицизъм на Ретиф де ла Бретон
до схващането за общество, което се организира около
слънцето на привличането по страст, има само крачка. Тази
крачка носи името на Шарл Фурие.
Фурие е централна фигура както за историята на
френската поезия, така и за революционното движение.
Не е по-малко актуален от Маркс (и подозирам, че
напоследък дори повече от него). Фурие мисли, подобно
на Маркс, че обществото се управлява със сила, принуда
и лъжа, но за разлика от Маркс, вярва, че това, което
обединява човеците, е привличането по страст, желанието.
Думата „желание“ не фигурира в речника на Маркс.
Пропуск, равнозначен на осакатяване на човешкото.
Според Фурие да се промени обществото означава то
да бъде освободено от препятствията, които пречат
на действието на законите на привличането по страст.
Става въпрос за астрономически, психологически и
математически закони, но и за литературни закони,
поетически. В „предварителното слово“ на „Теория за
четирите движения и общите съдбини“ (1818) резюмира
това понятие: „Първата наука, която открих, бе
теорията на привличането по страст... Скоро си
дадох сметка, че законите на привличането по страст
изцяло съответстват на законите на материалното

привличане, обяснени от Лайбниц6 и от Нютон, и че
съществува единство на системата на движение за
материалния и за духовния свят. Аз подозирах, че тази
аналогия може да се простира от общите до частните
закони, че привличанията и свойствата на животните,
на растенията и на минералите са може би съгласувани по
същия план, по който и човешките и тези на планетите...
Така бе открита една нова точна наука: аналогията между
четирите движения: материално, органическо, животинско
и социално... След като притежавах двете теории за
Привличането и за Единството на четирите движения,
аз започнах да разчитам книгата на природата7, нейните
тайни се изясняваха една след друга...“8. Красноречив
е фактът, че това изявление завършва с метафора,
литературна и окултистка същевременно: природата
като книга, и то като магическа, тайна. Завъртане на
аналогията: принципът, който движи света и хората, е
математическият и музикален принцип, наречен също, в
една от фазите си, справедливост, а в другата – страст
и желание. Всички тези имена са метафори, литературни
фигури: аналогията е поетически принцип.
Официалната критика досега е пренебрегвала или
омаловажавала влиянието на Фурие. Днес, благодарение
най-вече на Андре Бретон, който пръв посочва френския
утопист като един от притегателните центрове на
нашето време, знаем, че има една точка, в която се
пресичат революционната мисъл и поетическата мисъл:
идеята за привличането по страст. Фурие: апокрифен
автор като Сад, макар и по различни причини. Когато
се говори за визионера Балзак – автор на „Луи Ламбер“,
„Серафита“, „Шагренова кожа“, „Покаяният Мелмот“
– сещаме се само за Сведенборг, забравяме за Фурие.
Дори Флора Тристан, изтъкната предтеча на социализма
и на освобождението на жената, допуска същата
несправедливост: „Фурие е последовател на Сведенборг;
с разкриването на кореспонденциите, шведският мистик
оповестява универсалността на науката и насочва
мисълта на Фурие към прекрасната система на аналогиите.
Сведенборг осъзнава небето и ада като системи, приведени
в движение от привличането и от антагонизма; Фурие
осъществява на земята небесния блян на Сведенборг и
превръща ангелските йерархии във фаланги...“. Стендал
пророкува: „след 20 години може би геният на Фурие
ще бъде признат“. Годината е 1970-а, през месец май се
навършиха двеста години от рождението на Фурие, а все
още не познаваме добре творбите му. Наскоро Симон Дебу
изважда от забвение и публикува един ръкопис, потулен
досега от свенливите последователи – „Новият свят на
любовта“, в който Фурие се разкрива като един вид антиСад и анти-Фройд, при все че познанието му за човешките
страсти не е по-малко задълбочено от тяхното. Срещу
течението на своята епоха и на нашето време, срещу
традицията, датираща от две хиляди години, Фурие
поддържа тезата, че желанието не е смъртоносно по
необходимост, както твърди Сад, нито обществото
е репресивно, както мисли Фройд. Да се признае, че
удоволствието е нещо добро, това е скандално за Запада, а
Фурие е действително скандален автор: Сад и Фройд все
пак са продължители, по някакъв начин – негативен начин –
на песимистичния мироглед на юдео-християнството.
Бодлер превръща аналогията в център на своята поетика.
Център с непрестанно трептение, постоянно разтърсван
от иронията, осъзнаването на смъртта и съзнанието за
греховност. Разтърсван от християнството. Вероятно
тази амбивалентност (както и политическият му
скептицизъм) го карат да пише толкова безпощадно
по адрес на Фурие. Безпощадно, но със страст, с
възхищение с обратен знак: „Един прекрасен ден Фурие
много тържествено ни разкри тайните на аналогията.
Не отричам стойността на някои негови старателни
изводи, макар и да смятам, че мозъкът му е бил премного
влюбен в материалната точност, за да не допусне грешки
и за да може да стигне веднага до духовната увереност,
присъща на интуицията9. Той би могъл също така точно да
анализира всички прекрасни поети...“10. Всъщност Бодлер
упреква Фурие за това, че не е създал поетика, с други думи,
упреква го, че не е Бодлер. Според Фурие устройството
на всемира е ключ към социалната система; според Бодлер
устройството на вселената е модел за поетическото
вдъхновение. Препратката към Сведенборг е неизбежна:
„Сведенборг, който имаше много по-богата душа, ни
беше казал вече, че небето е много велик човек; всичко
– форма, движение, брой, цвят, парфюм – в духовното,
както и в материалното, е многозначително, реципрочно,
обратимо, съответно“11. Възхитителен пасаж, който
разкрива творческия характер на истинската критика:
започва нападателно и завършва с визия за универсалната
аналогия. Новалис бе казал: „да докоснеш тялото на жена е
да докоснеш небето“; а Фурие: „страстите са точна наука“.
В концепцията на Бодлер се появяват две идеи. Първата е
много древна и според нея вселената се уподобява на език.
Но не е език в покой, а в непрестанно движение: всяка фраза
поражда друга; всяка фраза означава нещо различно и всички
означават същото. В есето си за Вагнер се връща към тази
идея: „...истинската музика внушава аналогични представи
на различни слушатели... защото би било странно, ако
звукът не може да внуши цвят, ако цветовете не могат
да създадат представа за мелодия, ако звукът и цветът
не са в състояние да предадат мисли, тъй като нещата
винаги се изразяват със съответна аналогия от деня, в
който Бог е произнесъл12 света като сложно и неделимо
цяло“13. Бодлер не пише: Бог е създал света, а го произнесъл,
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изрекъл го. Светът не е съвкупност от неща, а от знаци:
това, което наричаме неща, са думи. Планината е дума,
реката също, пейзажът е фраза. И всички тези фрази
се изменят безспирно: съответствието във вселената
означава непрестанна метаморфоза. Текстът, който е
самият свят, не е еднозначен текст: всяка страница е
превод и метаморфоза на друга и така нататък. Светът
е метафора на метафората. Светът губи реалност и
се превръща в езикова фигура. В центъра на аналогията
има празнота: многообразието на текстове предполага,
че не съществува оригинален текст. Към тази празнота
се устремяват и в нея изчезват, реалността на света и
значението на езика. Но не е Бодлер, а Маларме, който ще се
осмели да погледне празнотата и да превърне съзерцаването
на пустотата в материя на поезията си.
Не по-малко зашеметяваща е другата идея, която обсебва
Бодлер: щом вселената е шифриран текст, таен език,
„какво е поетът прочее ... ако не преводач, тълкувач?“14.
Всяко стихотворение е прочит на действителността;
този прочит е превод; преводът е текст: повторно
зашифроване на реалността, която се дешифрира.
Стихотворението е двойник на вселената: тайнопис,
пространство, изпълнено с йероглифи. Да се напише
стихотворение, означава да се дешифрира всемирът
с единствената цел той да бъде зашифрован отново.
Игрите на аналогията са безкрайни: читателят повтаря
жеста на поета: прочитът е превод, който превръща
стихотворението на поета в стихотворение на читателя.
Поетиката на аналогията възприема литературното
творчество като един вид превод; многократен, този
превод ни поставя пред парадокс: множество от автори.
Множественост, която в крайна сметка води до следното:
истинският автор на стихотворението да не бъде нито
поетът, нито читателят, а речта. Не искам да кажа, че
речта заличава реалността на поета и на читателя, а че ги
съдържа, обхваща ги: поетът и читателят не са нищо друго
освен два екзистенциални момента на речта. Ако е вярно,
че единият и другият си служат с езика, за да говорят,
то също така е вярно, че езикът говори чрез тях. Идеята
за света като текст в движение води до изчезването на
еднозначния текст; идеята за поета като преводач или
тълкувач довежда до изчезването на автора. Но не Бодлер, а
поетите от втората половина на XX в. щяха да превърнат
този парадокс в поетически метод.
Аналогията е наука за съответствията. Само че като
наука съществува благодарение на разликите: точно
защото това не е онова, е възможно да се прокара мост
между това и онова. Мостът е думата като или думата
е: това е като онова, това е онова. Мостът не премахва
разстоянията: той е посредничество; не заличава
разликите: установява връзка между две различни понятия.
Аналогията е метафората, в която другостта сънува себе
си като единство, а различието се проектира илюзорно
като идентичност. С помощта на аналогията обърканият
пейзаж на множественост и разнородност се подрежда и
става разбираем; аналогията е операцията, посредством
която, и благодарение на сходствата, приемаме различията.
Аналогията не заличава различията: смекчава ги, прави
поносимо съществуването им. Всеки поет и всеки
читател е самотно съзнание: аналогията е огледалото,
в което се отразяват. И така, аналогията предполага
не единството на света, а неговата множественост,
не идентичността на човека, а разрива, непрестанното
разцепление на неговия „аз“. Аналогията гласи, че всяко
нещо е метафора на друго, но в сферата на идентичността
няма метафори: различията се разтварят в единството
и другостта изчезва. Думата като се изпарява: идентична
на самата себе си. Поетиката на аналогията е можела да
възникне само в едно общество основано – и проядено – от
критиката. На модерния свят с неговото линеарно време
и безкрайни разделения, на времето на промяната и на
историята, аналогията противопоставя не невъзможното
единство, а посредничеството на метафората. Аналогията
е начинът на поезията да срещне другостта.
Двете крайности, които разкъсват съзнанието на
модерния поет се проявяват при Бодлер също така ясно,
също така яростно. Модерната поезия, не спира да ни
напомня той, е причудливо прекрасна: уникална, особена,
неравномерна, нова. Не класически ред, а романтическа
оригиналност: неповторима е, не е вечна: смъртна е.
Принадлежи на линеарното време: нещо ново всеки ден е.
Името є е покруса, съзнание за преходност. Гротескното,
странното, причудливото, оригиналното, особеното,
уникалното, всички тези понятия от романтическата и
символистичната естетика са различни форми на една и
съща дума: смърт. В един свят, в който идентичността
вече не съществува – да се разбира: християнската
вечност, – смъртта се превръща в най-голямото
изключение и абсорбира останалите, премахва правилата и
закономерностите. Има два начина да се противостои на
това универсално изключение: с ирония – естетиката на
гротескното, на причудливото, на уникалното, – или чрез
аналогията – естетиката на съответствията.
Ирония и аналогия са непримирими. Първата е рожба
на линеарното време, последователно и неповторяемо;
втората е проявление на цикличното време: бъдещето
присъства в миналото, а двете заедно – в сегашното.
Аналогията принадлежи на митичното време, дори
нещо повече: то се крепи на нея; иронията се родее с
историческото време, тя е следствие (и съвест) на
историята. Аналогията превръща иронията в една

