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Конвулсивната красота днес
Тодор Христов
Сюрреализмът е трябвало да избухне като революция. Но
революциите изискват вяра. Ние вече отдавна не вярваме,
че можем да освободим работата на съня с оръжията
на автоматичното писане, свободните асоциации,
обективния шанс, мистерията. Ние вече си даваме
сметка, че сюрреалистичната революция е била възможна
благодарение на една предварителна свобода от могъщите
машини на пазара, все още неспособни да извличат принадена
стойност от творчеството, която е била извоювана
от дребнобуржоазната интелигенция от края на ХIХ и
началото на XX век, но е вече изгубена. Поради това, след
първоначалното припламване, сюрреализмът мъждука
в разпръснати групи. Но той е оставил взривоопасно
наследство. Например понятието за конвулсивна красота,
което може да бъде сведено до образ на едно застинало,
напрегнато вътрешно противоречиво движение, чието
случайно откриване изглежда неслучайно, защото

предизвиква избухването на сложен, свръхопределен афект,
вплитащ свои и чужди желания, сънища, усещания, спомени,
страхове, жестове, реч. Решихме да използваме един от
курсовете в магистърската програма „Литература, кино
и визуална култура“ на СУ „Св. Климент Охридски“, за
да изследваме възможностите, които ни предлага днес
това понятие. Представените в настоящия брой на
„Литературен вестник“ текстове са резултатът от този
експеримент. Те опитват да проследят нишки, втъкани в
образите, под които са поместени. За да не ги подреждат,
за да уловят вътрешната им разноредност и разнородност,
текстовете са писани със скорост, стремяща се да
изпреварва мисленето. Ако обобщим резултатите от
експеримента, той показва, че понятието за конвулсивна
красота, абстрахирано от практиката на автоматичното
писане и сюрреалистичното понятие за несъзнателно, може
да функционира като оптика, която ни кара да виждаме
отвъд вътре и вън – външното отвътре, себе си извън себе
си.
на стр. 13
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Пренос и любов
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.

Какво става
с българската
археология през
пандемията?
Съумяваме ли
да съхраним и
социализираме
културното ни
наследство, да
го опазим от
набезите на
иманярите? Това
е темата на новия
брой 02 на
сп. „Култура“. В него – освен разговорите с археолозите
Христо Попов и Александър Минчев – можете да
прочетете и размислите на френските философи
Жан-Люк Марион и Мишел Сер, както и на руския
политолог Владислав Иноземцев за „Русия и културата
на поражението“. И още: разговор с художника Милко
Божков за „Салона на природата“, както и разследването
на френския журналист Александър Леви за „българския
лабиринт на досието „Гари“. И още: разговор с Кръстю
Кръстев за театъра в Пловдив – 140 години по-късно, с
Василена Радева за усещането за съ-битийност, с Мартин
Негрев за чара на късото кино, както и с Йосиф Радионов
за музиката, която разказва истории. И още: есе на
Венелин Шурелов за „Един човек на една година“. Разказът
в броя е на Йорданка Белева, а фотографиите са на Олег
Попов.
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„Пренос и любов“ е новата тема на семинара „Литература
и психоанализа“ на асоциация „Българско психоаналитично
пространство“ и катедра „Теория и история на
литературата“ на Софийския университет.
Любовта е една от най-явните теми, където психоанализата
и литературата могат да се срещнат. И не защото в тези
две полета, разнородни, но и носещи разнородност вътре
в себе си, има някакво съгласие за това какво е любовта,
а тъкмо поради факта, че и двете от създаването си не
са спирали да търсят нови начини да поставят въпроса
за нейната същност и да преосмислят неразривното є,
но и нееднозначно отношение със словото и със знанието
и незнанието. Каква е връзката между говоренето или
писането за любов и любовта? Има ли сигурност, че думите
за любов – често повече от една в рамките на един език
– назовават едно и също? Трябва ли човек да се довери на
повтаряната с лекота и незнание теза на св. Бернар от
Клерво, че не можеш да обичаш онова, което не познаваш?
Какво е несъзнаваното знание на любовта?
Тези и други сходни въпроси на любовта под различни форми са
били разглеждани в хиляди произведения, от античната поезия
до Маргьорит Дюрас, Джон Фаулз или Габриел Гарсия Маркес,
през Провансалската лирика, ренесансовата литература,
през романите на XVIII и XIX век, Марсел Пруст и толкова
много други автори и произведения. С откриването на
проблематиката за преносната любов обаче Зигмунд Фройд
отваря нова перспектива към всички подобни въпроси.
Още в „преданалитичните“ търсения на Фройд – най-вече
в хипнозите на хистерици, които той провежда заедно с
Бройер – отношението на болния към лекаря се откроява с
граничещо с магия (Zauberei) доверчиво послушание (gläubiger
Gehorsam). Според Фройд това отдадено послушание, което
хипнотизираният демонстрира спрямо своя хипнотизатор,
може да бъде сравнявано единствено с подчинимостта на
малкото дете на обичаните родители (die geliebten Eltern)
и с болезнената единопочит (Alleinschätzung) и пълната
отдаденост (volle Hingebung) на любимия обект от страна
на някои влюбени. Ето как да се генерира влюбеност и да
се сугестира се оказват синоними, с което Фройд обяснява
зависимостта, която болният формира към хипнотизатора
и пристрастяването към хипнозата. В това обстоятелство
– и то още преди да е конструирал аналитичната техника
– Фройд вече разпознава невъзможността на хипнозата
да отговори на критериите за лечение: да се индуцира
зависимост във вид на влюбеност може и да е начин да се
упражнява въздействие, но не и начин да се върви към лечение,
т.е. към разделяне. Зависимостта, подчертава Фройд, не
може да е „намерение на никой лечебен метод“.
Фройд се отказва от хипнозата и започва да лекува с „новата
техника на психоанализата“. В психоанализата с болни обаче
той отново се натъква на любов. Дори и аналитикът, за
разлика от хипнотизатора, далеч да не цели влюбеността
на своите болни, болните упорито държат на любовта.
Влюбеността на болните към аналитика започва да измества
отдадеността им към анализата, откъдето любовта отново
се оказва „пречка“ пред лечението. Щом си дава сметка
за преноса обаче, Фройд спира да гледа на влюбеността
единствено като на пречка. В „Динамика на преноса“ (1912)
Фройд напомня, че колкото и да е изкушаващо за аналитика,
той не бива да се ласкае от любовните чувства на болния,
тъй като тези чувства може и да са насочени към него, но не
са предназначени за него. Напредвайки в своето изследване,
Фройд си дава сметка, че силно афективният начин, по който
пациентът се отнася с аналитика, е някак несъвместим
с обстоятелството, че пациентът не знае почти нищо
за личността на аналитика. Тази несъвместимост и
прекомерност (да не забравяме, че немската дума за
пренос – Übertragung, има значение и на свръх-товар, свръхангажимент), заключава Фройд, е ефект на несъзнаваното и
ядро на невротичното страдание. Оттук преносът спира да
е само пречка: пациентът „ни прави услуга“, казва Фройд, тъй
като чрез преноса той ни снабдява със самата несъзнавана
субстанция, в която да интервенираме. Как иначе бихме
били способни да елиминираме страдание, което отсъства (in
absentia)? Несъзнаваното следователно трябва да се появи на
терен и любовта е една от най-предпочитаните му прояви.
Всички тези открития полагат преноса в основата на
психоаналитичния „сетинг“. В „Припомняне, повторение,
преработка“ (1914) Фройд описва последния като своеобразна
„площадка за игра“ за повторението. Пациентът повтаря

онова, което не може да си припомни, той играе повторение
без съзнание за игра. Чрез преноса боледуването се затваря
в нещо като защитено място (тип природен резерват), с
което ефектите на боледуването се удържат на дистанция
от живота. И така, казва Фройд, докато живеенето не
измести боледуването.
Концепцията за пренос не спира да се диференцира. Фройд
заговаря и за „умерен положителен пренос“ като за найблагоприятния климат на една анализа. Тази добронамерена
и благодатна разновидност на любовта (Liebe) изглежда
противоположна на влюбеността (Verliebheit) – разлика, с
която Фройд ни завещава възможността да мислим целия
спектър от деструктивни и недеструктивни измерения на
любовта, която е и най-любимото страдание на невротика и
основен невротичен дълг, напомня Фройд.
През 1960 г. в Семинар VIII („Преносът“) Лакан представя
следната история: „Представете си, че виждате пред
вас красиво цвете или узрял плод. Протягате ръка, за да
го вземете. Но в момента, в който го правите, цветето,
или плодът, избухват в пламъци. На мястото на цветето,
или плода, се появява друга ръка, която се протяга към
вашата ръка“. Чрез тази кратка история Лакан въвежда
основни характеристики на любовта, които не са без
отношение към аналитичната клиника: внезапността,
изненадата в появата на любовта; връзката на красотата със
задоволяването; в любовта протягането надскача захвата:
точно както пламъците избухват от обекта в момента,
в който протегнем ръка към него, по този начин и всеки
наш посредник (думи, образи, или пък музика или поезия) се
проваля при опита си да опишe наистина преживяването на
любов; нарцистичното измерение на любовта: на мястото
на цветето, или плода, се появява друга ръка като огледален
образ на нашата собствена.
В преноса субектът е в странна ситуация – той говори за
любов, но не може да комуникира нищо за нея. Освен това
посредством факта, че говорим за любовта, ние я и случваме.
Както посочва Лакан в Семинар XXI (“Les Non-Dupes Errent”):
Любовта не е нищо друго освен едно казване като събитие.
Казване без петна.
От Фройд до Лакан пренос и любов са взаимосвързани.
Ако преносната любов е свързана на първо място със самата
ситуация на психоаналитичното лечение, може ли тя да се
открие в художествените творби и през литературата?
Възможно ли е литературата с наративните си структури,
с фикционалната си страна, с реторическите си стратегии
да спомогне за по-добро вникване, но също и разширяване на
понятията за пренос и преносна любов? Франческа и Паоло
в Дантевия „Ад“ разказват, че се влюбват един в друг, след
като четат заедно за любовта на Ланселот, следователно
пренасят случващото се в повестта за Ланселот в
своята собствена ситуация. Чувства, които е изпитвал
спрямо един, субектът пренася към друг, но литературни
примери показват, че вероятно е възможно да се мисли за
пренасяне на цели блокове от междусубектни отношения
между хора, които не са имали такива отношения. Нещо
повече – с постоянния начин, по който литературата не
спира да превежда себе си, да подема мотиви и модели, в
самото си съществуване не е ли тя възможна единствено
като особен пренос, например преносната любов на
интертекстуалността, която я поддържа? Преносната
любов на интертекстуалността, която литературата
казва, без да знае, и която знае, без да казва. Какво би
означавало това за психоанализата и за литературната
теория? И ако литературният аспект на питането за
преноса бъде взет сериозно и доведен до крайност, дали
ще се стигне до онова, което Жил Дельоз показва за
фигурата на майката в „По следите на изгубеното време“
на Пруст, а именно, че доколкото Марсел, „обичайки майка
си, вече повтаря любовта на Суан към Одет“ (Различие и
повторение), майката, първият обект на любовта, ще се
окаже вече обект на преносна любов?
Каним ви да работим заедно по тези и много други въпроси в
поредното издание на семинара „Литература и психоанализа“.
Февруарската среща ще се състои традиционно в последния
четвъртък на месеца, от 18. 30 ч. през платформата zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81230212117?pwd=VFNhMW5HMUdSS
2Q3VG05ZjNXM29OUT09
Meeting ID: 812 3021 2117
Passcode: 066253

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.

П РИ П ИС К И

Потребност от гласове
Георги Господинов
Първо да кажа очевидното: тук наистина има хора от
различни поколения, от различни области. Има колеги
писатели, които са дошли на премиера на писател, има
колеги от университета, които са дошли на премиера
на колега от университета, има хора от ПЕН центъра.
Така че първото, което можем да кажем за Амелия, и то
важи и за поезията є, е, че става дума за събиращ човек и
събираща поезия.
Ще започна от 90-те. Първата книга на Амелия Личева
излиза точно преди 30 години, през 1992 г. – „Око,
втренчено в ухо“. Защо го казвам? Защото тогава, точно
през 90-те години, беше големият бум на поезията.
Това беше жанрът на 90-те. Това го знаят историците
и писателите. Защо през 90-те беше този бум точно
на поезията? Не на романа, не на разказа, не на есето?
Защото поезията е реактивен жанр, защото поезията
не може да чака утаяването на времето. Струва ми се,
че няма да сгрешим, ако кажем, че и днес, в последните
години, отново идва времето на поезията. Появяват
се страшно силни стихосбирки на автори от различни
поколения – и на много млади, дебютиращи автори с
много зрели стихосбирки. Такова е времето, 30 години
по-късно ние отново сме изправени там, където бяхме в
началото на 90-те. Само че ако прочетем книгите сега
и сравним с книгите от 90-те – липсва онзи ентусиазъм,
онази енергия. Всички бяхме млади през 90-те – и тези,
които тогава бяха на 50, 60, 70 години. Всички бяхме
млади през 90-те. За мен е важно да направим тази дъга
– между началото на 90-те и тази книга. Мисля, че има
защо.
Също по онова време, в началото на 90-те, Амелия
започна една рубрика в „Литературен вестник“,
която остана. Всички я знаят като име – „Глас от
маргиналията“. Тази рубрика е важна по няколко причини.
Първо, защото всяка седмица реагираше на ставащото,
на политическото по един много личен, собствен,
отстояващ начин. Знаехме Амелия през тази рубрика,
през този глас. А малко по-късно срещнах и самата
Амелия. Но тази рубрика е важна, важна е и за начина,
по който се развива последната є стихосбирка. „Глас от
маргиналията“ – гласът. Амелия е човек, знаете, чиято
дисертация се казва „История на гласа“, а след това
има още една книга за гласове и идентичности, която се
занимава академично с темата.
Но също така, ако започнем от първата стихосбирка
нататък, ще видим как гласът се явява във всичките є
стихотворения. Във втората є стихосбирка „Вавилонска
библиотека“ още в началните стихотворения ще чуете
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цял един регистър от гласове –
от „глас в утробата“, „вик по
време на гръмотевица“, „пеене
на глухонеми“ – до последната
книга – „и няма кой да наследи в
главата ми потоците от шум
и глас“ – вероятно Фокнърова
(през Шекспирова) препратка.
Гласът е нещото, което
тръгва от 90-те, тръгва от
публицистиката, защото беше
важно през 90-те да имаш право
на глас. Тръгва от теорията,
защото Амелия е изследвала
гласа и минава като Ариаднина
нишка през всички седем (това
е седмата) стихосбирки на
Амелия. Това е едно от нещата,
които искам да откроя.
Какво е другото? Казах глас, но
всъщност не съм прав – става
дума за гласове, става дума за
смесване на гласове, и това е
другото, което е характерно
за писането на Амелия, изобщо
за писането ни през 90-те.
У Амелия това смесване на
гласове включва Силвия Плат,
Вирджиния Улф, Евридика, Касандра, Двойната Лотхен,
която се появява няколко пъти. Ето това смесване
на гласове, на поети, на митологични гласове, на
литературни гласове е нещо, с което е пронизана цялата
є поезия. Казах, че е важно да четем предишните книги
на Амелия, като четем и тази, защото наистина там
има една история на гласа, защото има Ариаднина нишка,
но в същото време тази книга е различна, струва ми
се. Всяка книга е различна, но тази е различна по особен
начин. Кое е различното? Амелия винаги е събирала лично
и политическо. Не помня кой беше казал, че всъщност
личното е политическо, че няма как да имаш чисто
романтически лично, езерно лично, изолирано лично вън
от политическото. При Амелия това го има винаги във
всичките є книги. Тук обаче то е доведено до особена
тъга и болезненост, до особена чупливост. Имам няколко
любими заглавия, няма да минавам през книгата, но част
от тези заглавия – на отделните цикли, на отделните
стихотворения – са всъщност концептуални заглавия.
Като например „Новата различност“ – ето това е нещо,
върху което може тепърва да се разсъждава и да се гради.
Страшно харесвам „Лоша наследственост“ – самото

века
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„Есенен Великден“
на Петър Чухов
„Есенен Великден“
е силна поетическа
книга, привличаща
читателя още с вида
на своята загадъчна
корица, както и с
интригуващо си
заглавие, а след
това ни потапя
в пленителния
литературен свят
на Петър Чухов.
Поезията на автора
тук се е отдалечила
от характерната
лапидарност,
свободният стих е
по-разгърнат, без да
губи концентрирания
си и пределно изчистен поетически стил, впечатляващ
с лекотата и прямотата си, познати ни от предишни
творби на поета. В тази стихосбирка иронията
на Чухов не е така явна, отстъпила е място на
приемането, на смирението.
Художественото оформление на корицата, дело на
Капка Кънева, е великолепно въведение в света на
лирическия субект още преди стиховете да поведат
съзнанието на читателя по привидно утъпкани пътечки
към изненадващи откровения. Между уводното и
заключителното стихотворение книгата е разделена на
две части със заглавия „Неделна проповед“ и „Вместо
финални надписи“. Творбите сякаш преливат една в
друга и ни увличат в спирала от меланхолични образи,
които общуват помежду си и с неохота се подчиняват
на добре осъзнати вселенски закони.