от възможните вариации в спектъра на сходства, ала
иронията е интерференция в този спектър. Иронията е
раната, от която кърви и се обезкървява аналогията; тя
е изключението, фаталната случайност, в двата смисъла
на думата: на неизбежното и на пагубното. Иронията
ни напомня, че ако вселената е текст, а всеки превод е
различен, то хорът на съответствията е вавилонска
какофония. Поетичното слово завършва с вой или мълчание:
иронията не е дума нито дискурс, ами е обратната страна
на думата, не-комуникацията. Вселената, от гледна точка
на иронията, не е текст; защото ако беше, неговите знаци
биха били неразбираеми за човека, тъй като сред тях не
фигурира думата смърт, а човекът е смъртен.
Бодлер осъзнава колко двусмислена е аналогията и в
прочутия си сонет „Съответствия“ пише:
Природата е храм и живите колони
със смътни думи си говорят в този храм15.
Човек се лута из тези словесни и семантични дебри, без да
разбира напълно езика на нещата: думите, произнасяни от
тези колони-дървета са смътни. Изгубили сме тайния ключ
на космическия език, ключа на аналогията. Фурие твърди
спокойно и невинно, че може да чете „магическата книга“
на природата; Бодлер признава, че смътно се догажда за
значението на текста на тази книга. Метафората, според
която всемирът е книга, е много стара, намираме я още в
последната песен на „Рай“. Поетът съзерцава мистерията
на Божието Триединство, парадокса на различното, което е
единното:
И аз видях в глъбта є съкровена
в един том свързани с любов една
листата из безкрайната вселена,
и той в едно случайност, същина
и техните дела тъй съгласува,
че мойта реч е бледа светлина.16
Множественост на света – листове, хвърчащи насам и
натам, но подвързани заедно в свещената книга: същност
и случайност накрая се събират. Всичко е отражение на
това единство, в това число и думите на поета, които
го назовават. По-нататък Данте представя единството
на същност и случайност като възел, а този възел е
всемирната форма, която съдържа всички останали.
Възелът е йероглиф на божествената любов. Фурие би казал,
че този възел от любов не е нищо друго освен привличането
по страст. Фурие обаче, както и всички ние, не знае
какво точно представлява, нито от какво е направен
въпросният възел. Аналогията при Фурие, както при Бодлер
и при всички модернисти, е операция, комбинаторика;
Дантевата алегория е онтологично обоснована. Центърът
на аналогията е кух за нас; за Данте центърът е
възел: Божието Триединство съчетава единичното и
множественото, същността и случайното. Ето защо
познава – или си мисли, че познава – тайните на аналогията,
шифъра за разчитането на всемирната книга; шифърът е
зададен от друга книга: Светото писание. Модерният поет
знае – или си мисли, че знае – точно обратното: светът
е непроницаем, няма книга. Отрицанието, критиката,
иронията, също са познание, макар и с обратен знак спрямо
Данте. Познание, което не произтича от съзерцаване на
многообразието в лоното на единението, а от гледна точка
на пропуканото единство. Бездънно познание, иронично.
Маларме закрива този период и открива нашия. Закрива го с
познатата метафора за книгата. Като млад, през годините
на провинциалното си уединение, той е озарен от идеята за
Творбата, творба, която сравнява с тази на алхимиците, а
самите тях нарича „наши предшественици“. През 1866 г.
споделя със своя приятел Казалис: „натъкнах се на две

бездни: едната е Нищото, до което стигнах без да познавам
будизма... Творбата е другата“17. Творбата: поезията,
изправена пред нищото. И добавя: „може би заглавието на
лирическата ми стихосбирка ще бъде Славата на лъжата
или Славна лъжа“. Маларме иска да намери решение на
противопоставянето между аналогия и ирония: приема
реалността на нищото – светът на другостта и на
иронията в крайна сметка е само проявление на нищото,
– но същевременно приема и реалността на аналогията,
реалността на поетическата творба. Поезията като маска
на нищото. Всемирът се свежда до една книга: имперсонална
поема, и тя не е творба на поета Маларме, който изпада в
духовна криза през 1866 г., нито на никой друг: чрез поета,
прозирно присъствие от сега нататък, говори езикът.
Кристализация на езика в имперсонална творба, която
не е само двойник на всемира, както претендират
романтиците и символистите, а е и неговатo анулиране.
Нищото, което е светът, се превръща в книга, Книгата.
Маларме ни е оставил стотици листчета с бележки,
в които описва физическите характеристики на тази
книга, състояща се от хвърчащи листове; описва как тези
листове трябва да бъдат разпределяни и комбинирани при
всяко четене, така че от всяка комбинация да се получава
различна версия на същия текст; ритуалът, съпътстващ
всеки прочит с броя на участниците и цените на билетите
– литургия и театър; – формата на популярното издание
(срещаме любопитни изчисления относно прогнозираните
продажби на книгата, които напомнят за Балзаковите
сметки); размисли, откровения, съмнения, фрагменти,
откъслечни фрази... Книгата не съществува. Така и не я
написва. Аналогията завършва с мълчание.
Превод от испански:
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА-МОНТЕРО
* Есето е от книгата „Децата на калта“ (Los hijos del limo, 1972),
посветена на поезията от Романтизма до Авангарда. Преводът е
направен от текста, публикуван в I том на събраните съчинения
на Октавио Пас, под редакция на автора: Paz, Octavio (1994) Edición
del autor. Obras completas, vol. 1, Los hijos del limo. (1972) “Analogía e
ironía“. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 385-399. (бел. пр.)
1
Фридрих Шлегел, фрaгмент 116 от „Критически фрагменти“,
1797. – В: „Естетика на немския романтизъм. Вакенродер, Ф.
Шлегел, Новалис, А. В. Шлегел“, Наука и изкуство, 1984.
„Романтическата поезия е прогресивна универсална поезия.
Нейното призвание е не само да обедини отделните видове
поезия и да сближи поезията с реториката. Тя иска, а и трябва
ту да смесва, ту да слива поезия и проза, гениалност и критика,
художествената поезия и поезията на природата, да вдъхва живот
и общителност на поезията и поезия на живота и обществото,
да опоетизира остроумието, да изпълва и насища формите на
изкуството с ценен градивен материал от всички видове, да ги
съживява чрез вибрациите на хумора. Тя обхваща всичко, стига да е
поетично...“ (бел. пр.), която поетизиращото
2
Блейк, Уилям. „Дървото на гнева“ („Всички религии са една“).
Превод и предговор Владимир Свинтила. Захарий Стоянов“, с. 53.
О. Пас посочва като източник на цитата в бележка под линия: All
religions are one, 178. (бел. пр.), която поетизиращото
3
О. Пас посочва като източник на цитата „On Homer’s Poеtry
and on Virgil“, 1810, без повече уточнения. Вероятно преводът на
испански е направен от самия автор. Този трактат на Блейк не
е издаван в превод на български, така че на свой ред превеждам
цитата от испански след справка с факсимилното електронно
копие на оригинала на английски от „The William Blake Archive“
(http://www.blakearchive.org/exist/blake/archive/object.xq?objectid=hom
er.b.illbk.01&java=no). (бел. пр.), която
4
Бележка на автора от 1990 г.: „Преувеличил съм. Мюсе
например е автор на балади, принадлежащи към най-доброто от
романтическата традиция, като „На Сен Блез“, „Песента на
Барберин“, „Венеция“...“.
5
В цитата, приведен от О. Пас, не фигурира името на Лайбниц.
(бел. пр.)
6
В цитата, приведен от О. Пас „магическата книга на природата“.
(бел. пр.)
7
Фурие, Шарл. „Новият свят. Избрани страници“, Партиздат,
1975. Прев. Д. Меламед, с. 60, 62-63. О. Пас посочва като източник
на цитата: Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements et des
destinées générales Paris, Editions Anthropos, 1967. (бел. пр.),
8
В цитата на испански, приведен от О. Пас, има интересен нюанс,
който не се отразява от българския превод: Фурие „не е успял да
разбере наистина и в цялост системата, която сам очертава...“
(бел. пр.),
9
Бодлер, Шарл. „Естетически и критически съчинения“ („ Размисли
за някои мои съвременници“), Наука и изкуство, 1976. Прев. Л.
Сталева, с. 391. О. Пас посочва като източник на цитата: Charles.
Baudelaire, L’Art romantique. Réflexions sur quelques — uns de mes
contemporains («Victor Hugo, 1861»), en Oeuvres, París, Éd. Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 1941. (бел. пр.),
10
Бодлер, Шарл. „Естетически и критически съчинения“, с. 391.
(бел. пр.),
11
В превода на Л. Сталева: „Бог е създал света“. (бел. пр.),
12
Бодлер, Шарл. „Естетически и критически съчинения“, с. 450.
(бел. пр.),
13
Бодлер, Шарл. „Естетически и критически съчинения“, с. 391.
(бел. пр.),
14
Бодлер, Шарл. „Цветя на злото. Малки поеми в проза“, Народна
култура, 1991. Прев. Кирил Кадийски. (бел. пр.),
15
Данте Алигиери, „Божествена комедия“, Народна култура, 1975.
„Рай“, песен XXXIII, ст. 85-90. Прев. Ив. Иванов и Л. Любенов. (бел.
пр.),
16
О. Пас посочва като източник на цитата: Stéphane Mallarmé,
Correspondance, edition de Henri Mondor y Jean-Pierre Richard, Paris,
Gallimard, 1959. Превеждам цитата от испански, тъй като няма
издаден превод на български. (бел. пр.),
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качил се по стълбите, влязъл в спалнята, легнал си и заспал.
Спал не повече от час. Безсмислено е да казвам, но когато
новата господарка на къщата се върнала и сварила непознат
мъж да спи в леглото є, доста се изненадала. Но за разлика от
Златокоска* баща ми не скочил да побегне. В крайна сметка
двамата си изяснили недоразумението и се посмели от сърце.
И до днес тази случка ме развеселява. И все пак въпреки
всичко не мога да не смятам тази история за покъртителна.
Защото едно е човек да се качи в колата си и да се отправи
към старата си къща по погрешка, и съвсем друго, поне
според мен, да не забележи, че всичко в къщата е различно.
Дори и в най-уморения и разсеян ум се съдържа зрънце
чист, животински инстинкт, който може да подскаже на
тялото къде точно се намира. Човек трябва да изпадне
почти в безсъзнание, за да не види или поне да не почувства,
че къщата вече не е същата. „Навикът – както казва един
от героите на Бекет – е голям заглушител.“** И ако умът
не е в състояние да реагира на физическите очевидности,
тогава какво ще стане, като се изправи пред емоционалните
очевидности?
Пол Остър