С усет за кръговрата на живота, за неуловимия му
смисъл и неизбежността на края поетът поставя
своите въпроси, ала дали наистина търси отговори,
или изкусно вплита и разплита думите, за да подложи
на проверка надеждата и вярата в бленуваното, в
недостижимото? В „Есенен Великден“ почитателите
на Петър Чухов отново ще открият заиграването
със сенките, светлината и цветовете, огледалните
отражения, пътешествията из дебрите на съня. Тези
символи, ключови и за други негови творби, са подложени
на възхитителни интерпретации. Изгреви, залези и
новолуния по оригинален начин са призовани да събудят
нови внушения. Резултатът е истинска наслада за
сетивата на въображението. Независимо че самотата и
мракът тегнат сред угаснали звезди, зазидани прозорци,
погребани мечти, напразни молитви и черни паднали
ангели, сред редовете нерядко се прокрадва оптимизъм
(„...и се чуваш как плачеш наум, но на глас излиза песен“,
„...сега се събуждам сякаш нищо не е било, всъщност не
– още съм влюбен“).
Във финалното стихотворение, дало наименованието
на книгата, есенното слънце прогонва мъглата, а с нея
и болката от копнежа по непрестанно изплъзващата се
споделеност. Дори в есента на своя живот човек може
да тръпне пред неизвестното, да се надява да преживее
своето възкресение, щом детето в него отказва да заспи.
ЦВЕТА БИЛЯРСКА

име, самото заглавие, самият
концепт за това. Финалният
ред на „Лоша наследственост“ е
наистина безмилостен – „тогава
нека с мен да свърши всичко“. Това
е отиване до един друг предел.
С Амелия сме родени в една и
съща година – важната за всички
68-ма, в един и същи месец, така
че това е отиване до един предел
на едно поколение, което смени
няколко епохи. Tо беше готвено
за едно време, включи се в друго
и се оказа непринадлежащо и на
това друго. И неслучайно тази
стихосбирка завършва с две
стихотворения, които за мен
са финални и вдигащи цялата
книга. Това са „Дистанция“ и
„Двойкаджийка“.
„Дистанция“ е стихотворение
за тази крайна крехкост и
чупливост, които според мен
в тази книга Амелия заявява
най-откровено и най-смело.
Крехкост и чупливост, която
обаче не те кара да мрънкаш и
да се оплакваш, а всъщност има
някакво достойнство в това да заявиш чупливостта си и
да я снабдиш с дистанция, да кажеш „Аз съм далеч от вас,
защото ще се разпаднем, ако се докоснем. Толкова съм
чуплива, толкова сте чупливи, толкова сме чупливи, че
вече всяко докосване е разпад“. Това е стихотворението
„Дистанция“ и то свършва така: „затова пазя
дистанция“.
В „Двойкаджийка“ е другата голяма тема – тази
невписаност в крайна сметка и тази непринадлежащост,
непринадлежност към света. Ето как свършва това
стихотворение: „не мога, не научавам, не възприемам, не
ми се получава. Светът ми е с размер на твърде умаляла
дреха“. Ето тези признания на провала, признания на
чупливостта, на травмата, са другото голямо нещо,
което страшно харесвам в тази книга.
И последно. Има много неща, но няма как да пропусна
това. Тук влиза въпросът как се справяме със загубата.
Стигнали сме до един момент, в който трябва да се
разделяме с хора и неща – ако щете, чисто възрастово.
Как се справяш, как изпращаш в отвъдното онова,
което ти е близко, или онези, които са ти близки.
Това е другата според мен голяма тема на тази книга
– чезнещото, как да запомним онова, което си отива,
онова отсъстващото, как да го архивираме, как,
Амелия го казва много хубаво, „да прерисуваш в думи“
онова, което е останало. Има едно стихотворение за
танцуващите танго край Шпрее, в центъра на Берлин,
мисля, че знам това място. И това стихотворение
би било съвсем различно, ако нямаше финала и дъгата
на препращането. Тези танцуващи стари двойки край
Берлин веднага прехвърлят към някакъв спомен – това са
моите родители, които танцуват в Градската градина на
Бургас, Морското казино. Тези непрекъснати препратки,
тези волтови дъги между различни географии, между
различни времена са страшно важни.
И ще завърша с гласа, както и започнах. Казах, че
гласът, гласовете са страшно важни във всички книги
на Амелия. Кое е различното в тази книга? Мисля, че
се върви от гласа към езика. Върви се от фонетиката
към граматиката, там, където са „сгушени глаголите,
които ти обещах“. Има изключения, разбира се, както
в стихотворението „Историкът“, където миналото
се обажда само в гласовете. Ние знаем през Пруст, че
има една памет на небцето, памет, която се отключва
от мадлената – опитвайки я, се връщаш рязко назад,
епифанично назад. При Амелия имаме това връщане и през
окото, и през ухото. И така стигаме отново до първата
є книга, която точно така се казваше – „Око, втренчено
в ухо“.
Има още много теми, само ще ги отбележа. За езика на
майките. За пътуването към смъртта. Има например
едно стихотворение „Пътуване“, в което детското
и смъртта са опасно приближени. Стихотворение за
пътуване със самолет, в което детето казва за облаците
„Мамо, мамо, какви ти памуци, душите са, мамо, няма
как да не блъснем“.
Ето с такива неща се сблъскваме в „Потребност от
рециклиране“. Чуйте гласовете є.
Думи от представянето на стихосбирката на
Амелия Личева „Потребност от рециклиране“
в Столична библиотека, 20.01.2022.

Петър Чухов, „Есенен Великден“, изд. „Жанет 45“,
2021.
Създаването на книгата е подкрепено от Министерството на
културата след конкурсна сесия за подпомагане на творчески
проекти в областта на литературата през 2021 г.
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Тодор Христов, „Врява
и ярост: Ахреология
на домашния скандал“,
УИ „Св. Климент
Охридски“, 2021.
Книгата на Тодор Христов изследва
безредието в речта, теорията и
съвременното общество. Безредието
на речеви ситуации, изпразнени от език,
когато думите могат да означават
и да бъдат разменяни като удари. За
целта Тодор Христов се фокусира
върху домашните скандали, опитва да
„разбере“ какво се чува във врявата,
какво изказва тя и доколко произходът є
е единствено в „изпуснатите нерви“ или
засяга дискурсите на знанието, властта,
капитала. Въпреки че е строго научно
съчинение, „Врява и ярост“ не е лишена от
литературност (друга важна категория за
автора), не е безразлична към естетиката
на баналното в скандала, поддържа общ
сюжет между частите си, представя
с драматургична страст „диалози“ и
„сцени“.

Ави Йориш,
„Иновирай“, прев.
Антония Апостолова,
изд. „Кадима“, 2021.
Книгата на Ави Йориш се чете с
лекота, вдъхновява новаторското
мислене и вземането на трудни решения.
Преведена е на двадесет езика, като
сега се появява на български език за
пръв път. Технологията е онова, което
ще бъде с човека „завинаги“, затова е
протагонистът в тази книга. „Иновирай“
е неологизъм, чиято императивна форма
е призив за действие и материализация
на идеите. Като технологиите не
ни правят „юберменш“, а са начин да
бъдем обикновени хора. „Бъди менш“ е и
заключителната глава и посланието на
Ави Йориш.

„Мъртвият идва за
любимата си. Пет
словенски пиеси“,
прев. и съст. Людмил
Димитров, изд. „Ерго“,
2021.
В сборника са включени пет
драматургични произведения, които
бележат словенската сцена на ХХ век.
Пиесите са представителни за славянския
модернизъм и постмодернизъм: „Любов“
от Зофка Кведер (1901), „Поквара в
долината на свети Флориан“ от Иван
Цанкар (1907), „Случката в град Гога“ от
Славко Грум (1930), „Мъртвият идва за
любимата си“ от Светлана Макарович
(1986), „А Леонардо?“ от Евалд Флисар
(1992). Заглавието на сборника, въпреки
че е изведено от произведението на
Макарович, подчертава общата сюжетна
рамка на петте творби, основана върху
работата на авторите с баладичната и
митологична традиция.
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„Занзибарската съпруга“ –
между клишето и
оригиналността
Анотацията на книгата обещава източна
атмосфера, оригинални характери,
обитаващи нетрадиционна за нашето
читателско съзнание територия и
приключение сред пустините на Оман.
Нещата обаче не стоят точно така.
Началото на книгата веднага въвежда
в живота на главната героиня (защото
Рейчъл несъмнено е главната от трите,
макар неубедително да се претендира
за равнопоставеност) и по-конкретно
в момента на нейния психологически
катарзис. Все пак тя е най-интересният
образ от трите, защото е единствената,
която търпи развитие. Осъзнаването,
че губи човешкото в себе си, породено от
случката в Лесбос и думите на бившия
є – „Нещо не е наред с теб, Рейч. Сякаш
нямаш душа“, – я преследва. Преломният
момент на осъзнаване потиска и
журналистическия є инстинкт в Париж и
я принуждава окончателно да приключи
с работата си на военен фотограф,
давайки почивка на осакатената є душа.
„Лечението“ за нея идва в Оман, когато
по заръка на приятелката си заминава, за
да снима. Оман е всъщност и средищното
място, оста на събитията. Друга нейна
интересна черта, която според мен е
ключова е, че е атеист. Това като че ли
е причината душата є да се „изчерпи“,
защото є липсва опората, която
вярващите намират в Бог и от която
черпят сили.
Другите две героини, Миза и Ариана,
бих описала като неорганични, даже
шаблонни. Образът на Ариана бледнее
откъм оригиналност – тя е млада, красива
жена, която би трябвало в началото
да изглежда лекомислена и обсебена от
дрехи, грим и аксесоари, но да се окаже
човек с дълбока душевност. Всъщност
обаче авторката не успява да избяга от
рамките на клишето, защото не дава
никаква плътност на героя си – Ариана
няма никакви други характеристики.
През цялата книга тя е описвана чрез
дрехите и изкуствените си мигли,
но упорито се намира начин да ни се
напомня, че освен това е внимателна,
умна, добра. Меко казано, опростени
характеристики. Но проблемът за мен
не беше в тях, а във факта, че те не бяха
доказани с действията є, като изключим
два-три момента – грижовността към
Миза, отстъпването на хотелската
стая и подаряването на гривна на
Сабра – действия, неизключителни по
своята същност и които нямат кой
знае каква тежест. Тя просто нямаше
възможността да се докаже. Найинтересното в нея за мен беше, че е силно
вярваща мюсюлманка, въпреки модерната
си външност. В общи линии образът е поскоро скициран, отколкото пълноценно
развит в хода на повествованието.
Същото важи и за Миза, даже в още
по-голяма степен. Тя би трябвало да е
главната героиня, все пак заглавието
се фокусира именно върху нея. Само че
нещата са точно наобратно, тя като че
ли е един добавъчен характер. Описано
ни е миналото є, има и няколко глави,
представящи нейната повествователна
линия, но отново като че липсват маниер,
душевност и мнение зад образа. И тя
като Ариана е схема, в която читателят
не може да види правдоподобен образ,
в който да се отрази един човек със
своите страсти, мисли, действия и
принципи. Два момента ни дават някаква
яснота относно характера є – срещата
с Мариам в болницата и размишленията
є при стъпването в Бахла. Диалогът
с Мариам ми се стори наивен. А от
размишленията є разбираме, че не търси
контакт с другите две жени и дори не са
є симпатични (макар и главно защото е
погълната в собствените си проблеми,
които наистина не са за пренебрегване), а
към самия край те изведнъж се превръщат
в близки и обичащи се приятелки, което

прави отношенията им непоследователни.
Епилогът и завръзката изглеждаха
постепенни, начинът, по който се събраха
героините, ролята на Хани, линията на
Сабра, но в един момент краят наближава,
а още няма изгледи за кулминация.
Действието се развива мудно и всичко
като че е наблъскано в последните
петдесетина страници, вследвие на което
изглежда претупано. Това действие е
отключено от магическото изчезване
на Рейчъл. Самата идея за магия не е
нещо лошо, но когато не става дума за
фентъзи, научна фантастика, ужаси
и други жанрове, които предполагат
наличието є, ролята є трябва да е добре
вмъкната, така че да не изпъква като
нещо грешно. Тук магическият елемент
се усещаше не на място. Най-малкото
той дори не е обяснен, а при всяко
питане на героините как и защо нещо
се е случило отговорът задължително е
уклончив и така се заражда поредната
доза неорганичност, която, вместо да
внесе загадъчност, допринася за това
повествованието да изглежда „съшито
с бели конци“. Авторката се оправдава
с магията като част от културата на
занзибарците и с джиновете в исляма,
но ролята им в случая е необоснована и
дори и не се разбира кое или кой задвижва
нещата и защо. Джинове ли бяха или
не? Загатнато бе, че е Би-Зена, която е
приятелка на Миза и Сабра. Но тя джин
ли е? И защо се явява и на Рейчъл? Може
би защото тя има нужда в този момент
от това да си върне човешкото, да
поправи грешката си от Лесбос. Но какво
е по-специалното в Рейчъл, кое я отличава
от милиардите други на планетата?
Особено нелепа ми се стори появата на
Би-Зена на Рейчъл с коза с розова опашка.
Какво дава на повествованието розовата
опашка на козата? Символ ли трябва да
бъде? Поразврових се в интернет, за да
проверя за всеки случай дали пък не е част
от религията или традицията на оманци
и занзибарци, но нищо такова не намерих.
Самата коза може да се свърже с името на
Рейчъл, което, както става ясно от един
диалог, било еврейско и означавало „коза“,
но розовата опашка остава загадка.
Претупаният финал успя да въведе и
набързо изхвърли още един герой – Кану,
който имаше потенциал. Занзибарски
плажен гларус, който обаче показва
смелост и всеотдайност, с готовност
помага на Рейчъл, без да иска заплащане,
макар да става ясно, че е в трудно
положение. Така и не се разбира как
завършва неговата история, защото
се разтвори в пространството, така
мистериозно както и се появи.
Относно описанията няма как да не
спомена, че имаше някои впечатляващи