Изобретяване на самотата
Пол Остър

Откъс
Портрет на един невидим човек
Търсиш ли истината, бъди готов за
неочакваното, защото тя трудно се намира и те
озадачава, когато я намериш.
Хераклит
Един ден има живот. Например човек в цветущо здраве, дори
не стар, без хронични заболявания. Всичко е както е било,
както винаги ще бъде. Преминава от един ден в следващия,
гледа си работата и мечтае единствено за живота, който
му предстои. И тогава изведнъж се случва смърт. Човек
изпуска сподавена въздишка, свлича се в стола си и това е
смърт. Неочакваността не оставя място за размишление,
не дава на ума никаква възможност да намери думата, която
може да донесе утеха. Не ни остава друго освен смъртта,
неотменния факт на собствената ни тленност. Смъртта
след дълго боледуване може да приемем с примирение. Дори
смъртта при злополука може да припишем на съдбата.
Но да умре човек без никаква очевидна причина, да умре
просто защото е човек, това ни доближава толкова много
до невидимата граница между живота и смъртта, че вече
не знаем от коя страна се намираме. Животът става
смърт и изглежда, сякаш през цялото време тази смърт
е притежавала този живот. Смърт без предупреждение.
Което ще рече: животът спира. А той може да спре във
всеки момент.
Новината за смъртта на баща ми стигна до мен преди три
седмици. Беше неделя сутрин, бях в кухнята и приготвях
закуска за малкия ми син Даниъл. На горния етаж жена
ми още не беше станала, на топло под завивките се
наслаждаваше на няколкото часа сън в повече. Зима в
провинцията: свят на тишина, дим от дърва за огрев,
белота. Умът ми беше пълен с мисли за това, което бях
написал предишната вечер, и с нетърпение очаквах следобеда,
когато ще мога да се върна към работата си. Тогава
телефонът иззвъня. Веднага разбрах, че е нещо лошо. Никой
не се обажда в осем сутринта в неделя освен с новина, която
не търпи отлагане. А новина, която не търпи отлагане,
винаги е лоша новина.
Нито една възвишена мисъл не успя да ме осени.
Дори преди да си стегнем багажа и да потеглим на
тричасовото пътуване до Ню Джързи, вече знаех, че ще
трябва да напиша нещо за баща ми. Нямах нито план, нито
по-точна представа какво означава това. Не си спомням дори
да съм вземал решение. Просто се появи някаква убеденост,
някакво задължение, което взе да ми се натрапва още в мига,
когато новината ми бе съобщена. Мислех си: баща ми го
няма. Ако не действам бързо, целият му живот ще изчезне
заедно с него.
Сега, като се връщам мислено назад, дори след този толкова
кратък промеждутък от три седмици, намирам реакцията
ми за доста странна. Винаги си бях представял, че смъртта
ще ме вцепени, ще ме скове от скръб. Сега обаче, след
като това се беше случило, не пророних нито една сълза,
не се почувствах, сякаш светът около мен се е сринал. По
необясним начин се оказах удивително добре подготвен да
приема тази смърт въпреки нейната внезапност. Онова,
което ме разтревожи, бе нещо друго, нещо, несвързано със
смъртта, нито с моята реакция към нея: осъзнах, че баща ми
не беше оставил след себе си никакви следи.
Нямаше съпруга, нямаше семейство, което да разчита на
него, нито човек, чийто живот би се променил от това,
че вече го няма. Миг на кратък
шок, може би, от страна на
разпилените му приятели,
отрезвени толкова от мисълта
за прищевките на смъртта,
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колкото и от загубата на техния приятел, последван от
кратък период на опечаление, и после нищо. В крайна сметка
щеше да стане, като че ли никога изобщо не е живял.
Дори преди смъртта си той все липсваше и много отдавна
най-близките му хора се бяха примирили с неговото
отсъствие, възприемайки го като присъщо на характера
му основно качество. Сега, когато наистина го нямаше, на
света няма да му е трудно да преглътне факта, че го няма
завинаги. Начинът му на живот беше подготвил света за
смъртта му – представляваше нещо като в очакване на
смъртта – и ако изобщо или когато си го спомни, то ще бъде
смътно, съвсем смътно.
Лишен от страст към предмет, живо същество или идея,
неспособен и нежелаещ да разкрие себе си при каквито и да
било обстоятелства, той беше успял да стои на разстояние
от живота и да избегне всякакво участие във вихъра на
нещата. Хранеше се, ходеше на работа, имаше приятели,
играеше тенис и въпреки това не присъстваше там, където
е. В най-дълбокия и непроменим смисъл на думата той
беше невидим. Невидим за другите, а по всяка вероятност
невидим и за себе си. И ако докато беше жив, непрекъснато
го търсех, непрекъснато се опитвах да намеря бащата,
който отсъстваше, сега, след смъртта му, аз все още
чувствам, че трябва да продължа да го търся. Смъртта не
беше променила нищо. Единствената разлика бе, че времето
не ми стигна.
В продължение на петнайсет години беше живял сам.
Упорито, необяснимо, сякаш недостъпен за света. Не
приличаше на мъж, който заема пространство, по-скоро
приличаше на парче непристъпно пространство под формата
на мъж. При среща светът отскачаше от него, разбиваше
се в него, понякога се присламчваше към него... но никога
не проникваше в него. В продължение на петнайсет години
обитаваше съвсем сам огромна къща и именно в нея умря.
За кратко време бяхме живели там като семейство – баща
ми, майка ми, сестра ми и аз. След като родителите ми
се разведоха, всички се разпръснахме: майка ми започна нов
живот, аз заминах да уча в колеж, сестра ми остана при
майка ми, докато в един момент и тя тръгна на училище.
Само баща ми остана. Заради една клауза в бракоразводното
споразумение, според която майка ми продължаваше да
притежава дял от къщата и є се полагаше половината
сума, в случай на продажба (причина, поради която баща ми
стана още по-неотстъпчив да продава), или пък от тайно
нежелание да промени живота си (за да не излезе пред очите
на света, че разводът го е засегнал по начин, който не е бил
в състояние да контролира), или просто поради инертност,
или емоционална летаргия, която му пречеше да предприеме
каквито и да било действия, той остана да живее сам в
къщата, която можеше да подслони поне шест или седем
души.
Беше внушителна постройка: стар солиден градеж,
тюдорска архитектура с прозорци от оловно стъкло, покрив
с шистови плочи и стаи с царствени размери. За родителите
ми самото є закупуване представляваше голяма крачка
напред, символ на растящо благосъстояние. Намираше се
в най-добрия квартал на града и макар да не беше много
приятно място за живеене (особено за деца), престижът му
се оказа по-важен от стерилната му скука. Предвид факта,
че прекара остатъка от живота си в тази къща, чиста
ирония на съдбата е, че отначало беше решително против
преместването в нея. Оплакваше се от цената (постоянна
тема), а когато най-накрая отстъпи, направи го неохотно и
с неуместно чувство за хумор. Въпреки това плати в брой.
На един път. Без ипотека, без месечни вноски. Годината беше
1959 и бизнесът му вървеше.
Тъй като беше човек на навика, тръгваше за работа рано
сутрин, трудеше се много през целия ден, а после, след като
се прибере у дома (по онова време не работеше до късно), си
лягаше да подремне за малко преди вечеря. В един момент,
през първата седмица в новата ни къща, още преди да се
нанесем окончателно, беше направил странна грешка. След
работа, вместо да потегли с колата си към къщи, към
новата ни къща, беше поел директно към старата, както
беше правил в продължение на години, беше паркирал колата
в локалната алея, вмъкнал се в къщата през задната врата,