сравнения, например „обезщетението
потъваше в небитието по-бързо от носа
на „Титаник“ в сцената, в която Леонардо
ди Каприо моли Кейт Уинслит да не пуска
ръката му“ или „копнежът да се върне
у дома в Англия бе силен като властта
на луната над приливите“. Очевидно е,
че Родригес има усет към детайлите и
описанието є е сила, но на моменти ме
спохождаше усещането, че е използвала
описанието като пълнеж на книгата,
който да компенсира слабия сюжет.
Най-голямото достойнство на романа
за мен са частите, в които се засягат
Оман и Занзибар и живота на хората там,
подробностите относно техния бит и
културата на мюсюлманите. Авторката
ни запознава с търсенето на октоподи
в Занзибар (прехрана за много жени), с
религията и някои подробности от нея –
например значението на дясната и лявата
ръка, и правдоподобно описва населените
места, в които се развива действието.
Оказа се, че авторката е имала пряк досег
с местните и е посещавала въпросните
държави, което безспорно е голям плюс.
Книгата като цяло се настанява някъде
по средата на скалата за оценка, има
какво да се желае и доразвие в героите
и повествованието. Бих я препоръчала
на хора, които имат време и желание
да запълнят вечерите си с някое
ненатоварващо четиво. Но за мен това
не беше книга, за която съжалявах, че
свършва, и която не исках да оставям
отново на рафта. Героите не стигнаха до
мен и не се сприятелих с тях, не останаха
в сърцето ми и не се превърнаха в пример.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА
Дебора Родригес, „Занзибарската
съпруга“, прев. Ц. Лакова, изд.
„Прозорец“, 2021.
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Пътуване
Българското издание
на To the Lake е
първата преводна
версия на последната
книга на писателката
и поетеса Капка
Касабова. Написана
и публикувана
първоначално на
английски език през
февруари 2020 от
издателската къща Granta books, през
декември на същата година книгата вече
е налична на българския книжен пазар
благодарение на пловдивското издателство
„Жанет 45“. Но чия е Капка Касабова? –
„Охридският въпрос“, на който авторката
посвещава цяла глава от произведението.
Родена и израснала в София между
седемдесетте и осемдесетте години,
Касабова се отдава на писането – поезия
и проза – след като на осемнайсет години
емигрира в Нова Зеландия заедно със
семейството си. След това се премества
в Шотландия, където все още живее. От
самото начало пише на английски език. Но
дори ако владее еднакво добре и българския,
тя не превежда сама своите творби – за
разлика от Здравка Евтимова например.
Произведенията на Касабова, които са се
появили в България, не са малко („Улица без
име“, 2012; „Любов в земята на Мидас“,
2012; „Вила Пасифика“, 2012; „Дванайсет
минути любов/История с танго“, 2013 и
„Граница“, 2017), но в никакъв случай не се
среща името на писателката в качеството
на преводач(ка). Само в „Към езерото“ за
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Философията на една книга за деца
Една книга за деца не е само история за
зайченца и меченца. Това е цяла философия,
цял един свят и Вселена – детският свят.
И Мая Дългъчева в последната си книга
„Какво е да си майка“ ни го представя по
един колкото леко възприемащ се начин,
толкова и чрез изпълнения с дълбочина
въпрос от екзистенциален ред. Въпроса за
майката, майчинството.
Ще направя една скоба и ще вметна, че във
великолепната си книга „Мама и смисълът
на живота“ известният американски
психотерапевт и писател Ървин Ялом
прави извода, че нашият живот е подчинен
на идеята и стремежа ни един ден да (се)
запитаме: „Мамо, как се справих?“. Дори
и тази майка да не е вече сред нас, на този
свят. Това, което осмисля нашия живот
е всъщност да имаме одобрението на
майката. И до този извод са достигнали
през цялата история на човечеството
голям брой писатели, мислители,
психотерапевти.
Какво прави най-силно впечатление
при срещата ни с тази книга. Това е
интересният подход, ракурс, който
е избрала авторката. Мая Дългъчева
лаконично и често метафорично ни
представя аспектите на майчинството, а
Невена Ангелова ги „превежда“ на детски
език чрез примери от света на животните.
Изключителна авторова находка. Знаем,
че след майката, която е най-близко до
детето, малките деца порастват и
опознават света чрез своите играчки и
книжки, където героите са животни; чрез
животинския свят детето най-бързо и
естествено разширява своя социален атом
– социализира се постепенно, разширяващо
своето опознаване на света.
Неслучайно първите детски книжки са с
герои животни. В своя епистемологичен
нагон, т.е. нагона към познание и
любопитство (термин на Мелани Клайн)
детето обогатява своите познания за
света.
Още в началото ще кажа, че в тази книга
текст и рисунки са равностойни по брой
и значимост. Така е постигнат един
диалог, подходящ не само за децата, но
и за възрастните. На лявата страница
Мая Дългъчева слага двустишие, което е

поантата и посланието.
А на дясната страница
художничката Невена
Ангелова партнира на
текста чрез своите
прекрасни рисувани реплики.
Сами по себе си те са
своеобразна картинна
галерия, в която човек има
щастието да се връща
отново и отново.
Книгата започва с
изконното: „Какво е
да си майка? То е да си
отгледаш нещо свое“. И
още един нюанс – логическият и смислов
акцент, който е отговорът, е откроен
също и цветово, за да привлече вниманието
на детето. Тук, в първото откровение,
цветово е акцентирана думата „отгледаш“.
Много плавно и непосредствено книгата
продължава със същностното за една майка.
Например на следващата страница е: „Да
бъдеш топла и гальовна, / уютна, ласкава,
грижовна…“. Семантично-цветовият
акцент е на „грижовна“. Съответно на
дясната страница детето ще се срещне с
мама котка и котенце.
Трябва да отбележим, че Мая Дългъчева,
която е и специалист по системата
„Монтесори“, много талантливо,
подплатено психологически запознава
читателите със светулката („Когато
мракът зъби трака, да станеш лампичка
сред мрака“). Там друга същностна черта на
майката е да прогони мрака, давайки пример
със собствената светлина и същевременно
осветявайки пътя на рожбата си. „Говори
ти за свободата с галоп и грива, с пот и
вятър“ – това пък е езикът, който кончето
„чува“ от своята майка – език без думи,
езикът на проумяването чрез преживяване.
Майката ще ти осигури и къща и родина –
гнездото за малките птичета.
Екзотиката пък на студения душ на
слона или раницата-къща на кенгуруто
внасят допълнителен любопитен момент
в опознаването на животинския свят от
детето.
Така, през стих и рисунка, детето се
запознава и с други майчини аспекти, както
и с други животни: кокошка, къртица,
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към езерото си
първи път се посочват имената на Невена
Дишлиева-Кръстева и на същата Касабова
като авторки на преведения текст.
В рамките на представянето на книгата
в България към края на 2020 г. Касабова
коментира и оправдава избора на английския
и отношението към превеждането на
български на нейната оригинална проза.
Според нея използването на „чужд“ език се
оказва от основно значение във фазата на
съставяне – идеалният инструмент, който
є позволява да разказва за особено близки и
важни теми, включително собственото
си минало. Насочвайки острия си усет
към реч, различна от родната, Касабова
успява да балансира своята самоличност
като авторка и своята субективност,
като не позволява на едната да изневери
на другата. Английският действа като
противотежест и филтър, еднакво
отдалечена перспектива, която смекчава
част от необходимото емоционално
усилие, без обаче резултатът да звучи
неутрален или нечестен. От друга страна,
процесът на изготвяне на българските
издания е също толкова деликатен. Въпреки
че Касабова е решила да не се занимава
лично с пренаписването на своите книги
на български, тя методично се намесва в
текста, предложен от преводачката, така
че да съвпада с нейния глас и вид изразяване.
По този начин се развива особен и удачен вид
„самопревод“ на четири ръце.
В „Към езерото“ Касабова ръководи
читателя по две кръгли пътеки
около Охрид и Преспа, които ровят в
историята и географията, във времето

и пространството. Както в „Граница“,
отново става въпрос за болезнени,
преначертавани граници, войни и тежки
лични изживявания от първа ръка –
директно събрани от очевидци или извадени
от семейните хроники от майчината
страна на писателката, чиято баба
Анастасия е именно от охридски произход.
Отново става въпрос за Балканите,
техните обитатели и тяхната разнои многообразна индивидуалност. За
разлика от изданието на английски език, в
българското често се срещат допълнения
и разширения, особено от езиковата гледна
точка, но не само.
Хибридната художествена
документалистика и изгодната позиция
на Касабова є позволява да обясни
ефективно объркаността и сложността
на полуострова на чужденците, както и да
задълбочи знанието на местните жители.
Книгата е обогатена от многобройни
литературни и културни препратки и се
отваря с цитат на Хенри Дейвид Торо:
„То [езерото] е окото на земята; вгледа ли
се в него, човек измерва собствените си
дълбини“. И това прави Капка Касабова –
вглеждайки се в Охрид и Преспа, тя поема
едно „пътуване към себе си“, към своята
вътрешност, в търсене на своите корени,
за да рабере, чия е.
ДЖОРДЖА СПАДОНИ
Капка Касабова, „Към езерото“, прев.
Невена Дишлиева-Кръстева и Капка
Касабова, изд. „Жанет 45“, 2020.

мечка, заек и още и още.
Тук сполучливата находка
на Мая Дългъчева е и в
това, че откроява найсъщностното за всяко
животно – подслона на
квачката, тунелчета към
синевата при къртицата,
изсънуването на зимата
от мечката. Тези
характерни за животното
качества са изведени
и като специфични
качества на майката и
майчинството. Чрез тези
майчини качества, които са пътеводни,
децата порастват и духовно.
И тогава неминуемо се налага изводът
колко основополагащо и всеобемащо е да си
майка. Да пазиш, светиш, окуражаваш. Да
приютяваш и приласкаваш.
Не са забравени и хуморът, и играта, без
които детството не е детство. Когато
детето се запознава с малките маймунки
и майка им, текстът е: „И щур запас
маймунджилъци за неуморните фъстъци“.
Казах в началото, че тази непретенциозна
на пръв поглед книга е изпълнена с много
философия. Емоционалният акцент на
неразривната връзка дете – майка е умело
и дозирано поднесен. Нека припомним, че
на един конгрес известният педиатър и
психотерапевт Доналд Уиникът, ученик на
Мелани Клайн, предизвикателно заявява:
„Бебе не съществува. Има бебе и майка“.
Тази талантливо съчинена и нарисувана
книга на Мая Дългъчева и Невена Ангелова
ни убеждава в неразривната симбиоза
майка и рожба. И още едно доказателство.
Създателят на психодрамата – Якоб
Леви Морено, говори за Първа Вселенска
идентичност – когато бебето е в
неразривна връзка със заобикалящата го
природа и Космос.
Такова впечатление оставя у читателите –
малки и големи – книгата на Мая Дългъчева
и Невена Ангелова. Към края е поднесен
и един много фин нюанс чрез образа на
мъдрата мама-бухалка, вече в есента на
живота си:
Мълчиш с перцата побелели
подир децата отлетели –
сияние по-нежно няма
от тихата тъга на мама.
Този стих, предназначен за деца, всъщност
не е само за деца. Та той извиква в
съзнанието ни и ни отпраща към асоциации
за Дебеляновия стих за майката и
скулптурата пред родната къща на поета,
където майката „когато вечерта смирено
гасне и тихи пазви тиха нощ разгръща“ чака
да се завърне нейното дете. Виждате ли
колко богата може да е една книга за малки
деца, която да развълнува и едни четящи
родители.
Тази книга минава и темпорално през
всички фази на живота – от това да те
отгледат и научат да навлезеш в живота
сам и самостоятелно, до това, пораснал,
да отлетиш от родното гнездо. И това
Мая Дългъчева прави с много любов,
промисленост и мъдрост.
И ето, на последната страница – една
закачка за детето, която ще зарадва
мама – оставено е празно място, където
майката да допре устни. Това място е за
най-святото – целувката на мама. Тя е
способна да изрази всичко, за което думите
не стигат. И това не е вдетиняване, а един
много забавен начин през сетивността,
чрез преживяване, и детето да се научи да
раздава обич.
Книгата на Мая Дългъчева с рисунки на
Невена Ангелова „Какво е да си майка“ е
една много познавателна, креативна, нежна
и мъдра книга, която ще достигне до
сърцата на малки и големи читатели.

Мишел Бюси, „Нищо
не може да те заличи“,
прев. Силвия Колева,
изд. „Ентусиаст“, 2022.
„Нищо не може да те заличи“ разказва за
загубата на Мади Либери, която е лекар и
майка на невръстно момче. На плажа в Сен
Жан дьо Люз синът є изчезва малко преди
първата є професионална консултация.
Десет години след изчезването му, на
същия този плаж, тя разпознава детето
си под чертите на друго малко момче.
Времето замръзва. Тогава Мади решава
да остави всичко, за да бъде близко до
идеалния близнак на своя Естебан. Какво
всъщност се е случило преди десет
години? Мишел Бюси никога не е стигал
толкова далеч. Налудната история, която
разказва на читателите си, веднага ще ги
заплени.

Ричард Пауърс,
„Дървесна история“,
прев. Деян Кючуков,
изд. „Колибри“, 2022.
Можем да наречем писането на Ричард
Пауърс „текстуално скитане“. Подобно
скитане поражда множество отклонения,
като всеки опит да се представи
книгата е просто очертаване на скелет,
неадекватен на онова, което всъщност
е романът. Много от героите на Пауърс
често са заети с това, което знаят,
което не знаят, което не могат да
знаят и което не искат да знаят. Тази
епистемологична несигурност е в
основата на отклоняващата се реторика
на автора. Животът на героите му,
изпълнени с тревожност, трепет и
ирационалност, представлява странен
водовъртеж, който така се завърта,
че се срещат пилот от Американските
военновъздушни сили, художник с
наследени рисунки на прокълнат кестен,
възкресена колежанка, учен с проблеми със
слуха и говора, който открива, че дървета
могат да говорят.

Рик Риърдън, „Строго
секретно от лагер
„Юпитер“. Дневник
на новобранеца“, прев.
Александър Драганов,
изд. „Егмонт“, 2022.
Сред любителите на магически истории
и сред онези тийнейджъри, обичащи
„Хари Потър“, името на Рик Риърдън
не е безизвестно и се нарежда до автори
като Филип Пулман, Лев Гросман,
Нийл Геймън, Ерика Йохансон и др.
Филмираната история за Пърси Джаксън
предполага и силното читателско
внимание върху „Строго секретно от
лагер „Юпитер“. Дневник на новобранеца“.
Освен че романът увлича с тайните на
тренировъчния полигон на римските
полубогове, от него може да се научат
и доста факти за римската история,
митология и култура.