През тези последни петнайсет години той не беше променил
нищо в къщата. Не беше добавил нови мебели, нито беше
махнал някои от старите. Цветът на стените си беше
същият, тиганите и тенджерите си стояха където винаги
са били, дори дрехите на майка ми не бяха изхвърлени, а
складирани в гардероб на тавана. Самият размер на къщата
го освобождаваше от необходимостта да взема каквито и
да било решения относно нещата, които се намираха в нея.
Не че се беше вкопчил в миналото, опитвайки се да запази
къщата като музей. Точно обратното, като че ли изобщо не
си даваше сметка какво прави. Ръководеше го нехайството,
а не спомените, и въпреки че продължи да обитава къщата
през всичките тези години, правеше го както чужд човек
би живял в нея. С течение на годините прекарваше все помалко време там. Хранеше се почти изцяло навън, уреждаше
социалните си контакти така, че всяка вечер да е зает, и
едва ли използваше къщата за нещо повече от място за спане.
Веднъж, преди няколко години, съвсем между другото му
споменах колко пари съм спечелил от писане и превеждане
през изминалите дванайсет месеца (истинско подаяние
по всякакви критерии, но повече отколкото бях изкарвал
някога до този момент), а неговият развеселен отговор
гласеше, че той харчи повече от това само по ресторанти.
Работата е там, че животът му не беше съсредоточен
в мястото, което обитаваше. Къщата му беше просто
една от многото спирки в едно неспокойно, незакотвено
съществуване и липсата на център в него го превръщаше във
вечен аутсайдер, пътешестващ като турист в собствения
си живот. Човек имаше усещането, че никога не може да
открие местонахождението му.
Въпреки това струваше ми се, че къщата е важна за мен,
дори само заради това, че беше толкова занемарена – нещо
симптоматично за състояние на духа, иначе непристъпно,
което си проличаваше в конкретни прояви на несъзнателно
поведение. Къщата се превърна в метафора за живота на
баща ми, вярно и точно изображение на вътрешния му
свят. Защото, макар да я поддържаше в добро състояние,
макар да беше запазил малко или много предишния є вид, тя
все пак беше преживяла постепенния и неизбежен процес
на разпад. Той беше спретнат и подреден човек, винаги
връщаше нещата на мястото им, но иначе за нищо не се
полагаха грижи и нищо не се почистваше. Мебелите, особено
в стаите, в които почти не влизаше, бяха покрити с прах,
паяжини и други нечистотии, издаващи пълна немарливост;
кухненската печка беше така наслоена с пластове загоряла
храна, че положението с нея беше неспасяемо; на рафтовете
в бюфета понякога с години гниеха пакети брашно, пълни
с буболечки, стари сухари, торби със захар, която се беше
втвърдила като камък, бутилки сироп, които вече не можеха
да се отворят. Когато сам си приготвяше нещо за ядене,
веднага след това най-прилежно си измиваше съдовете, но
всъщност само ги изплакваше, никога не използваше сапун,
така че всяка чаша, всяка малка или голяма чиния беше
покрита с мазнотии. В цялата къща транспарантите на
прозорците, които винаги стояха спуснати наполовина, бяха
така овехтели, че можеше да се разпаднат при най-лекото
подръпване. Появяваха се течове и повреждаха мебелите,
откритата камина никога не топлеше достатъчно,
душът не работеше. Наистина действаше депресиращо да
прекрачиш в толкова запусната къща. Имаш чувството, че
си влязъл в къщата на слепец.
Като виждаха налудничавия начин, по който пребиваваше в
къщата, неговите приятели и семейството му непрекъснато
го подканяха да я продаде и да се премести другаде. Но той
винаги успяваше да отбие атаките им с уклончивото „тук
се чувствам щастлив“ или „добре ми е в къщата“. Накрая
обаче реши да се премести. Съвсем накрая. В последния
телефонен разговор между нас, десет дни преди да умре, ми
каза, че къщата е продадена и окончателното приключване на
сделката е определено за първи февруари, тоест след около
три седмици. Попита ме дали има нещо, което бих искал
да взема от нея, и тогава се разбрахме, че ще пристигна
с жена ми и Даниъл през първия свободен ден, през който
ни се отвори възможност. Той умря, преди да успеем да го
направим.

Превод от английски: ИГЛИКА ВАСИЛЕВА
* От приказката „Златокоска и трите мечки“. – Б. пр.
** Реплика на Владимир от „В очакване на Годо“ на Самюъл Бекет,
превод Бояна Петрова. – Б. пр.

Книгата предстои да излезе в изд. „Колибри“.

Завръщането на Буда
Гайто Газданов

Откъс
Така минаваха седмиците и месеците. За през лятото
Павел Александрович и Лида се преместиха някъде близо
до Фонтенбло, където той неведнъж ме кани на гости
и където така и не отидох. Останах в Париж съвсем
сам и прекарвах времето си в четене и дълги разходки, а
и нямах пари, за да замина където и да било. После дойде
есента; от открехнатия прозорец вече подухваше лек,
почти зимен студ. Целия януари преживях в непонятно и
тягостно униние; всяка сутрин се събуждах с предчувствие
за катастрофа и всеки ден протичаше съвсем спокойно.
Това състояние ме ядосваше и изморяваше, но рядко се
освобождавах от него и ставах такъв, какъвто ми се
искаше да съм винаги: нормален човек, който не е застрашен
нито от душевен припадък, нито от пристъп на лудост. И
такъв се чувствах например всеки път, когато се случеше
да съм у Павел Александрович.
Веднъж му гостувах в една февруарска студена вечер. Лида
не беше вкъщи, двамата с него седяхме на масата и той
беше в съзерцателно настроение. После се преместихме в
кабинета, където ни поднесоха кафе и ни чакаше бутилка
много силно, леко сладнеещо вино, от което аз пийнах малко,
а той както обикновено изобщо не пи. Беше с домашно
кадифено сако, но с колосана яка на ризата. Гледах го и
си мислех, че навярно сегашният период от живота му
е най-щастливият, че никога не е имал по-добро време.
Струваше ми се, че впечатлението ми не можеше да е
погрешно. Всичко у Павел Александрович – движенията му,
едновременно бавни и уверени, походката, поведението,
интонациите на гласа му, който сякаш сега звучеше
по-дълбоко и с повече тежест – потвърждаваше това
впечатление. В кабинета беше много топло, тъй като наред
с централното отопление грееше и камината; от лекото
движение на въздуха тежките завеси на прозорците
помръдваха. Седях в креслото и се взирах в огъня. После
вдигнах очи към Павел Александрович и казах:
– Знаете ли, гледам тук този малък пламък и изведнъж
започва да ми се струва, че времето постепенно се
отдръпва, все по-назад и по-назад, и колкото повече
се отдръпва, аз се променям неуловимо – и изведнъж
съвсем ясно се виждам да седя гол и обрасъл с козина
пред входа на пълна с дим пещера от каменната ера,
пред огън, стъкмен от някой мой далечен прародител.
Такъв един обикновен атавизъм.
– Мисля, че ние изобщо не съществуваме извън
атавизма – каза той. – Всичко, което притежаваме,
всичко, което знаем, всичко, което чувстваме, сме
получили за временно ползване от заминалите си хора.
– За временно ли?
– Разбира се, как би могло да е другояче?
Горещият пламък трепкаше над въглените и когато те се
разместваха, се чуваше тихо шумолене. От топлината ми
се доспа. Павел Александрович каза:
– Аз все по-често си мисля за смъртта като цяло. Не че я
виждам да приближава, а по-скоро понеже съм в напреднала
възраст и на тази възраст, млади приятелю, това е
донякъде естествено. И което е най-странното, мисля за
нея без никакъв ужас и дори огорчение.
– Вероятно защото естеството на тези мисли е чисто
теоретично.
– Не само, струва ми се. В тази перспектива има и нещо
привлекателно, нещо неподправено тържествено и
изключително значимо. Спомнете си думите на молитвата:
„Упокой ги в лоното на Авраам, Исаак и Яков...“.
„Упокой ги в лоното на Авраам, Исаак и Иаков...“ Веднага
си представих ехтящите сводове на църквата, нечий
безименен саркофаг, свещеник, дякон, кадилници, икони,
неподвижния полет на позлатените ангели на Царските
двери и надписа отгоре, над ангелите, над цялото това
наследство от християнските хилядолетия. „Елате
при мен, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви дам
почивка.“
– Вярвате ли в Бог, Павел Александрович?
– По-рано не особено, сега вярвам. На онзи, който е
преживял години на нищета, му е по-лесно да вярва,
отколкото на останалите. Та нали християнството е
религия на бедните и неслучайно в Евангелието има такива
думи, вие ги помните сигурно.
– Да, да – казах аз. – Но аз помня не само тях. Веднъж ми
се наложи да прочета крайно поучителната енциклика на
един папа, забравил съм кой, където се доказваше, че човек
трябвало да знае как правилно да тълкува възгледите
на Църквата относно богатството и бедността. Поконкретно и дума не можело да става не само цялата
собственост да се даде на бедните, ами дори и една десета
от нея. Под една десета се имало предвид десет процента
от печалбата. А самият капитал не подлежал на никакво
християнско облагане. Звучи, разбира се, като анекдот и ако
има ад, то, мисля си, че там този папа, докато с векове се
е пържил в огромния казан, е успял да схване фаталната си
заблуда, свързана с възгледите на Църквата по въпросите на
собствеността.
– По-рано си мислех, че ще умра също като другарите си от
rue Simon le Franc – продължаваше Шчербаков. – Което ще

рече, че един зимен ден призори можеше да намерят трупа
ми недалече от Сена, до някоя заскрежена пейка. Щеше да е
нещо естествено.
Една малка лампа с абажур осветяваше лицето му, а то
беше спокойно и замислено.
– И знаете ли, тази мисъл винаги ми е била обидна, гледах
със завист богатите погребения, че и направо си мечтаех:
да имах и аз такава смърт! И сега понякога си представям
собствения си край именно така, не без известна, бих казал,
приятна обстановка: завещание, нотариус, продължително
боледуване, което да ми вдъхне смирение и готовност за
последния преход, причестяване, преди да умра, некролог във
вестника: „... съобщават с прискърбие за смъртта на Павел
Александрович Шчерабков...“, следват денят и часът на
погребението.
– Чакайте, чакайте, Павел Александрович – казах аз, – защо
е тази погребална поема? Освен това, доколкото знам,
Вие нямате нито близки, нито познати с изключение на
неотдавнашните ви колеги, нямате на кого да оставите
завещание – и кой ще дойде на вашето погребение? Така
че дори само от гледна точка на декора, тъй да се каже,
извинете ме за откровеността, вашите мечти ми
изглеждат проблематични.

Гайто Газданов

– Може би – отвърна разсеяно той. – Но аз ви уверявам, че
не са лишени от известна приятност.
Казах му, че теоретически това го разбирам, но че ми е
трудно истински да го осмисля. Казах, че смъртта винаги
ми е изглеждала като катастрофа, дали внезапна, или бавна,
изненадваща или естествена, но именно катастрофа –
призрак на отвъден ужас, от който ти застива кръвта. Че
представата за приятна обстановка в случая не се връзва
изобщо. Той отбеляза, че подобно виждане на моята –
наблегна – на моята възраст е разбираемо и ме попита да не
би да мразя гробищата.
– Не – казах. – Та в тях има нещо успокоително.
И след като заговорихме за това, си спомних, че преди
много време, докато се намирах във военния лагер на брега
на Дарданелите, ме пратиха наряд да копая гробове. Разказах
тази история на Павел Александрович. За гробището
отговаряше възрастен мустакат полковник, който
говореше със силен кавказки акцент. Той няколко пъти
идваше да ме наглежда как работя и ме подканяше:
– Копайте, копайте, драги, по-надълбоко, ако обичате. Още
по-надълбоко копайте.
Когато дойде за последен път, аз стоях в правоъгълния трап
с дълбочина половин човешки бой. Денят клонеше към края
си.
– Сега е добре – каза той, – можете да излезете оттам,
драги.
– Господин полковник – казах аз, – бих искал да ви попитам
на кого оказвам тази последна услуга? Кой ще бъде погребан
в този гроб?
Той махна неопределено с ръка:
– Още не се знае, драги, не се знае. Всички сме в Божиите

ръце. Току-виж утре вие умрете, драги, та ще трябва вас да
ви погребем.
А после, след доста години, научих, че този полковник
е станал работник във Франция и е умрял някъде в
околностите на Рубé. В онзи миг съжалих, че това не се
случи тогава, на брега на Дарданелите, и че той не беше
спуснат в изкопания от мен гроб, в топлата глинеста земя,
в която толкова лесно се врязваше гробищната лопата;
това щеше да му спести дълги години безрадостен живот, а
ако беше умрял тогава, може би щеше да отнесе със себе си
и някакви илюзии, чиято неоснователност се беше разкрила
именно през тези години и именно защото беше закъснял да
умре.
– Може би е така, а може би не – каза Павел Александрович.
После разговорът мина на друго, Павел Александрович
ми разказваше спомени от отминали отдавна години
и аз кой знае защо най-вече запомних – навярно поради
изключителната яснота, с която си го представих – едно
от приключенията му, всъщност несъществено. Една
зима, някъде на север в Русия, вървял през гората, било
малко преди революцията, тогава служел като офицер;
булдогът му тичал напред и изведнъж се разлаял свирепо.
Павел Александрович вдигнал очи и на едно близко дърво
видял рис, неподвижен като камък. Тъй като бил с
униформения си шинел, носел сабя и револвер. Стрелял
по риса, но не го убил, а само го ранил, и тогава рисът с
огромен скок се хвърлил върху му. Той успял да се дръпне
на крачка встрани, животното паднало на четирите си
лапи точно пред него и в същия миг булдогът го нападнал.
Павел Александрович не се решил да стреля, страхувал
се да не улучи кучето, ето защо извадил сабята, с която
разпорил корема на риса, когото булдогът, без да разхлабва
челюсти, държал за гърлото. Снегът почервенял от кръв,
а в розовия залез на зимния ден бавно кръжали гарвани.
Виждах мъртвата озъбена котешка паст, белия сняг,
разровен от боричкането, и младия офицер със сабя в ръка.
Погледнах сегашното му лице: то изразяваше спокойна
умора; помислих си колко ли години са минали след тази
зима в Русия и почувствах, както ми се струваше,
неудържимото движение на времето.
После стана дума за пътувания и Павел Александрович
каза, че се канел, ако всичко вървяло добре, след известно
време да се пресели в Канада, по-далече от Европа, от
нейните политически гърчове и постоянното усещане
за смътна тревога, изпълваща въздуха, който дишаме.
– Помислете си само – каза той, – та тук всеки
камък е напоен с кръв. Войни, революции, барикади,
престъпления, деспотични режими, инквизиция,
глад, разруха и цялата тази историческа галерия на
ужасите – съдбата на Бохемия, Вартоломеевата нощ,
Наполеоновите войници в Испания – нали помните
гравюрите на Гойя? Европа живее като убиец, преследван
от кървави спомени и угризения на съвестта, в очакване
на нови държавни престъпления. Не, аз съм твърде стар
за това, изморен съм. Непрекъснато ми се иска топлина
и спокойствие. Толкова години съм мръзнал и гладувал, без
надежда, в неясно очакване на смъртта или на някакво чудо,
че сега, мисля си, имам право на почивка и на някои илюзорни
и сантиментални утехи, вероятно последните, които са ми
отредени.
„Илюзорни утехи“ – да, по-добре не би могло да се каже.
Значи той също го разбираше, независимо от късното
си заслепение; значи и на него не му беше убягнала онази
съмнителна сянка на лицето на Лида, която всеки път, щом
я видех, ме караше да изпитвам отвращание и тревога, но и
непонятно и унизително привличане.
– А какво става с вас? Как живеете? – попита той.
Казах му, че продължавам да съществувам някак си
опипом, в постоянно и абстрактно безпокойство, почти
метафизично, и че понякога чувствам такава душевна
умора, сякаш съм безкрайно стар.
– Нещо не е наред при вас, скъпи приятелю – каза той. – А
пък като ви гледа човек, сте напълно нормален. Може би
трябва да отидете на море или в някое затънтено село,
помислете си за това.
Свих рамене. После погледнах към полиците с книги и за пръв
път забелязах, че на една от тях имаше неголяма жълта
статуетка, която не се виждаше достатъчно добре.
Попитах Павел Александрович какво е това. Той стана от
креслото си, взе я и ми я подаде.
Беше статуетка на Буда от масивно злато. На пъпа си
Буда имаше доста голям овален рубин. Учуди ме стойката
му: противно на това, което бях виждал досега, той беше
изобразен не седящ, а стоящ. Ръцете му бяха протегнати
право нагоре, без ни най-малка сгъвка в лактите, голата му
глава беше леко наклонена на една страна, тежките клепачи
закриваха очите, устата му беше отворена, а на лицето му
се четеше суров екстаз, предаден невероятно изразително.
На златния му корем с необяснима и мъртва значимост
мътно блестеше рубинът. Статуетката беше дотолкова
поразително красива, че дълго я гледах, без да мога да се
откъсна от нея, и дори забравих къде се намирам.
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Лусил Клифтън

Лусил Клифтън

напусках петдесет и осмата си година
когато леден палец
остави дълбок отпечатък до сърцето ми

Лусил Клифтън (1936-2010) е една от найемблематичните фигури в американската поезия от
втората половина на ХХ в., сравнително непозната
в България. Носителка е на множество престижни
награди, като два пъти е номинирана за „Пулицър“.
Стиховете є са често кратки и безкомпромисно
директни, едновременно политически ангажирани и
дълбоко лични. Опитът и употребите на тялото –
афроамериканското и женско тяло в нейния случай –
са основни теми в творчеството є. За Клифтън
няма теми табу; всъщност разкъсването на
табута е една от целите є. Всичко, включително
и менструацията, е достоен обект на внимание.
Всяко пространство, социално и политическо, е
продължение на личното тяло.