РОСИЦА ЧЕРНОКОЖЕВА
Мая Дългъчева, „Какво е да си майка“,
изд. „Жанет 45“, 2021.
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П рочити

Г ласовете

Носителят на наградата „Пулицър“ Колсън
Уайтхед разговаря със Сара Колинс за новата си
книга – криминалния роман „Харлемски рокади“*
Сара Колинс
Колсън Уайтхед завършва новата си книга и на следващото
утро Минеаполис е обхванат от размирици. „Оставих
ръкописа на леглото, а когато се събудих на другия ден,
градът „гореше“, казва той. Този ден е 26 май 2020 г. –
първият ден от бунтовете, избухнали след убийството
на Джордж Флойд. Финалните събития от сюжета на
новия му роман „Харлемски рокади“ протичат на фона на
уличните протести в Харлем от 1964 г. – недоволство,
предизвикано от разстрела на 15-годишния Джеймс Пауъл1.
Уайтхед смята, че това съвпадение потвърждава позиция,
която винаги е споделял: „Ако пишеш за насилие на расова
основа, почакай пет минути и нещо подобно ще се случи“.
Бях решила, че темата за расовите проблеми няма да
доминира в разговора ми с писателя. Това не е централна
тема и в неговото творчество – тематичният обхват
в деветте му книги, написани до този момент, е доста
широк – от международни състезания по покер до зомби
апокалипсис. Има много други неща, за които можем
да говорим. Музика: „В колежа имах задача да напиша
коментар за първия запис на Айс Кюб2, когото продължавам
да слушам и до днес. Той ме връща към моменти, в които
работех усилено на фона на музиката на „Рейдиохед“ или
„Пъблик Енеми“3“. Локдаун: „Сигурно обичайният отговор
гласи, че животът на писателите не се е променил твърде
много. Така или иначе стоя в кабинета си по цял ден“. Дали
съжалява, че не е намерил достатъчно смелост да приеме
поканата за среща на Тони Морисън отпреди няколко години.
„Когато се появи възможност да срещна на живо някой от
кумирите си, винаги ставам резервиран и необщителен“.
„Има моменти, в които се концентрирам върху расовите
проблеми – когато са част от цялостната картина, която
си представям при работата върху една книга. Понякога
обаче те изобщо не са важни за мен“. Последните му два
романа се насочват по-директно към тази голяма тема –
изследват задушаващия ужас на робството („Подземната
железница“) и последствията от унизителните
реформаторски закони „Джим Кроу“4 („Момчетата
от Никел“). За тези книги той получава две поредни
награди „Пулицър“ (преди това е спечелил стипендията
„Макартър“ и Националната литературна награда на
САЩ), а списание „Тайм“ го нарича „разказвача на Америка“.
След публикуването на двата романа често е канен да
прави публични коментари. (На поканата на книжарница да
участва в „откровен разговор за расата“ той отговаря:
„Аз не съм говорител на чернокожите. Не съм лечител“.)
Дали чувства тежката си отговорност като публична
фигура? „Изразявам позициите си в книгите. Ако искате
да разберете какво мисля по расовите въпроси, можете
да прочетете „Подземната железница“ и „Момчетата
от Никел“. Нямам намерение да пиша текстове от 3-4
страници, които трябва да изразят това, което съм казал
в романите си. Уайтхед оспорва мнението, че писателите
трябва да отстояват политическа позиция. „Не мисля, че
е нужно да съм по-ангажиран към политическата ситуация
от един водопроводчик или учител. Всички сме отговорни
към делата на обществото – отговорност, която
приемаме или отхвърляме, или сме твърде заети, за да
демонстрираме публично. Предпочитам да напиша книга,
вместо да се появя в заглавията на „Ню Йорк Таймс“ след
края на управлението на Тръмп“.
„Харлемски рокади“ е представян като криминален
роман, проследяващ приключенията на Рей Карни,
продавач на мебели, чийто силен стремеж да се издигне
в обществото води до съучастничество в кражби на
бижута и електроника. Ако сте сред милионите читатели,
които познават Уайтхед единствено от успешния роман
„Подземната железница“ от 2016 г. (или от скорошната
му телевизионна адаптация, режисирана от носителя на
„Оскар“ Бари Дженкинс), е възможно да решите, че авторът
прави завой към жанровата литература; онези обаче, които
следят кариерата му от самото є начало, вече познават
уменията му да преодолява с лекота обичайните жанрови
ограничения.
Когато гради конструкцията на една история във
въображението си, той винаги се пита: „Как мога да
Наскоро излязъл на български с марката на „Лист“ и в превод
на Ангел Игов.
1
Бунтовете в Харлем продължават цяла седмица и завършват
с един убит, 500 ранени и 465 арестувани участници в
протестите. Лейтенант Томас Джилиган, който прострелва
Пауъл, е оправдан въпреки показания на свидетели, че
15-годишното чернокожо момче не е застрашило полицая. –
Б.пр.
2
Артистичен псевдоним на американския рапър О’Шей
Джаксън. – Б.пр.
3
Влиятелна нюйоркска хип-хоп група. – Б.пр.
4
Закони, приети след края на Гражданската
война в САЩ, които узаконяват расовата
сегрегация. – Б.пр.

*
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следвам определени правила, ако в същото време се
отдалечавам от очакванията на читателите?“. В новия
роман Уайтхед изследва живота на група хора, които се
опитват да контролират съдбата си, персонажи, които
винаги си казват: „Ако успеем с този обир, можем да
променим своята участ; ако планираме достатъчно добре,
можем да преодолеем своите слабости“. Тези думи са в
ярък контраст с чувството за безнадеждност, което
изпитват героите му в „Подземната железница“, въпреки
че и двата романа търсят възможности за спасение в света
на фантазиите.
Често го питат дали търси паралели между историческите
си романи и настоящи събития. Авторът определя книгата
„Момчетата от Никел“, публикувана през 2020 г., като своя
„тръмпистки“ роман вероятно защото темата за сблъсъка
между идеализъм и цинизъм става актуална на фона на
тревогите в американското общество след избирането на
45-ия президент. „Как да откриеш надежда за бъдещето,
когато толкова много хора са стимулирани да проявяват
най-лошите черти от своята природа?“, пита писателят.
Дали това означава, че „Харлемски рокади“ би могъл да
бъде прочетен като посттръмпистки роман? „Мисля,
че тази книга се дистанцира от съвременните тревоги“,
казва писателят. Споделя, че в нея се оглеждат спомени от
детството, прекарано в „гледане на телевизия по цял ден“;
и говори носталгично за силното въздействие на класически
ленти като „Ударът Пелам 123“ (в която банда крадци
ограбват пътниците в метро) и „Завръщането на Розовата
пантера“ (където Кристофър Плъмър успява да открадне
диаманта „Розовата пантера“). Бил особено впечатлен от
филма ноар на Стенли Кубрик „Убийството“ от 1956 г.
„Винаги са ме вълнували подобни истории – разкази за хора,
лишени от особени достойнства, които се опитват да
надхитрят съдбата си.“ Както и по-ранни негови романи,
„Харлемски рокади“ е пропит с ироничен хумор. Дори в найтрагичните моменти ставаме свидетели на поредица от
абсурдни ситуации.
Написал две книги, посветени на темата за
неизкоренимостта на расизма, в „Харлемски рокади“
авторът също внушава, че идеята за справедливост не
може да бъде реализирана. Все пак през април, почти година
след публикуването на романа, Дерек Шовин беше признат
за виновен за убийството на Джордж Флойд и получи
присъда от 22 години затвор. „Появи се някаква надежда“,
казва писателят, макар и да не смее да прави по-големи
заключения: „Всичко, което сме постигнали, е твърде
крехко и трябва постоянно да бъде защитавано. След
като Обама стана президент, приехме, че сме направили
крачка напред, но това не бива да ни успокоява – трябва да
гласуваме, да отстояваме своите малки свободи, защото
лесно могат да ни бъдат отнети“.
Попитах го дали тежестта на очакванията след
големите литературни успехи от последните години не го
обезсърчава, когато застава пред празния лист. „Толкова
се вълнувам от това, върху което работя, че не мисля за
други неща“, отговаря той. Въпреки че е останал смаян
от филмовата адаптация на „Подземната железница“ и е
гледал филма „2.5 пъти“, не е готов да даде съгласието си за
екранизация на новата книга.
Като голям почитател на киноизкуството, дали някога
сам ще адаптира своя книга за големия или малкия екран?
Тук Уайтхед споменава любимия си режисьор Стенли
Кубрик: „Направил е „Сиянието“, „Портокал с часовников
механизъм“, „Д-р Стрейнджлав“ – толкова различни филми.
Насочва се към определен жанр, избира история, която
му допада, пресъздава я във филм и след това навлиза в
нови територии“. Писателят следва едно златно правило:
когато си завършил работата върху определена тема, не се
връщай към нея.
Превод от английски: РУЖА МУСКУРОВА
Източник: „Гардиън“, 18 септември 2021 г.

им

чуваме

По следите на
Разговор с Георги Гаврилов
Откъде дойде идеята за серията биографични книги?
Как постави началото с „Аз / Остава“? Нали тя е
първата всъщност?
Да, книгата „Аз / Остава“ е първата от серията Scribens
Acoustic на издателство „Скрибенс“. Това Acoustic ми
хрумна като подзаглавие за музикално-биографичната
серия на издателството и много ми се искаше да започнем
с група „Остава“ по лични причини най-вече, но и защото
обективно мисля, че те са най-небългарски звучащата –
като „български звучаща“ го използвам в лош смисъл, – най
не-соц, най-необременената от тукашното група, много
европейска, световна музика, с нестандартни текстове.
Това да може да вкараш думи като „порше“, „хулиган“,
„реклама“ в текст на песен и да звучи хубаво, и хората да
искат да си го пеят, е голямо майсторство. И така се случи
през 2018 г. – тогава след няколко месеца, в които обмислях
как точно да формулирам идеята и въпроса си към Свилен
Ноев, събрах смелост и му писах през социалните мрежи.
Той се отзова, каза, че идеята му харесва. Направихме
една среща с него и Георги Георгиев, на която обсъдихме
по-подробно нещата. Това, което много ме притесняваше,
беше, че за тях ние бяхме нещо непознато – едни, мога
да се нарека млад човек все още, а тогава още пї, млади
хора, които правят нещо за първи път. И те ни гласуваха
цялото си доверие, което беше и голяма отговорност, но
мисля, че впоследствие ние си го изплатихме и заслужихме.
Затова и миналата година излезе и продължението не само
на Scribens Acoustic, но и на серията за „Остава“, книгата с
текстове – „Остава / думите“, в която са побрани всички
текстове, от всички албуми, с ръкописни заглавия на
песните – от Свилен и Георги. И така, получи се едно доста
добро сътрудничество, а също и приятелство. Книгата
за „Остава“ беше готова за техния годишен концерт през
август 2019 г. Тази година пък се навършват 30 години
„Остава“ и съответно няма как да не сме измислили нещо
като изненада, която отново да продължи тази книжна
серия, но ще видите какво ще бъде.
След това, вторият голям стълб от този тип групи,
които са започнали в средата и края на 90-те и са оцелели
през всички кризи, през всички трудни времена до този
момент и продължават да бъдат активни, за мен без
съмнение беше и е „P.I.F.“. Затова скоро след като
започнахме работа с „Остава“, исках да съм сигурен, че
те ще бъдат също част от тази колекция – все пак, ако е
серия, не може да се направи серия с една група и трябват
още. Тогава се свързах с Димо и той по същия много
отзивчив начин се отнесе, прегърна идеята, развълнува се.
Той за всичко ново действаше като някакво малко дете, и
той си беше малко дете и до края, затворено в едно тяло на
рокер и моторист – един огромен мъж.
По време на писането и събирането на интервютата
за „Приказката P.I.F.“ имаше ли трудности да се
свържете с хората, които са в чужбина?
През „P.I.F.“ са минали много музиканти и беше трудно
да се свържем с някои от тях – в някакъв смисъл беше
трудно и да проследим хронологията на тези хора – от
момента, в който са се включили, до момента, в който
са спрели да свирят с групата. Доста от тях живеят в
чужбина в момента, още една голяма част от останалите
не са в София. Процесът по правенето на интервютата,
заедно с останалите редактори – Мария Куманова и
Наталия Иванова, съвпадна и с началото на пандемията,
така че много от нещата сме събирали онлайн чрез
телефонен разговор или през някоя от мрежите – с хора
във Финландия, Белгия, Великобритания, Германия, Варна,
Велинград, Пловдив и т.н. С много малко от тях успяхме
да се видим наистина на живо. В същото време наличието
на пандемията пък, която беше блокирала всичко в самото
си начало, ни позволи да разполагаме и ние с време, а и те
също, което обикновено с жива среща или в нормални
обстоятелства е по-трудно, особено при музикантите,
които са едни доста несериозни хора. Те са сериозни в
музиката си, но във всичко останало са много трудни. Това
не е упрек, но така съм забелязал – просто са отвеяни –
като хора на изкуството.
Имайки предвид, че сте направили отделно издание
с текстовете на „Остава“, освен това не може да не
споменем и ръкописните страници с текстове в „Аз /
Остава“ и „Приказката P.I.F.“, възприемаш ли песните
им на хартия като поезия? Едно е да ги слушаш, друго е
да ги четеш. Има ли поезия в това?
Книгата с текстовете на „Остава“ е във формат на
поетична книга, включително и като размери – във
формàта на поетичните книги, които издаваме с
издателството по принцип. И да, намирам поезия, въпреки
че когато ги четеш отделно от музиката, тя няма как
да не зазвучи в главата ти. Понеже човек, който е слушал
песента, обикновено си я запява и е много трудно. Мисля, че
са поетични, да. Въпреки че е различно да пишеш текст на
песен и текст, който няма мелодия зад себе си. Но мисля,
че хората са поети и би ми било интересно някой ден да
направим и стихосбирка на Свилен Ноев например. Която
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биографиите за български групи
ще си е вече с текстове, които не са за песни. Това е нещо
любопитно, но може би за по-нататък.
Какъв път имат музикално-биографичните книги на
нашия пазар – от гледна точка на конкуренция, жанр,
публика?
Това беше нещо, което много трудно можехме да преценим
с първата книга. Правиш едновременно книга и тя е
за музика. „Остава“ имат голяма фен-база, но това не
означава задължително, че хората ще си я купят. Тиражът,
който пуснахме тогава, беше 1000 бройки и очаквахме
да се изяде много бързо. Но реалността за пазара се
оказа доста различна и като че ли тези 1000 са някакъв
таван за тази ниша, за това пресичане между книжното
и музикалното. Човек може да харесва и пет песни, но
да не иска да чете историята на групата. Разбирам го
това, но тогава нямахме никаква представа колко точно
ще бъде ангажирано обществото. Мисля, че книгата си
има достатъчно голямо разпространение, така че не сме
пропуснали някакви групи от хора, които да не са чули и да
не са разбрали. Има я по всички книжарници. Обикаляме с
групата по всички техни концерти – в София и извън София
– особено в началото. Ходихме в Перник, Казанлък, Стара
Загора, Пловдив, Варна, Бургас, дано не пропускам нещо.
А „Приказката P.I.F.“?
„Приказката P.I.F.“– тук вече има и друг фактор, който на
всички ни е ясен, и това е смъртта на Димо. И там става
малко неразличимо. Мисля, че хората така или иначе щяха
да имат интерес към нея, но може би това сложи някакво
по-голямо ударение, което допълнително да засили, да
премахне несигурността на онези, които са се колебаели
дали да я вземат или не. В този случай по-скоро са я взели.
Там подходихме по малко по-различен начин с тиража.
Имахме предварителна продажба, при която се събраха
над 500 поръчки и тиражът формирахме на база на това. В
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момента по всички книжарници, където се разпространява
книгата, може би да има общо около 40-50 останали книги.
Доста бързо върви за няколко месеца – ние вече нямаме
книги при нас. Общо взето – подобно разпространение като
при „Аз / Остава“, може би малко повече, може би заради
Димо, може би не, не мога да преценя. Пък и не мисля, че
има нужда. Но общо взето, пазарът за такъв тип книга, за
такъв тип групи, бих казал, че е около тези 1000 бройки. И
това насища интереса. Много малко ми се струва, все пак
ние не сме половин милион души.
А каква е ситуацията с „Остава / думите“ – тя е малко
по-особена?
Ами тя по много подобен начин се разпространява. Общо
взето, мисля, че хората, които са си взели първата, си
взимат и втората. Нея я представихме на 29-годишнината
на групата – отново на същото място и се взеха точно
толкова книги, колкото и две години по-рано от „Аз /
Остава“. Така че мисля, че в случая и цената не определя
пазара. Големите книги не са евтини, но пък мисля, че това
О ткритието
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го купуваш веднъж и то остава. И въпреки че са от нашето
издателство (смее се) – не обичам да се самохвалствам –
мисля, че са на много, много високо ниво на изпълнение.
Бъдещи проекти – какво планувате?
Бъдещите проекти за продължение на тази серия всъщност
малко променят първоначалното сито. Идеята ми е да
направим книга за съвременната българска сцена на младите
групи. Младите инди, алтернативни, малко по-ъндърграунд
групи като Hayes & Y, Jin Monic, Innerglow, Hug or Handshake,
с които вече съм говорил и имам тяхното съгласие. Това
ще е една сборна книга за новата алтернативна българска
музика, като по този начин ще се опитаме и ние да дадем
някакво утвърждение на тези групи.
По-скоро това ще бъде продължението
– голяма сборна книга – в същия формат,
със същото качество – за част от новите
алтернативни български групи. Има един
страничен проект, за който обаче още не
мога да кажа нищо, защото сме в процес на
договаряне.
Разговора води НИЯ ХАРАЛАМПИЕВА