имаш своя си история
знаеш за страховете сълзите
белега на изумлението
знаеш че най-тъжните са лъжите
с които се самозалъгваме
знаеш колко е опасно
да си родена с гърди
знаеш колко е опасно
да си с тъмна кожа
напусках петдесет и осмата си година
когато се събудих насред зимата
на студено и тленно тяло

стихотворение във възхвала
на менструацията

надвиснали тънки ледени висулки
едното полудяло зърно плаче

ако има река
по-красива от тази
ярка като кървавата
червена ивица на луната ако

не бяхме ли добри деца
не наследихме ли земята
но ти навярно знаеш всичко това
от собствения си премръзнал живот

има река
по-предана от тази
която се завръща всеки месец
в същата делта
ако има

тук почива

река
по-смела от тази
която приижда в прилив
на страст на болка
ако има
река
по-древна от тази
дъщеря на ева
майка на каин и авел

възхвала на бедрата ми
ако има във

вселената такава река ако
има някъде вода
по-могъща от тази дива
вода
нека тя също струи
в животни
красиви и предани и древни
и женски и смели.

ако мама / можеше да види
ако мама
можеше да види
щеше да види
проснала се люси
люсини крайници
украсили
облегалки на столове
люсини коси
странностите на люси
отразени в
огледала
ако мама
можеше да чуе
щеше да чуе
люсина песен напластена
на кълбета по ъглите
екзотични паяжни
от люсивъздишки
дългокраки люсини паяци
обясняващи нещо
на някакви богове
ако мама
можеше да говори
щеше да каже
добро момиче
добро момиче
добро момиче
подреди си стаята.

тези бедра са едри бедра
трябва им място
за движение.
не се побират в дребнави
малки пространства. тези бедра
са свободни бедра.
не обичат да ги спират.
тези бедра никога не са били поробени,
ходят където им се ходи
правят каквото им се прави.
тези бедра са могъщи бедра.
тези бедра са вълшебни бедра.
омагьосвали са мъже и
са ги въртели
на малкия си пръст!
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сестра ми Джозефин
родена юли 29-а
и мъртва вече 15 години
която носеше книга
на всяка разходка.
когато татко умираше
тя напусна улицата
и се върна вкъщи
да се грижи за него.
сутеньорът є дойде също
Диамантеният Дик
и двамата се редуваха
да му четат
библията на висок глас в къщата.
когато напишеш стихотворение за това
а ти ще напишеш казваше тя
спомни си Книгата на Йов.

пожелания към синове

честит рожден ден и много късмет
ти пожелавам Джозефин
една от най-желаните
на източното крайбрежие.

пожелавам им крампи
пожелавам им непознат град
и последен тампон.
пожелавам им да няма супермаркет.

дано на онзи свят има
грамотни мъже
които да те вкарват в леглото
с уважение.

пожелавам им да им подрани със седмица
и да носят бяла пола.
пожелавам им да им закъснее със седмица.
пожелавам им горещи вълни
и съсиреци каквито
не са и сънували. нека
вълните ги облеят когато
срещнат някой специален.
нека съсиреците дойдат
когато си искат.
нека повярват че са се примирили
с арогантността на вселената
и да трябва да отидат на гинеколог
не по-различен от тях самите.

няма ли да празнуваш с мен
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няма ли да празнуваш с мен
това което превърнах в
нещо като живот? нямах образец.
родена във вавилон
небяла и жена
какво друго имах освен себе си?
измислих се
тук на този мост между
звездната светлина и прах
едната ми ръка здраво хванала
другата; ела и празнувай
с мен как всеки ден
нещо се опитва да ме убие
и не успява.

Превод от английски: ДИМИТЪР КЕНАРОВ

Силвия Плат

Змиеукротителят

Меки юмруци
повдигат игличките,
леглото от листа,

Боговете създадоха своя свят, хората също,
а змиеукротителят, с лунно око и свирка в устата,
създава свойто змийско кълбо. Той свири. Зелена вода.

дори плочките.
Разширяваме пукнатините
и провираме рамене през тях

Той изсвирва зелена вода, докато зелените води
не затрептят и не залюлеят тръстиковите си тела.
Докато мелодиите се сплитат със зеленото,

с чукове и тарани,
без уши и очи,
напълно безгласни.

реката се оформя спрямо песните му.
Той изсвирва място за себе си, без скали и земя –
само тръстикови връхчета, да поддържат краката му.
Той изсвирва змийски свят
и оплетени змийски тела от змийското дъно
на съзнанието си. И сега всичко е в змии.
Люспите се превръщат в листа и клепачи,
телата – в клони и човешки гърди.
В змийското царство той дирижира
змийските меандри с няколко тона на тънката свирка,
като проявление на змийството и силата си.
От зеленото гнездо се вият линиите

Храним се с вода,
с трохи сянка,
възпитани сме, искаме
малко или нищо.
Толкова сме много!
Толкова сме много!
Ние сме рафтове, ние сме
маси, ние сме кротки,
ние сме ядливи,
цялата блъсканица
е напук на нас.
Видът ни се умножава:

на змийските поколения, които сякаш излизат
от пъпа на Рая – нека бъде змия!
Имаше, има и ще има змии –

до сутринта
земята ще е наша.
Началото е дадено.

докато нечия паст не погълне змиеукротителя,
докато той не се умори и не изсвири един изначален свят
от змийски вътък и змийска основа,

Мъжът в черно

докато змийските дрехи не се превърнат в зелени води,
докато няма повече змии, докато зелените води
не станат вода, зелено, незмии. Той оставя
свирката и затваря лунното си око.

Зимен кораб
На този кей няма кой знае колко движение.
За доковете са оковани червени и оранжеви шлепове –
грозни, олющени, старомодни,
очевидно неразрушими.
Морето пулсира под кожа от петрол.
На покрива на една барака е стъпила здраво
чайка, която се държи за вятъра
и позира в сако от пепел –
цялото пристанище е закотвено
в жълтото копче на сакото – окото є.
Риболовният цепелин прилича на луна
или пък на тенекиена пура, докато се пързаля над рибите.
Гледката е скучна – напомня на стара гравюра.
Някъде там разтоварват три варела с малки рачета.
Камарите на кея са на път да се срутят
и да повлекат със себе си разбития комплекс
от складове, кранове, комини и мостове
в далечината. Водата се плъзга около нас
и мърмори на своя диалект, докато разнася
миризмата на мъртва риба и катран.
Навътре в морето вълните похапват ледени торти –
лош месец за влюбените и спящите в парка.
Дори сенките ни са посинели от студ.
Искахме да видим слънцето,
а вместо това ни посреща този обледен кораб,
като задъхан албатрос с брада от скреж –
останка от суровото време, с макари и въжета
в ледени ципи.
Слънцето ще ги заличи съвсем скоро:
всяка вълна блести като нож.