младите

В търсене на Месия
„Кастинг за Месия“1 на Петър Делчев поставя интересна
хипотеза за бъдещото очакване на Спасител и Избавител
в едно време, когато вярата е поставена на изпитание
от технологичния, всевиждащ бог. Възможно ли е, пита
се всеки от нас, в условията на модерно усъмняване в
субекта да говорим за Месия?
Петър Делчев решава този въпрос, като отдава появата
на Избрания на случващите механизми на словото, чиято
колективна сила е способна да канализира енергията
на вселената в случване. С други думи, призоваването,
назоваването на Месия е гарант за неговото бъдене.
Очевидно романът работи в посока на повтаряне на
съзидателната мощ на божието слово, което може
да създава светове – вярващите могат, по силата
на убеждението си, да въплътят думата в Месия.
Четейки романа на Петър Делчев, си припомних
почти магичното „влизане“ в езика, което катарзисно
преживях като студент по филология в часовете по
Теория на литературата, където, като своеобразен
Вергилий, Димитър Камбуров ни превеждаше през
различните лингвистични проекти и ни просветляваше
за арбитрарната връзка между означаващо и означаемо.
Тогава не свързвах силата на езика с месианското, въпреки
че и при двете понятия винаги има потенция за бъдеще,
доколкото те са обвързани с идващото, предстоящото,
онова-което-ще-се-случи/изговори.
По същност много по-различен, но също отдаващ
невероятна сила на езика, е романът „Седмата функция
на езика“2 на Лоран Бине. В тази книга не се търси Месия,
но се търси онзи, който е овладял скритите лостове
на езика, така че да го превърне в мощно оръжие за
убеждаване. И тук той се оказва „жив“, защото може да
произвежда внушения, да убеждава в действителност,
а следователно и да „прави“ тази реалност, да моделира
възприятията ни за реално. Всъщност романът провижда
и едно иронично „усъмняване“ в тази съкрушителна
реторика, но важното за нашата цел е да видим как
структурализмът (а по аналогия и други теории)
вписват езика в битийното.
Защо ни е нужно да правим това? Защото то е път към
търсенето на Месия – изпитание, което неминуемо
минава през лингвистичното и гласа като синекдоха
за силата на езика. Но ето че подвеждам читателя
(интенционално или не), понеже цялото словонижене за
Месия е провокирано от един източник и това е „Дюн“
– филмовата адаптация на Дани Вилньов от 2021 и
поредицата на Франк Хърбърт, чиято първа част излиза
Петър Делчев, „Кастинг за Месия“, София: Сиела, 2012.
Лоран Бине, „Седмата функция на езика“, прев. В. Сунгарски,
София: Парадокс, 2018.
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през далечната 1965. Годините са важни, доколкото
отчитат големият зев между контекстите, в които
се появяват двете произведения. Ала по същество и
филмът, и книгата поставят един „безвремеви“ въпрос –
а именно възможността за Месия, за човек-бог, който да
„спаси“ човека и го изведе в блаженство.
Ето че отново се връщаме на въпроса за уместността
на идеята за Месия в XXI в. Докато поредицата на
Хърбърт проектира едно далечно бъдеще, в което човек
е отхвърлил заплахата на „мислещите машини“, за да
завладее вселената със своя собствен ум и възможности,
тази така актуална тема не е директно поставена в
адаптацията на Вилньов. Във филма водеща е идеята за
предопределеността, за възможността Пол Атреидски
да се окаже Лисан-ал-Гаиб – гласът от външния свят или
дългоочакваният Месия на Дюн (това е и заглавието на
втората книга от поредицата). Но дали тези две теми
не са всъщност по-тясно свързани, отколкото изглежда?
Трансхуманизъм наричаме вярата, че човечеството като
биологичен вид ще възмогне тленното си ограничение, за
да продължи да оперира в бъдещето чрез технологичното.
Това уповаване в силата на машината (да се разбира
изкуственият интелект) поражда множество
страхове и отрицания. „Дюн“ на Франк Хърбърт също
полемизира с идеята за трансчовек (или постчовек
според убежденията на постхуманизма). „Роден“ в
разгара на Студената война, когато технологичното
преимущество е залогът за всичко, „Дюн“ вижда
колонизирането на вселената и нейното управление
след преодоляване на зависимостта на човека от
компютрите (мислещите машини) в посока на едно
феодално картографиране и междупланетна доминация,
основана на добива на мелиндж. Подправката на Дюн е
залог за власт, но и катализатор за възможностите на
очаквания Месия – именно консумацията є предизвиква
усет за бъдното, проникновение и прорицателство.
Доколко смесването на политика и религия е оправдано, е
въпрос, който Избраният трябва да реши, опитвайки се
да навигира през пътеките на възможното.
Филмовата адаптация на Вилньов следва тази линия на
репрезентация като се фокусира върху призванието –
възможно ли е Пол да е Куизъц Хадерах? Той ли е Лисан-алГаиб? Все названия на Месията, който ще превърне Дюн
от пустиня в райска земя. Важно за тези обстоятелства
е умението да се използва Гласът – това е сила, която
чрез комбинация на модулация и съчетание на думи може
да убеди събеседника да действа в съзвучие с волята
на отправящия посланието. Ето че отново опираме до
важността на лингвистичното при разкриването на
Месията – ако той докаже, че владее тази способност,

значи той е. В
същото време
населението на Дюн
приветства Пол с
хорово скандиране на
Лисан-ал-Гаиб. Дали
предопределението
прави от героя
Месия, или той е
превърнат в такъв по
силата на обучението
си да бъде? Разликата
е тънка, но и много
съществена.
Редица критици
виждат в тази
нова екранизация
по „Дюн“ филм,
който следва основните сюжетни линии на книгата
и успява да пресъздаде света на Хърбърт с разбиране.
В същото време филмовото време е ограничено, за да
се разгърнат всички философски и етични проблеми,
които книгите поставят. Но самият факт, че
една екранизация на история, която се върти около
религиозния култ към една личност, оглавява класациите,
е показателен за важността на идеята за Месия днес.
Не от гледна точка на религията, не и от гледна точка
на държавничеството, но от гледна точка на (пост)
хуманистичния проект. Къде стои човечеството
сега спрямо бъдещето, напредъка на технологиите,
свързването на технологично и биологично? Дали
идеята за човек не претърпява огъване на границите,
размиване под влиянието на -измите, които се нарояват в
модерната епоха? Автономно ли е тялото, или то вече е
транс? Къде в крайна сметка стои езикът – в полето на
толерантността или извън него?
Това са все въпроси, които стоят пред съвремието, и
които търсят отговорите си в полето на философията,
етиката, литературата, изкуствата, живота. Във
всички тях се утаява едно събирателно питане,
центрирано около фигурата на Месията
С подкрепата на – онзи, онази, онова(?), което можем да
Столична община случим чрез силата на говоренето.
Ралица Люцканова

Литературен вестник 9-15.02.2022
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Размисли след работата на
комисията за определяне на
номинациите за ИКАР 2022
Няколко традиционни въпроса се задават на участниците в
селекционни комисии за творчески награди. Те гравитират
около критериите за избор, трудностите в работата им и
тенденции за съответното изкуство и период.
По подразбиране подобна работа е предизвикателство заради
невъзможността да се наложат лесно измерими и точни
критерии, каквито има в спортните надпревари например.
През последните две години функционирането на театъра
в условията на пандемията от Covid-19 постави още
ограничения и затруднения, свързани най-вече с ограничената
мобилност на спектакли и хора. Това ни изправи пред
предизвикателството да гледаме повече спектакли на запис
в сравнение с предишни години. В пандемичната ситуация
театърът се „примири“ с факта, че понякога се налага да
общува с аудиторията си през екран. Станахме свидетели
на множество успешни практики от световната сцена.
Българският театър трудно се справя дори в опитите
да архивира своята продукция. Лошото качество на
предоставените записи беше допълнително затруднение в
работата на комисията.
Целта на националните награди ИКАР е да се отбележат
постиженията на творци и трупи през изминалата година.
В тази цел се съдържат две основни обстоятелства,
които водят работата на комисията. На първо място е
стремежът да се отчетат постижения в личната биография
на съответния творец или екип. Другото е неизбежното
приложение на сравнителен метод. Разглежда се в сравнителен
план продукцията на българския театър през съответната
година. Първото обстоятелство се превръща във водещ
критерий при оценката на художествените факти, а
второто мотивира много от изборите, защото без погледа
върху цялата картина е трудно да се обясни присъствието/
отсъствието на отделен творец или спектакъл.
От така направените номинации, а и от всички изгледани
представления не бих казала, че могат да се изведат ясно
очертани тенденции в развитието на българския театър. Но
бих искала да отбележа някои наблюдения без претенции за
изчерпателност.
Категорията „Дебют“ като че ли винаги е имала много
повече предложения, но ми се струва, че тази година в нея
намират място спектакли и творци, които са достойни и за
другите категории. Присъстват тук заради професионалната
младост на артистите.
Прави впечатление стабилното и устойчиво присъствие на
театрите в Пловдив, Варна, Плевен; усилията за постигане
на резултати в художествено отношение на театрите в
Благоевград и Ловеч; трайно отсъствие в номинациите през
последните години (а и от други селекции) на определени
театри.
През последните години разликата между зрителското и
професионалното одобрение на спектаклите беше голяма.
Причините за това са много. В номинациите за ИКАР’2022
присъстват спектакли, които показват обратната
тенденция. Това са представления, които се радват
едновременно на зрителски успех и на позитивна оценка от
професионалната общност. Намирам това за положително
развитие.
В така направените номинации излизат два акцента, които
имат нужда от внимание. Спектакълът „Майстора и
Маргарита“ по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков,
Младежки театър „Николай Бинев“ има пет номинации,
три от които са за актьори. Мисля, че това е резултат
от онзи модел на изграждане на спектакъла, в който
режисьорът отделя голяма част от вниманието си и
процеса по изграждане на спектакъла на текста и работата с
актьорите.
Спектакълът „Бурята“ от Уилям Шекспир, реж. Робърт
Уилсън, Народен театър „Ив. Вазов“ е безспорното
театрално събитие на изминалата година. Дори не толкова
възторжените му зрители отчитат изключителността
му. Именно неговата „извънредност“ спрямо ежедневието
на българския театър (във всяко отношение по неговата
реализация) го извежда „пред скоби“. Номинация/
награда безспорно може да бъде присъдена на целия екип,
реализирал проекта и осигурил условията за успешното му
приключване, както и най-вече на актьорския състав, който
безкомпромисно посреща предизвикателството на стила на
Робърт Уилсън.
И накрая остава съжалението от ограничеността на
бройката от три номинации в много от
категориите…
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Номинации за националните
театрални награди ИКАР 2022
На 10 февруари на своя официална пресконференция
Съюзът на артистите в България обяви номинациите за
Националните награди ИКАР 2022. Пресконференцията се
проведе във VIVACOM Art Hall Oborishte 5 в присъствието
на представители на комисиите, определили номинациите
за най-добри постижения.
Тази година комисията, селектирала номинациите в
областта на драматичния театър, е в състав: доц. д-р
Румяна Николова – театровед, доц. Венелин Шурелов –
сценограф, д-р Зорница Каменова – театровед, Василена
Радева – режисьор, Боян Арсов – актьор, Михаил Шишковсин – композитор и Спас Спасов – консултант техническо
осъществяване.
Комисията, определила номинациите в областта на
кукленото изкуство е в състав: Нина Димитрова –
актриса и режисьор, Юлияна Войкова-Найман – сценограф и
Румен Угрински – актьор.
По традиция престижните отличия в областта
на сценичните изкуства се присъждат от 1974 г. в
Световния ден на театъра – 27 март. Всички номинирани
спектакли ще бъдат представени в рамките на ХVІІто издание на Софийския театрален салон, който по
традиция е част от Календара на културните събития на
Столичната община, както и от Националния културен
календар.
ДЕБЮТ
Георги А. Богданов за Марк в “Shopping And Fucking“ от
Марк Рейвънхил, реж. Димитър Илиев, I AM Studio, YALTA
ART ROOM
Димитър Илиев за режисурата на “Shopping And
Fucking“ от Марк Рейвънхил, I AM Studio, YALTA ART
ROOM
Елица Йовчева за режисурата на „Жената е рибя кост“ по
разкази на Йордан Йовков, Сити Марк Арт Център
Жаклин Даскалова за Миранда в „Бурята“ от Уилям
Шекспир, реж. Робърт Уилсън, Народен театър „Иван
Вазов“
ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ
Александър Митрев за „Бартълби“ от Хърман Мелвил,
реж. Марий Росен, Център за неформално образование и
културна дейност „АЛОС“
Владимир Карамазов за Кандидатът в „Опашката“ от
Захари Карабашлиев, реж. Явор Гърдев, Драматично-куклен
театър „Иван Радоев“ – Плевен
Камен Донев за Сирано дьо Бержерак в „Сирано дьо
Бержерак“ от Едмон Ростан, реж. Стоян Радев, Театър
„Българска армия“
ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ
Ива Тодорова за „Ива е онлайн“ от Ива Тодорова, реж.
Стоян Радев, Театър 199 „Валентин Стойчев“
Койна Русева за Воланд в „Майстора и Маргарита“ по
Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър
„Николай Бинев“
Маргита Гошева за Катерина в „Укротяване на
опърничавата“ от Уилям Шекспир, реж. Стайко Мурджев,
Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив
ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ
Александър Узунов за Портиерът в „Галерия Стриндберг“
по Аугуст Стриндберг, реж. Крис Шарков, копродукция
на “Exodus Art” и Театър „Азарян“, Национален дворец на
културата  
Красимир Недев за Берлиоз в „Майстора и Маргарита“ по
Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър
„Николай Бинев“
Севар Иванов за Агатон във „Федра (сияйната)“ от
Петър Пламенов, реж. Бойка Велкова, Театър „Азарян“,
Национален дворец на културата
ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ
Рая Пеева за Маргарита в „Майстора и Маргарита“
по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки
театър „Николай Бинев“
Стела Ганчева за Натали в „Само час спокойствие“ от
Флориан Зелер, реж. Антон Угринов, Сатиричен театър
„Алеко Константинов“
Христина Джурова за Констанца Вебер в „Амадеус“
от Питър Шафър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен
театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна
РЕЖИСУРА
Николай Поляков за „Майстора и Маргарита“ по
Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки
театър „Николай Бинев“
Стайко Мурджев за „Укротяване на опърничавата“
от Уилям Шекспир, реж. Стайко Мурджев, Драматичен
театър „Николай О. Масалитинов“ – Пловдив
Стоян Радев за „Ива е онлайн“ от Ива Тодорова, Театър
199 „Валентин Стойчев“
СЦЕНОГРАФИЯ
Илияна Кънчева за „Галерия Стриндберг“ по Аугуст
Стриндберг, реж. Крис Шарков, Театър „Азарян“,
Национален дворец на културата
Мира Каланова (сценография), Марина Райчинова
(костюми), Петко Танчев (видеодизайн) за „Коприна“
по романа на Алесандро Барико, реж. Диана Добрева,
Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ –
Пловдив

Михаела Добрева и Борис Далчев (среда и костюми) за
„Невидимите градове“ по романа на Итало Калвино, реж.
и сценична версия Боян Крачолов, имърсив спектакъл на
сдружение „Конклав“ и творчески колектив „Съпромат“,
Университетска ботаническа градина
МАЙСТОРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Народен театър „Иван Вазов“ за „Бурята“ от Уилям
Шекспир, реж. Робърт Уилсън
Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ –
Варна за „Амадеус“ от Питър Шафър, реж. Стайко
Мурджев
Драматичен театър „Николай О. Масалитинов“ –
Пловдив за „Коприна“ по романа на Алесандро Барико, реж.
Диана Добрева и „Укротяване на опърничавата“ от Уилям
Шекспир, реж. Стайко Мурджев
АВТОРСКА МУЗИКА
Асен Аврамов за „Майстора и Маргарита“ по Михаил
Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър
„Николай Бинев“
Калин Николов за „Опашката“ от Захари Карабашлиев,
реж. Явор Гърдев, Драматично-куклен театър „Иван
Радоев“ – Плевен
Николай Иванов за „ШАХНАМЕ: Сказание за Зал“ по
Фердоуси, реж. и сценарист Елена Панайотова, Театър
„Азарян“, Национален дворец на културата и фондация
„Ден Гри“
ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ
излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и
драматурзите
„Господин Нощ“ от Яна Борисова
„Ива е онлайн“ от Ива Тодорова
„Кастор. Портрет на неизвестното“ от Явор Гърдев
КРИТИЧЕСКИ ТЕКСТ
излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и
драматурзите
Ани Васева за „Театър и истина“, изд. „Метеор“
Камелия Николова за „Режисьорите в европейския
театър“, Институт за изследване на изкуствата към
БАН, Фондация „Хомо луденс“ и Сдружение „Литературна
къща“
Тея Сугарева за „Между драматургията на абсурда и
естетиката на модернизма. Режисьорската практика
в България между 80-те и 90-те години на ХХ век“, изд.
„Карина – Мариана Тодорова“
ПОСТИЖЕНИЕ В КУКЛЕНОТО ИЗКУСТВО
излъчени от комисия на Гилдията на творците в
кукленото изкуство
Веселка Кунчева и Мариета Големехова за екипно
постижение в кукленото изкуство за възрастни в
„Прегаряне“ по идея на Веселка Кунчева и Ина Божидарова,
реж. Веселка Кунчева, Държавен куклен театър – Стара
Загора
Мила Коларова и Румен Гаванозов за актьорски екип в
„Малката нула“, сценарий и режисура Мила Коларова и
Румен Гаванозов, Столичен куклен театър и фондация „Горе
на дървото“
ДЕБЮТ ЗА АКТЬОРСКИ ЕКИП И РЕЖИСУРА в
„Лукчо“ по Джани Родари, Бранислав Нушич, Валери
Петров, Ръдиард Киплинг, реж. Ваня Борисова, Театър
„Ателие 313“
КУКЛЕН СПЕКТАКЪЛ
излъчени от комисия на Гилдията на творците в
кукленото изкуство
„Бомбето“ по Йордан Радичков, реж. Катя Петрова,
Държавен куклен театър – Пловдив
„Пипи Дългото чорапче“ по Астрид Линдгрен, реж. АннаВалерия Гостанян, Държавен куклен театър „Георги Митев
– Жоро“ – Ямбол
„Малката самовила“, драматизация Славчо Маленов, реж.
Албена Георгиева, Общински куклен театър – Благоевград
СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС
излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски
изкуства
Александър Георгиев за “THE POWER OF S” – ДНК
– пространство за съвременен танц и пърформанс,
Национален дворец на културата
Ива Свещарова и Вили Прагер за „Преди края… (на
света)“, Brain Store Project, ДНК – пространство за
съвременен танц и пърформанс, Национален дворец на
културата
Ясен Василев за „Невъзможни действия“, Радар София,
ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс,
Национален дворец на културата
НАГРАДА НА АКТ-УНИМА
за значим принос в развитието на българското куклено
изкуство се присъжда на Кирякос Аргиропулос
НАГРАДА ИКАР 2022 ЗА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО
се присъжда на актьора Симеон Алексиев
НАГРАДА ИКАР 2022 ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС
КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР
се присъжда на режисьора Асен Шопов
Вижте всички номинации на: https://uba.bg

Апокрифно писмо от началото на новия век
(Азиз Шакир-Таш в контекста на постмодерния наратив)
Яница Радева
Значението на думата „апокриф“ (от гр. απόκρυφος –
„таен“, „скрит“) едва ли е загадка за някого. Донка
Петканова твърди, че през езическия период и през ранното
християнство в понятието не се влага отрицателен
смисъл. Преди Христа апокрифи наричали книгите, написани
с непознати писмени знаци или религиозни творби, чийто
произход се смята за божествен. Те са били достъпни
само за жреци, които можели да ги разбират и тълкуват
правилно. „След уточняването на новозаветните книги
всички извънканонични творби … започват да се наричат
на гръцки апокрифи.“1 Как гледа постмодерната ни
литература от края на XX в. и началото на този век на
апокрифното писмо, ще се опитам да размишлявам на
следващите страница, като фокус на тези размишления ще
бъдат текстовете на Азиз Шакир-Таш.
Започвам с уговорката, че тук няма да става дума за
преводача Азиз Шакир-Таш, макар че последният му издаден
превод „Дълбините на въображението. Приказки от един
суфи“ от Ахмед Хилми-Филибелията, който беше отличен
с номинация за „Златен лъв“ от АБК през изминалата
година, се вписва отлично в стремежа на Азиз Шакир-Таш
да търси и показва забравеното, онова, което липсва от
толкова отдавна, че не осъзнаваме липсата му. Случаят с
Филибелията е показателен, че апокрифното в различните
му измерения е важно за търсенията и на поета, и на
преводача. Ахмед Хилми е бил задълго не толкова забравен,
колкото напълно непознат за българския читател. Но в
известна степен апокрифен, в смисъла на полутаен, на ръба
на приетото, и по времето, в което твори (1908–1914),
заради политическите си възгледи, заради цензурата,
която пет пъти спира вестника му и накрая закрива
издателството му.
Но тук ще поставя акцент върху поезията и прозата на
Азиз Шакир-Таш, като водещо ще бъде вниманието ми
към „Апокриф за дъжд. На 22“, втората книга на автора.
Ще се опитам да я поставя в контекста на темата за
апокрифите и съвременната ни поезия, тема, която ми се
струва недостатъчно критически обговорена. В същото
време стремежът към „апокрифното“ се забелязва ясно
в немалка част от постмодерните жестове на 90-те.
Тези текстове лесно се регистрират. Те често не крият
избраната игрова принадлежност и поставят понятието
още в заглавията. А жанровото съотнасяне на творбите е
многоспектърно. Това са пиеси, стихосбирки, белетристика,
но нерядко са и отделни стихотворения (Г. Господинов –
„Йоан“2). В „Даровете на света“ (2004) с подзаглавието
си „Нови апокрифи“ Антон Баев поставя фокус върху
отчаянието преди Възкресението, обикновеността на
смъртта и погребението на тялото („Късно свидетелство
за снемане от Кръста“), върху политеизма вместо върху
монотеизма („Призоваване не многобожието), върху
самотата като неизбежен път на човека, решил да тръгне
към Бог. Докато в „Даровете на света“ Баев преобръща или
обогатява послания на старозаветната и новозаветната
образност чрез удържане на словото в свободния стих, за
пиесата „Апокриф“ от Маргарита Младенова
и Иван Добчев критическите отзиви през 1997 г.
се насочват към новия език, чрез който апокрифното
проговаря на съвременния зрител: „Цялата усложнена
знаковост, символика и архаичен език е всъщност стремеж
към опростяване и връщане към приказките, виденията и
„философстването“ на човешкото битие. Наименованието
„Апокриф“ само по себе си още веднъж потвърждава този
смисъл“. И още: „Мъртвите и живите не спират своя
диалог за живота и смъртта, за тук и отвъд, докато
човекът се ражда, расте, люби се… умира. Това е и разказ
за съвременния човек – тук и сега – с неговата разпокъсана
цялост“3.
В този бегло щрихиран литературен контекст, от
който не бива да пропускаме споменаването и на пиесата
„Апокриф за вавилонската кула“ (1998) от Георги Марковски,
през 2004 г. се появява и двусъставната книга „Апокриф
за дъжд. На 22“ от Азиз Таш. Каква е тя, какво ни казва,
кой е нейният автор? Фактът, че книгата на 22-годишния
Азиз Таш претърпява две издания, превръща въпросите в
реторични. Чрез краткия анализ на основните моменти
в нея ще се опитам да изговоря една черта на българския
постмодернизъм, за която сякаш не е толкова писано –
търсенето и проявяването в творбата на тайното и
скритото, а защо не и мистичното.
Прецизно стилизираните разкази от „Апокриф за дъжд.
На 22“, съчетаващи ритъм и декоративност, зад
който е внесен мистицизъм и философия, сродяват
А. Таш с ранния Николай Райнов от първата му
книга „Богомилски легенди“ от 1918 г. Дотолкова, че
наблюдението на Едвин Сугарев за автора на „Очите на
Арабия“ и „Книга за церете“ може да бъде възприето
като разпознаем маркер и за творбите на А. Таш от
Петканова, Донка. Старобългарска литература. IX – XVIII
век, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1992, с. 231.
2
Господинов, Георги. Писма до Гаустин. Пловдив: Жанет 45,
2003.
3
Божидарова, Ина. Наивистични сънища. – Театър, 1997, бр.
10–12, с. 20.
1

Рисунка Александър Байтошев

„Апокриф за дъжд“, маркер, който сродява младия поет
с един от най-тайнствените и магичните ни писатели
от 20-те години на XX в.:
На практика става дума за сгъстена фрагментарност,
за отпадане на всички излишни подробности и
същевременно за рамкиране с метафорични орнаменти,
за насищане на образността със символно съдържание
и преди всичко за недоизказаност, за ограничаване
ролята на фабулата, за преимущество за асоциативно
свързаните знаци и митологеми пред причинноследствените нишки, организиращи литературния
текст. Неговите герои не извършват, както в
традиционната проза, естествени и характеризиращи
ги действия на фона на естествената си среда.
Тяхната среда е особена: изградена е не от предмети, а
от културни знаци.4

В образната система на изградения от А. Таш свят обаче,
за разлика от Н. Райнов, важно място заемат небето
и течността. Това са своеобразните рамки, в които е
положен мистичният свят от „Апокриф за дъжд“. Докато
небето е винаги надпоставено, винаги бележещо очакването,
надеждата, предопределението свише, течността има
по-сложна роля. Тя е и реката, и кръвта, и морето – всички
тези течности са и загубени, и съхранени едновременно.
Кръвта, реката, морето са и пътища, по които човекът,
чийто телесен и духовен порядък е разколебан, достига
до себепознанието и любовта. Именно чрез течността е
възможно да бъде откроена характерна черта на избрания
от автора изобразителен метод – свързаност в единства
на минало и настояще, минало и бъдеще, минало и мит/
автомит („Седемте посоки в ябълката“, „Четиринайсти
опит за излизане от кома“). Течността може да свърже
човека с небето и тук идва водещата роля на дъжда –
повече от вода, по-малко от чудо, ако молитвата се
сбъдне. Дъждът е символ на вътрешното чудо, той трябва
да вали навътре. Течността у Азиз Таш винаги е повече
от течност. Дори и невнимателният прочит показва,
че тя функционира като въже, мост, начин да смениш
себеположеността си в света („Хидр“) и така е и възможен
вход към другия свързващ елемент между небето и водата –
камъка, чиято символика у А. Таш е изключително сложна и
многопластова.
Антиподът на водата/течността е сушата/празнотата/
пустинята. Интерес би представлявало присъствието
на тази символика в „апокрифната“ поезия на Антон Баев
от „Даровете на света“. Напрежението вода – пустиня
Антон Баев решава чрез образа на Мария Египетска в
„Псалом на преп. Мария Египетска“. Даровете на света,
животът в Египет, насладата, която Мария дава като
скъпоплатена държанка, са част от изпитанията, които
не започват в пустинята, а биват завършени в нея. Така
Баев отменя съществуването на различията между едното
и другото, ние сме в света и светът е пустиня, все едно
какво виждат очите ни: „който иска да се слее със света /
е най-големият самотник: / самотник като Бог, наказващ
себе си / със самота“. А. Таш също свързва неестествени
и противоположни същности в много от текстовете си,
най-откроеното от които е възможното бракосъчетание
между камъка и водата, което напук на това, че ще
размести установения ред, изглежда достижимо в
апокрифно-приказния му свят.
Празнотата/пустота остава водещ елемент и в
следващите книги на Азиз Таш. Тя може да бъде
разпозната като прекия конкурент на течността и
камъка. Запълването є става все повече възможно от
посредничеството на „преводача“ – на многоточията
(„Покана за уроки“), на турския (“Kahve falı”, “Ey Kalem”,
Сугарев, Едвин. Николай Райнов – боготърсачът богоборец,
София: Карина – Мариана Тодорова, 2007, с. 13.
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“Tеşekkür”), на езика на природата и неизреченото.
Липсата на онзи, който да поведе читателя сред чуждите
територии на думите и смисъла, превръщат непознатите
места в празнина, празнота, пустиня, до която, макар
щедро допуснат, усеща необходимостта от водач. Така
непознатият език действа като апокриф, текст за
п(р)осветени. Тези твърдения важат в по-голяма степен за
„Небе на 33“ (2007), където превод липсва. В „Околосветска
обиколка на липсата“ (2016) А. Шакир-Таш снема печата
от недостъпния текст чрез превод, но за да не изневери
на склонността си към скритото и тайното, му отрежда
водещото място – заглавието на стихосбирката. Липсата/
празнотата тук е многоизмерна. Като например в „Покана
за уроки“ тя е решена с многоточие и заявена като
стихотворение, което си търси преводач. Не на последно
място преобладават играта на думи (Цари-град) и само/
иронията.
Издигането на празнотата/липсата като част от
естетическия свят у Таш не е изолиран случай. Самият
български постмодернизъм се гради от усета на празнота
– от изпразнеността от социалистическото минало, но
и от неясното бъдеще, и както Пламен Антов твърди:
„самото настояще, откъдето говори литературата в
началото на 90-те, е празно пространство, хиатус, цезура,
gap. А нейният глас е глас de profundis“5. В този смисъл
можем да очертаем празното у А. Шакир-Таш и като
изговаряне на общностната празнота като лична. Голямата
празнина се е разтворила в малката. Мълчанието също е
липса, ролите, в които влизаме, също са липса – нашето
бягство от собствения ни живот, който обаче също ни
отвръща с липси. Към подобно наблюдение насочва първото
стихотворение „Човек не за човек“, чието огледално
отражение може би е „Клаустрофобия за начинаещи
родители“. Така текстовете в „Околосветска обиколка
на липсата“, макар положени преобладаващо в любовния
дискурс, както и в „Небе на 33“, го надмогват. Любовта
е камуфлаж, обвивка на нещо повече. Инкорпорирането
на други игрови модели правят стихосбирката повече от
интимен дневник, без да бъде експеримент, полагат я в
сериозния разговор за това как присъстваме в живота,
а през прочита на апрокрифното писмо, поставен като
търсене на този текст, въпросът може да бъде разширен
до питането апокриф ли е човекът или свещен текст?
Вероятно Азиз Шакир-Таш ще отговори на него в
следващата си книга.
Щрихираните наблюдения полагат прозата от „Апокриф
за дъжд. На 22“ (2004) като своеобразен постмодерен
наследник на символистичните творби на Николай Райнов,
а с последвалата си поезия Шакир-Таш поема посоката на
играта със значенията и смислите, заложени още в тази
втора книга. Образите остават устойчиви – камъкът,
небето, дъждът, любовта между противоположностите
и несъвместимостите, празнината и изпълването є.
Осемнадесет години по-късно бихме могли да четем в
танца на дервишите не само личната памет, от която
без съмнение всеки писател гради своя микрокосмос, но
и литературната, почерпена от българския модернизъм.
А. Таш насочва погледа си към вътрешния свят, към
алхимията на мъдростта и знанието, към онези
пространства, в които човек остава насаме със себе си и
където се съдържа истински необходимото – и небе, и път,
по който се стига до него, и най-вече едновременност, за да
може всичко да трае вечно и никога да не свършва. Такъв е
един от многото възможни прочити на новото апокрифно
писмо на Азиз Таш, което има своето място в
българския постмодернизъм.
Антов, Пламен. Българският постмодернизъм
XXI–XIX в. Към философията на българската
литература. Пловдив: Жанет 45, 2016, с. 45.
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Усилване на аза и разколебаване на субекта
у Фройд и Лакан*
Георги Илиев
1.
Ще разделя статията на Фройд „Крайна и безкрайна
анализа“1 на няколко момента, които ще разгледам
първо накратко и после в контекста на лаканианската
психоанализа. Фройд започва с позоваване на един труден
случай, който аз припознавам като натрапливата
невроза на Човека плъх. Той разказва за възобновяването
на неговата невроза години след самото „излекуване“.
Нека се спрем накратко на начина, по който Фройд е
излекувал Човека плъх2. След няколко години анализата
е в задънена улица, но тогава Фройд съобщава на Човека
плъх, че ще приключи случая за един месец, независимо
от резултата. Тогава Човека плъх започва да говори
с почти делирииумна ведрост за своите симптоми и
успява да ги овладее за един месец с помощта на Фройд.
Пациентът е дал дискурсивен израз на своите симптоми
в рамките на психоаналитичния дискурс и до известна
степен благодарение на наближаващия край на анализата.
Доколкото става ясно, обявеният край на анализата
не е бил лъжа – анализата се нуждае от край, но дали се
нуждае от постигане на своята цел в този край?
2.
Вече тръгнахме от края към началото и е време да се
запитаме какво прави психоанализата според статията
на Фройд: тя се занимава с опитомяване на нагоните,
които причиняват невротичните симптоми: „Със
сигурност (психоанализата – б. м., Г. И.) не предизвиква
изчезването на нагоновото искане, тъй че вече нищо да
не се чуе от него. Това е като цяло невъзможно, нито
пък изобщо е желателно. Не, ние имаме предвид нещо
друго, нещо, което може да бъде грубо описано като
опитомяване на нагона. С това се има предвид нагонът да
бъде доведен до пълна хармония с Аза, да стане достъпен
за всякакви влияния от страна на другите тенденции
в Аза и вече да не търси независим начин за своето
задоволяване“3.
3.
Може ли пациентът да постигне сам същата психическа
конструкция, която психоанализата му дава? Най
вероятно не, поради различния генезис и характер на
изтласкванията в детството и при анализата. Каква
е обаче разликата? Най-първо да отбележим, че късно
изтласканите желания и спомени лесно могат да се
завърнат. Второто и по-важно разсъждение, на което
Фройд не се спира подробно, е, че психоаналиизата
създава изцяло непознати преди нея психически
построения. Тази психическа „новост“ на анализирания
и подложен на терапия пациент може да не се забелязва
в ежедневието, но според Фройд е налице. Пациентът
се приучава да се пази от нагоновите конфликти и да
„опитомява“ нагоните си. Но дали тези изменения у
него се дължат на анализата, или на самия факт, че
той е прибягнал до психоанализа и е влязъл в нейната
рамка на авторитет и медикализация? Какво е
всъщност новото невиждано формирование, плод на
психоанализата? Това формирование не би могло да бъде
органично и физиологическо, но е структурно относно
психичния живот и управляването на симптомите.
Твърдим, че това е лаканианският субект – източникът
на психоаналитичния дискурс. Субектът, разбира се,
съществува и преди анализата, но с нея се въвежда
говоренето като справяне със симптома.