Гъби
През нощта
белите ни пръсти и муцуни
проникват в почвата

Отляво, където трите пурпурни
вълнолома посрещат ударите
и всмукват сивото море
и отдясно, където вълните
почти се домогват до затвора
„Диър Айлънд“, обхванат от сумрак
и бодлива тел,
прилежно обграден от кочини,
курници и обори с млади говеда,
там, където мартенският студ
все още вледенява локвите из скалите
и върху внушителния камък,
излъскан от приливите,
се издигат кафяви пясъчници,
там крачеше ти, сред белите
камъни, с черното си като катран
палто, с черните си обувки, с черната
си коса; това беше ти,
неподвижен вихър на далечния край
на оградата, събрал камъни, въздух
и всичко останало в едно цяло.

Антоний Димов

***

някой ден ще направя
от благороден метал
паметник в цял ръст
на последната бълха
от последната котка
на последния човек по Ницше
така волята за власт
ще е в дългата сянка на монумента
по залез
когато пътят се удължава
дори отвъд опашката на котката
когато целта е най-далеч
и миналото е недостижимо
когато бълхата е
на пиедестала по обед
ще е само точка
център на мита за вечното завръщане
точка на съобщително изречение
с низходяща интонация
в края на прогнозата за времето
на някой остров или полуостров
понеже и пространството е от значение

***
мълчи рисунката
по ъглите на детството
картината на старостта
в очите зад пердето
си мълчи
и фотографията
както коментаторът мълчи след гол
актрисата след декламация
на някаква римувана поезия
замлъква
и така разбираш
колко важно е
сериалът да не спре
и ние да сме в него
в точно тези роли

Сам
татуирам произволен емотикон
в самия край на виртуалното си тяло
някъде между спортните новини
и прогнозата за времето
преди потопът на рекламите да потече
по дрехите и ни издави
така разбирам окончателно
това е краят на света
и в него няма нищо патетично
просто сетивата са убити
времето е свършило
и хората не са събрали думите
и думите не са събрали никого
по чифтове
тъй както прави Ной с животните
вместо да влезе сам в ковчега

Овце в мъглата
Хълмовете побеляват.
Хора или звезди
ме гледат тъжно, разочаровам ги.
Влакът оставя диря от дъха си.
О, бавен
кон в цвят на ръжда,
копита, печални звънци –
цяла сутрин
сутринта потъмнява,
изоставено цвете.
В костите ми има тишина, далечните
полета разтопяват сърцето ми.
Те заплашват
да ме заведат в небе
без звезди и баща, тъмна вода.
Превод от английски: РУМЕН ПАВЛОВ

и въздуха
много тихо,
много дискретно.
Никой не ни вижда,
не ни спира, не ни издава;
малките зрънца ни правят място.
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Петя Хайнрих

Събитие и залез
Тя е красива и едвам крета
възрастта є – тази на дърветата
под ръка – сестра болногледачка
към залеза като на състезание
още малко и ще є стане
слънцето капачка на коляното
януари е, среброто по поляните
забравили сме вкъщи раните
захвърлили любимите в карфиците
приятели с пръстта и птиците
талантите заменяме за смисъл
денят е бърз като парите
и зад завоя на плътта и тротоара
в близостта, която пътят позволява
кървяща слънчевата язва се открива
небето, пеем, като от коприва сива
сестрата с нос студен събитието отбелязва:
ще има утре за какво да се разказва

Дъсчената ограда
Времето минава
и вече вярвам
че оградата служи единствено
за истинното възприятие на света
малка съм колкото маргарита
окото ми е тичинки и незнание
колкото и плътно да са подредени дъските
някъде по дължината на деня и храната
има една пролука
да се надникне оттатък
светът е
тънка лента светлина
научава цветето и се отдава на
старателното пиене на вода
с крака
защото какво има
да пази
тази ограда –
мен или света

надеждата на онези, които
се разхождат по реката
и изглеждат винаги по-щастливи от възможното
обичам рицарските филми
в тях винаги играя мъжката роля
мога да пиша песни, които раняват
благородно пазя тайната ни
владея изкуството на точния удар със сабя
вярвам в дракони и даже съм срещала няколко
спя върху шума в дъбравата и мечтая
както е по сценария
знам подвизите си и как никой няма да научи за тях
и ето я пролетта –
надеждата на скрития триумф

Заешки следи в снега

Лебедовата песен на Мара Белчева

От другата страна на моста
свършва езикът

В онзи хладен пансион на Мозел, до реката,
някогашен манастир с дебели каменни стени,
стъпалата дървено барабанят нагоре
към висока стая с изглед.
В кулата на поетесата достига от мазето миризма

на печено, белина и мая.
Светът е свършил, в бившия параклис
се вдигат сватби и звънти кристалът на фирмени

банкети,
ангели висят по клоните на кестените
и скучаят скуката на пясъка и на планетите,
над градината снежи цветец. И пух.

всичко, за което тук говорим
там не е
бук и бухал оттатък
са бяло петно
отказало да се произнесе
сняг вали в отворената ми
към небето уста и се топи
в микроцелувки
по-кратки от най-бързия свят
какво е река?
защо мост?
радост от изобилието на
липса на език
просто радост

Триумфалната песен на Петя Х. в
ролята на Хайнрих фон Офтердинген
Във филмите с рицари
винаги някой ще каже
откъсвайки син минзухар:
пролетта носи надежда
каква надежда, за какво?

По Мозел тих се носят безцелни лебеди. Пред ресторанта

спря камион и зазвъняха касите с бутилки, пълни

срещу празни…
Както си течеше денят по навик към устието,
умря поредната голяма поетеса.
Новината ме застигна в манастирската килия,
донесена от траурния вълчи вой из канарите,
три дена и три нощи виха срещу слънцето, облаците

и луната…
или седем бяха?
Бях с мигрена и затова презирах временно
блясъка и белотата – не изпитвах никаква тъга, не я
познавах,
единствено погнуса от показния траур,
добре че с мене няма да се случи. Достойнството се учи.
Виждах поетесата в небето как се смее с демонични зъби,
яхнала бял лебед, ангелите долу по дърветата
въртаха луди пируети, на кея спряха патрулиращите

полицаи и изпушиха по няколко цигари към водата.
Отлетяха.

надеждата на трактора
надеждата на совата
надеждата на пазарите

Обърнах гръб на Мозел, на колите и градините,
тъгата, която не изпитвах, ме отмина,
облегнала се вътре на стената, в килията на празнотата,
с поглед към повторенията на златисти ириси

върху тапета,
изрекох: слава на поета, лебедите и машините!
И после пих от мозелското жълто вино,
в кръвта ми радостно потече сладко отчуждение:
река в реката, край на края.
Никога отново общение с поети, които
не изпитват благодарност към живота.

Педагогическо стихотворение
В градината растат стъкла
по клоните с прозрачни вени
се люшкат колби напращели
троши ги вятър каменист
плод остър пръсва се в игли
пътеките посипани по дължина
с кристали и обратното на тишината
с обратното на пух
с върха на нервен слух
и който тръгне да върви
езикът му ще закърви
защото няма безобиден плод
бурканът е първичният компот
и знайно е, че всяко примерно дете
бонбон пред круша ще предпочете

За разминаването върху тесен мост
Първо единият изчаква другия
или обратното
или двамата чакат
или тръгват внезапно като по сигнал
и спират след две крачки
пак по сигнал
мостът е нисък, потокът плитък
или единият спира и се смалява в себе си
другият расте, приближава
сянката му е гигантска черна птица
и се снишава със зинала човка
мостът е хлъзгав, парапетът рехав
или са деца
нито имат посока, нито намерение
загубили вярата, която още не притежават
и от средата на нещата хвърлят
в смешните бързеи най-голямото си богатство:
една жълта монета, зъб, стъкълце
и мостът обещава, а реката веднага забравя
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