Субектът
Азът се поражда в регистъра на Въображаемото4.
„Опитомяването“ на нагоните означава поставянето им
под контрола на Аза, което ще рече да бъдат поставени
под контрола на нещо обаче вече символно – под контрола
на единството по време, място и воля. Субектът,
от своя страна, като произвеждащ психоаналитичния
дискурс, е тъкмо в отсъствието на тези три единства.
Те са разколебани: по място – защото субектът в
делириум или в най- обикновено изстъпление говори
като друг, „от другаде“; по време – защото забравяме,
повтаряме, говорим елиптично; по единна воля – заради
Текстът е коментар върху „Крайна и безкрайна анализа“ на
Зигмунд Фройд и психоанализата на Жак Лакан, представен на
семинара „Литература и психоанализа“ на 27 май 2021 г.
1
Freud, S. “Analysis Terminable and Interminable”, Standard Edition,
Vol. XIII, Hogarth, 1964.
2
Следвам книгата на Зигмунд Фройд, „Човекът плъх. Бележки
относно един случай на натраплива невроза“, прев. Нина
Николова и Светла Маринова. София: Критика и Хуманизъм,
Стигмати, 2010.
3
Вж. Freud, S. “Analysis Terminable
and Interminable”.
4
Lacan, J. The Ego in Freud’s
Theory and in the Technique of
Psychoanalysis, Norton, 1991.
*
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екзегеза се оказва способна да упражни
тълкувателен захват върху дискурса.
Но нейните формули, както Лакан
отбелязва за Фройдовите топики, не
съдържат нищо органично, както и нищо
неврологично8. Те са реконструкции,
направени върху все същия дискурс –
дискурса на анализанта. Субектът
като източник на дискурса е обектът
на анализата. Занимавайки се със
симптомите му, тя иска да го направи
максимално негарантиран, разколебан и
верен на желанието си. Несъзнаваното
не е разположено в мозъка, то е само
ефект на субекта. Той пък е само
пронизван от веригата на означаващите
и Лакан често го определя като
„Нищо“. Субектът само произвежда
психоаналитичния дискурс. В плана на
интерсубективността той е разколебан
от отношението си към обекта малко а,
Камелия Спасова, „Фройд и Лакан
който той не може да назове нито у
анализират реалното и реалността“
другия, нито у себе си. Това е обектът на
желанието. И така стават трима – Азът, който се гледа
най-типичното проявление на фройдистките грешки,
във въображаемото; субектът, през когото се изговаря
казваме едно, а се подразбира обратното. Възможно
психоаналитичният дискурс; и обектът на желанието (а)
ли е тогава да опитомяваме нагоните, ходейки на
като неопределимо разколебаване и провокация. От тези
психоанализа?
тримата се състои топиката на Лакан.
С последното си позволих неуместна вулгаризация на
Тук се намесват нагоните с техните въображаеми
проблема. И Фройд, и Лакан не пишат във формата на
фокуси, но един от тях си няма въображаем фокус – това
психоаналитичния сеанс, където резултатът се основава
е нагонът към смъртта. Всички нагони са в някакъв
върху авторитета на психоаналитика и задължението
смисъл нагони към смъртта: защото са повторителни
на заплащането, което ни принуждава да търсим
и по това са сходни с неживата материя; защото всеки
бързо разрешение. Според Фройд обаче стремежът на
нагон е опит да се отиде отвъд принципа на удоволствие
анализата е да се постига все по-голяма социализация на
в областта на ексцесивен jouissance, на добавена наслада,
принципа на удоволствие на Аза, който принцип трябва
която е мъчителна, да се изконсумира насладата в
да доминира категорично над нагона към смъртта. Уви,
собственото самоунищожение. Важно е да се разбере,
това се оказва твърде трудно постижимо, та затова
че нагонът към смъртта е също така топическа
опитният психиатър трябва да прекрати анализата
реконструкция, основана върху дискурса на анализанта, а
в подходящ момент – когато Азът е стабилен и е
не органична същност – той е продължение на организма
инкорпорирал достатъчно нагоновите си конфликти.
в дискурса9. Това отчасти обяснява и обвързването на
Това е прекратяването на анализата, но каква все
„твърде силните“ нагони на нелечимия пациент с нагона
пак е нейната крайна цел – може би не трябва да се
към смъртта – работата е там, че при произвеждането
задоволяваме с провалената цел, набелязана от Фройд?
на дискурс на психоаналитичния сеанс нагоновата природа
В разглежданото есе на Фройд той предлага като метод
се оказва силно обвързана с повторението и ориентирана
съюзяването на Аза на пациента с Аза на аналитика
към изконсумиране на нагона в смъртта, или в неврозата,
с помощта на преноса. В следващия цитат Лакан
или пък в безкрайната анализа. Ако субектът е
сякаш отпраща към есето на Фройд: „Според Мишел
самоунищожителен и пребивава на ръба на смъртта,
Балинт, при състоянието на въодушевление, което
това означава, че е ефективно интерпелиран от дискурса,
следва, пациентът вярва, че е разменил своя Аз за Аза на
и безкрайната анализа е именно успешната според Лакан.
аналитика. Можем само да се надяваме за негово добро,
Фройд може да се интерпретира в смисъл на това, че
че нищо подобно не се е случило. Защото дори това да
твърде силните нагони не са неподатливи на психоанализа
е краят (terminus) на анализата, това не е нейната цел
– напротив, те са твърде податливи. Анализата така се
(end) и дори тук да виждаме края на средствата, които
оказва антитерапевтична практика и разбира се, става
прилага анализата, те не са средствата, с които да се
безкрайна: „Стремя се да привлека вниманието на хората
достигне до нейната цел (end).“5
обратно към желанието, което (…) регулира значещото
Лакан твърди, че психоанализата не бива да остава в
повторение на невротика както и неговата метонимия,
сферата на Аза – т.е. на Въображаемото, на нагоните,
което хората са склонни да забравят. Не е това
– който той обвързва с огледалната фаза. Азът е
мястото да кажа как невротикът трябва да поддържа
онова, което се гледа в огледалото и добива образна
това желание като неудовлетворено (хистеричният
идентификация, макар процесът, описан от Лакан да е
невротик) или невъзможно (натрапливият невротик)“10.
доста по-сложен6.

Желанието
4.
Независимо от препоръките за усилване на Аза, в края
на своята статия Фройд отбелязва, че има пациенти,
у които „нагоните са твърде силни“7 и там анализата
не е податлива на финализиране. Твърде силен у тях е
подтикът към повторителност, а именно нагонът към
смъртта. Тук Фройд разглежда
нагона към смъртта не само
като повторителен, но също
така и като склонност към
самоунищожение. Пациентите
са обзети от дълбоко желание
анализата да не успее да
приключи. Но дали това
трябва да се смята за неуспех
на анализата? Нека потърсим
отговора отново у Жак Лакан.
В лаканианската психоанализа
няма гарантирани истини,
няма основополагащи съждения,
никой не може да бъде Голям
друг на Големия друг – да бъде
финален принцип. Поради това
единствено психоаналитичната
5
Lacan, J. “Remarks on Daniel Lagache’s
Presentation: “Psychoanalysis and
Personality Structure”, Ecrits, Norton
and Company, 2007, р. 571.
6
Вж. Lacan, J. The Ego in Freud’s Theory
and in the Technique of Psychoanalysis.
7
Freud, S. “Analysis Terminable
and Interminable”.

Lacan, J. “Remarks on Daniel Lagache’s Presentation:
“Psychoanalysis and Personality Structure”.
9
Тук следвам Жак Лакан от „Позицията на несъзнаваното“,
вж.: Lacan, J. “Position of the Unconscious ”, Ecrits, Norton and
Company, 2007.
10
Lacan, J. “Remarks on Daniel Lagache’s Presentation:
“Psychoanalysis and Personality Structure”, р. 572.
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Камелия Спасова, „Фройд сънува
Градива посред бял ден“

Относно значението на дискурса
Иван Дулов
„Това, което се опитвам да артикулирам, казва Жак
Лакан в неговия семинар „Опакото на психоанализата“, е,
че това, което доминира обществото, е практикуването
на езика.“1
В опит да идентифицира и анализира ключовите
фактори, посредством които езикът упражнява както
формативна, така и преобразуваща сила в човешките
отношения, Жак Лакан в периода 1969-70 г. формулира
схемите на четирите дискурса. Това са дискурсът на
Университета, дискурсът на Господаря, дискурсът на
Хистерика и дискурсът на Аналитика. По-специално
неговата схема с четирите дискурса ни дава възможност
да осмислим четири ключови социални феномена, а
именно – образованието, управлението, протестирането
и революционността. Според Лакан дискурсът е една
„необходима структура“, която „издържа в определени
основополагащи отношения“ (с. 11) и по този начин
определя всеки речеви акт, както и нашето поведение
и действия. Основополагащите отношения, за които
става дума, са от различни регистри – интрасубективни
или психологически отношения, както и отношения
със света извън човешките отношения. Дискурсът
според Лакан играе съществена роля във всеки от тези
регистри.
Конститутивната роля на дискурса по отношение
на връзката ни с външния свят е може би най-видна
в полето на науката, която за Лакан е основно един
ефект на дискурса. Въпреки че ние обичайно схващаме
науката като основана на едно интимно, вътрешно
схващане за света, Лакан ни посочва, че науката,
такава, каквато я познаваме, далеч надскача всичко,
което може да бъде резултат само от едно ефективно
разбиране (connaissance) за нещата. Науката включва в
себе си не едно по-добро разбиране за света, а по-скоро
конструирането на реалности, за които преди не сме
имали разбиране, тъй като „те не съществуват по
никакъв начин на нивото на нашето възприятие“ (с.
184). Това, което науката конструира, не е просто един
модел за света, а един свят, в който съществуват
нови феномени. И този конструиран свят се появява
само чрез играта на една логическа истина, една
стриктна комбинаторика (с. 185) – системата от
означаващи, която конституира научното знание (с.
187). Като пример за валидността на тази теза на
Лакан (за значението на посочения ефект на дискурса)
е достатъчно да се обърнем към резултатите от
ядрената физика.
По подобен начин дискурсът играе и конститутивна
роля по отношение на социалния ред, както можем да
видим от ефектите на правото. Но причината, поради
която дискурсът упражнява сила върху социалния
ред, е, че, както Маркс е подчертал, той е „свързан с
интересите на субекта“ (с. 105). И така, виждаме как
истинската сила на дискурса в социалното, както и в
психологическото поле, произтича от факта, че „всяко
определяне на субекта зависи от дискурса“ (с. 178),
включително мисълта, афектите, наслаждението,
смисълът и дори идентичността и усещането за
съществуване. Смисълът, който сам по себе си е
функция на означаващото, и има „попечителство над
съществуването, като цяло“ (с. 63-64), определя това,
което е, и което битие дефинира какво означава да
бъдеш. В частност означаващото определя човешката
идентичност – какво означава да бъдеш човек, какво
означава човешката сексуалност, какво означава да бъдеш
мъж или жена. Дори афектът е функция на дискурса –
той се произвежда от „захвата на говорещото същество
в един дискурс, дотолкова, доколкото този дискурс
определя (говорещото същество) като обект“ (с. 176),
на първо място, като обект на насладата на Другия. Що
се отнася до насладата – дискурсът произтича оттам,
начева я и се стреми да я произведе (с. 80).
Най-ранните интерсубективни отношения (между
кърмачето и майката) се развиват в контекста
на насладата на Другия – един дискурс без реч.
Лингвистичният дискурс, т.е. този на речта, е
едновременно едно „олющване“ на тази наслада на Другия
и опит тя да бъде възстановена и повторена. Тъй като
дискурсът фигурира във всички гореописани феномени,
логично следва, че всяка промяна в дискурса произвежда
промени в тези психологични и социални реалии. Целта
на схемата на четирите дискурса на Лакан е да покаже
какви промени са възможни и как те да могат да бъде
осъществени.

Четирите позиции
В схемата на четирите дискурса Лакан показва как
различно структурираните дискурси мобилизират,
подреждат, потискат и произвеждат четири
различни фактора – познание/вяра, ценности/идеали,
себеразделение/алиенация и наслаждение, по начин,
по който произвеждат четирите основополагащи
Jacques Lacan, The Seminar of Jacques Lacan: The Other Side of
Psychoanalysis (Book XVII), trans. R. Grigg, New York and London:
Norton, 2017, р. 239.
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социални ефекта на образованието/индоктринацията,
управлението/промиването на мозъци, желаенето/
протестирането и анализирането/революционизирането.
Различаващите се един от друг ефекти, произведени от
тези дискурси, произтичат от различаващите се роли
или позиции, заемани от четирите гореописани функции.
Тези позиции са подредени по следния начин:

Позициите от лявата страна са заети от факторите,
които са активни в субекта, който говори или изпраща
съобщение, а позициите от дясната страна са заети
от факторите, които субектът, който получава
съобщението, е призован да приеме/да асимилира.
Горните позиции на всяка страна представляват
манифестираните фактори, а долните позиции
латентните, скритите или потиснатите фактори
– тези, които действат под повърхността. Горната
лява позиция е мястото на доминация, то се заема
от фактора в дискурса, който е най-активен и виден.
Позицията долу вляво е мястото на (скритата)
истина, факторът, който подлежи, поддържа и
„повдига“ доминиращия фактор или конституира
условието за неговата възможност, но е потиснат от
него. Отдясно, от страната на получателя, горната
позиция е определена като тази на другия, която е
заета от фактора, призован от доминиращия фактор
в съобщението. Активирането на този фактор е
предпоставка за получаването и разбирането на дадено
послание или дискурс.

Формализация на четирите дискурса
Лакан постулира своята теория за четирите дискурса
чрез квазиалгебрични формули, състоящи се от четири
елемента: S1 (главно означаващо), S2 (батерия от
означаващи), $ (задрасканият субект – белязан от
означаващото) и обекта а – обектът причина за
желанието (изгубеният обект), както и остатъчната
наслада (jouissance). Тези четири елемента имат различни
роли и в зависимост от различните роли, които те
играят в горепосочените двойки формули, се формират
различните четири дискурса. Например при дискурса
на Университета ясно се вижда, че идентичността
на субекта е предопределена от ангажираността му
със знанието, S2. Тук знанието служи като обект а,
обектът причина за желанието на субекта. В същия
маниер при дискурса на Хистерика, задрасканият субект
е под контрола на главното означаващо, а потисната
част от субекта разкрива обекта а по отношение на
несъзнаваното знание. Както подчертава Лакан в XVII
семинар: на нивото на хистеричния дискурс ясно виждаме
как тази доминанта се явява във формата на симптом.
Дискурсът на Хистерика е разположен и подреден около
симптома.
Този, който определя категориите на дискурсите, е
агентът, който е движен от своето желание, което в
същото време определя своята истина. При дискурса на
Господаря тази позиция е заета от главното означаващо,
като Господарят е задвижван от своето желание, което
е знанието, и неговата истина е задрасканият субект.
При дискурса на Университета тази позиция е заета
от знанието, като истината е главното означаващо.
При дискурса на Хистерика задрасканият субект
заема горната позиция, истината за която е обектът
а – обектът причина на желанието. При дискурса на
Аналитика обектът а заема тази позиция. В анализата
аналитикът е този, който заема мястото на обекта
причина за желанието на анализанта посредством
трансфера. Позицията на обекта а е много важна, тъй
като тази позиция определя продукцията на наслада
в повече при всеки дискурс. Всъщност всяка позиция,
която определя доминантата в даден дискурс, е обектът
на желанието. S1 е обектът на желанието при дискурса
на Господаря, S2 е обектът на желанието при дискурса
на Университета, задрасканият субект $ е обектът
на желанието при дискурса на Хистерика, а дискурсът
на Аналитика извежда обекта а в доминантната
позиция. Знанието произвежда тази наслада в повече за
учения, докато за хистерика симптомът на разделения
и алиениран субект произвежда насладата. Тези,
които упражняват власт, например политиците, са в
позицията да се идентифицират с главното означаващо и
по този начин да продуцират насладата на своя дискурс.
Господарят е обсебен от въпроса за притежанието на
властта и знанието няма голямо значение за него. Именно
дискурсът на Господаря е основният дискурс, от който
се извеждат останалите три дискурса според Лакан.
Властта и нейното притежание произвеждат своя
печат в езика, който за Лакан произвежда насладата на
Господаря, за да маскира алиенацията и разделението на
субекта.

Сродни души
Евгения Динева
От всички изречени или написани някога думи,
най-тъжните са тези: Можеше да бъде.
Джон Грийнлийф Уитиър
Отхапвам от ябълката и подавам друга от кошницата на
Стоян. Той стои до мен на пейката в двора и се взира в
нещо невидимо за мен напред.
– Не искам, благодаря.
– Домашни са, нали така беше.
– Тия имат червеи.
Aз моментално поглеждам надолу и преценявам дребната,
жълто-червена крива форма на плода в ръката ми.
– Глупости, това е само по картинките.
– Или си го изяла вече без да разбереш.
Разсмивам се и го бутам с лакът в ребрата, а след това
отхапвам отново. Стоян вдига поглед към старото
ябълково дърво, листата на което вече са започнали да
почервеняват, а клоните му са натежали от плодове, и се
обляга назад на пейката.
– Наистина ли ще го отрежат?
– Май да – отговарям, докато дъвча, – не знам, новите
собственици си решават. Той притихва за кратко и след
малко казва.
– Съжалявам.
– За кое?
– Че трябва да продадете къщата.
– Моля те. Тя не беше моя и без това.
– Но си израснала в нея.
– И вече не съм тук.
Приятелят ми от детство се обръща към мен и заявява,
почти ядосано, преди да ми обърне пак гръб.
– И все пак съжалявам.
Очите ми проследяват погледа му и се спускат бавно по
ствола на голямото дърво. После продължават надолу
към зелената трева, осеяна с безбройните сиво-бели
пухести глави на глухарчетата, набучени като на клечки.
Отнякъде се появява вятър, който откъсва няколко
от същите тия меки снопчета и ги понася нагоре към
кристално чистото небе.
Това е един от последните топли и слънчеви дни преди да
е застудяло и да е дошла зимата.
– Помниш ли – пита Стоян и така ме връща обратно
към разговора, – като бяхме малки винаги си пожелавахме
нещо, като хванехме някое от тия летящите.
– Били сме просто деца.
– Но не си забравила, нали?
– Ами... не съвсем.
– Въпреки че се се опитваш да се преструваш, че е така.
– Не се преструвам, просто всичко е... как да кажа.
Не е същото, това е. Пораснахме. Няма какво да си
пожелаваме.
– Не ти ли липсва? Поне малко?
– Кое?
– Как кое, родният край, роднините, приятелите от
детството.
Аз, почти казва той, но виждам, че се спира.
– Няма значение.
– Разбира се, че има. Със сигурност се сещаш понякога за
разговрите, излизанията.
Горчив вкус се разлива в устата ми и се мръщя на скелета
на ябълката и това, което е останало от него.
– И да се сещам – казвам, – вие и без това сте женени
всичките вече. И да бях тук, пак нямаше да има време да
се виждаме. Той не ми отговаря и аз хвърлям огризките
от ябълката в тревата.
– Хайде – ставам и му подавам ръка – да видим дали има
дюли, които вече стават от дървото в двора отпред.
А после ще ми помагаш при нотариуса за продажбата
на къщата. Знаеш, че и без това нищо не им разбирам на
адвокатите. Стоян стиска ръката ми и тръгва след
мен. Прекосяваме двора, аз продължавам да вървя пред
него. Той продължава да държи ръката ми.
– Жена ти няма да те чака за обяд, нали?
– Не.
– Извинявай. Виж, аз изобщо изобщо не те попитах за
нея.
– Няма, казах ти да не се тревожиш.
– Тя добре ли е?
– Добре е. Как се сети за нея точно сега?
Обръщам се и погледите ни се засичат. Спирам да вървя
само за секунда, времето между два удара на сърцето и
почти питам Ти изобщо каза ли, че ще се виждаш с мен.
Но бързо се опомням. Пускам ръката му преди да съм
казала каквото и да било – нещо, което разравя пак
миналото или такова, за което ще съжалявам после, и
тръгвам пак напред. Сама.
– Всъщност знаеш ли – давай да тръгваме направо при
останалите, и без това имам работа после.
Казвам и се усмихвам на човека, с когото някога си
представях, че ще остареем заедно.
Може би точно тук, в тази къща,
от която сега нямам търпение да се
отърва.
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Печал по Нептун
Иван Младенов
Любимата ми скъсва с мен.
Знае как. Не знае как знае. Прави го. Уверена в точния
момент. Не се колебае. Опитвала е няколко пъти до днес,
но изпитва съмнение за момента и я уговарям да отложи.
След всеки опит любовта є лумва ненакърнена. От
опитванията не трупа горчилка. Пак сме непокътнато
заедно. Сега е друго. Тя мисли, че е друго. Ще го направи
без патос и колебание. Жестът е прост, няма да приеме
ничии доводи. Налага си да е кратко и с умел замах
с какъвто се дялка връх на стрела. Няколко удара и
довършване. Ще го огледа. От острието ще просълзи
влага, дървото е младо и с мъзга, прерязаната му кора
упойно дъхти. Избира да е неотвратимо. Както започва
любовта ни. Нужна є е стихия да срине предишната. Тя
смята, че я е открила. Безразличието. Ще му се отдаде,
за да няма продължение. Безразличието не може да се
удвои, защото няма същност.
Макар това да не е първото ни виждане след внезапно
обявеното є решение, знам, че сега е критичният
разговор. Получавам не един, а няколко мига, в които мога
да си тръгна. Тя дори го казва с ясни думи: „Моля те,
запази достойнство“. Така трябва да постъпя миг преди
да го каже. Да я погледна и аз с безразличие и да изляза.
След два дни тя ще се обади. Ще се смеем на това колко
близо сме били до края. Кой взема абсолютни решения?
Кой иска да литне в пропаст само за да бъде първи?
Пропускането на момента е увисване над пропастта.
Падането е провал изживяван милион пъти в един миг.
Скъсването е извън мига. Погледът надолу е генетичен
жест за намиране на спасителен клон, нали и аз съм
потомък на паднала, но в последния миг хванала се за
изпречил се клон маймуна. Оживяла, иначе нямаше да ме
има.
Предупредила ме е, че трябва да си тръгна рано, чака
учителката на дъщеря си, а аз знам, че няма да мога.
Заговарям за всекидневието, за общите ни дела, които
вече не са такива, за звуците, за въздуха, за времето,
чувам се като в пещера, гласът ми гъгне, не е моят глас,
не ми е познат, как така напълно се раздвоявам? Тя вяло
участва в монолога ми с междуметия, но разбирам, кой
я познава по-добре от мен, губи търпение и не иска да
съм в дома є. Недвусмислено подмята, че е време да си
тръгвам, а аз стоя и говоря все с този не свой глас, не
свои неща, надсмивам се вътрешно над несръчността
на говорещия от мое име и оставам, оставам, оставам.
Усещам как очите ми изхвръкват, ръцете ми се
издължават, гърдите ми се изкорубват, само да не си
тръгна, моля я да размисли, питам я как ще живеем от
сега нататък, неизбежният брътвеж на изоставения,
нищо не спестявам. Тя отегчено отвръща, че найвероятно всичко ще мине бързо, възразявам, развивам
теории, непоклатимо верни, всички нишки изтляват,
свързаност няма, унижението не ме смущава, отвъд него
съм, преунизил съм се, провалил съм се и това, което е
между нас съм погубил, защото какво тя вече би могла да
си спомня, нали тъкмо това ме моли, да запазя чест, тя
да има хубав спомен, а аз не спирам и нещо в мен отпада,
като бананова кора се отделя, оказва се, че отдолу има
още кори, които една по една се белят, накрая осъзнавам,
че просто няма накъде повече, ако сега се случи каквото
и да е с мен, то нищо няма да промени, например, ако се
изпусна съвсем като старец тук на килима. Времето в
сълза се свива, драскотини по дъното є се кръстосват
словобод след словобод. Въздишка гърдите не издува,
защото Той си я прибира и телата пак са две. Нейното
е сраснато с парче скала, от което аз след миг ще се
откъсна. Лицето є е като налято с хоросан. Прилича на
монумент озаглавен „да си силен“. Тя е силна. Виждам
я как се приближава гледайки ме отгоре и рязко стъпва
върху пръстите ми, които още се държат за ръба на
скалата.
Сега остава и учителката да влезе, е и какво, има ли нещо
за гледане? И тогава последен пламък у мен се надига.
Ласкав, не пари. Душата ми ме погалва. Любимата ми
пак ме предупреждава, аз я поглеждам, не чувам какво
казва, следваща обелка от същността ми се отделя,
чудя се има ли още и внезапно топка топъл въздух в
тялото ми се завърта, цяла обиколка в гърдите ми
прави, сякаш ме умолява да се изправя. Чувствам, че
от срам и от съжаление към мен топката неудържимо
иска навън да изскочи. Не аз я спирам, знам, че ако има
борба, не мога да є се изпреча. Случва се два пъти и
разбирам, че не съм изживявал подобно нещо. Усещам
собствената си душа как се обръща, какво иска и дори
какъв е цветът є, перленосив с нюанси, допирът є е мек,
назоваващ ме без име. Топка от топли перлени пера.
Топката хем напира навън да излезе, защото от мен се
срамува, хем да ме утеши желае, защото съм аз. Бутва
ме в пропастта, политам, превръщам се в насекомо,
обърнато с крачката нагоре,
тупвам, шавам безпомощно.
Връща ме до архетип от
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име, Мидори, в кафене поседял. Едно, само още едно
произхода ми докато съжаление пробудя. С новото си
съвпадение и той щял да се съвземе. Да уцели своя миг.
клетъчно зрение надниквам в очите є . Няма ме. Не мен,
Нали все в нещо живите успяват. За тях е „Норвежката
няма нас. Цялото е в клетки. Няма стая и топлина,
гора“. Ако я слушат без някого, в дебрите є ще се
има светене, лампа, стена и ниша. Дървена лавица от
изгубят, няма ехото да чуят. Сами в норвежката гора са
библиотека с единствена книга, после втора, виждам
само раз/сдвоените души. Ще се сетя ли как се казваше
всяка, наобикалят ме. Война ми обявяват, в която никоя
групата?
вещ милост не проявява. Всяка с нещо остро ме плаши.
Пак питам глухия хазяин, какво е някой да ти липсва?
Отново душата устремно ме подгонва в генезиса назад,
Да няма апостроф на място от разговора, където
където да спра да гледам, стигам стадий на влечуго. В
обикновено има? Контекст, липсва ми контекст за
слуз се омотавам, пъргав, силен, смъртоносен. Влечугото
липсване, винаги контекст или концепция е първото,
извиква отвращение, зове да бъде смазано, но още има
за което мисля, когато проверявам истини, ако не ми
сетива. Още назад се втурвам, бухвам се в изцъклен
достига концепция, си набавям от близки области.
миг и застивам. Мястото на моята душа е изрязано, но
Какво е съседно на липса? Контекстът е съ-текстовост,
образът на любимата празнотата запречва.
родство на текстове. Не синоним, а състояние, защо не
Тя ме избутва през вратата. Тревен стрък от картина
ми идва на ум кое е непосредствено до липса? Възможно
на Ван Гог с пластове синьо ме обгръща, с жълто
ли е да се намира извън всички останали, не. Тогава
от прозорци в хлад, витрини в старо злато, сцени:
липсата на контекст е мислите да не отзвучават в
гост недошъл, неслучило се съжителство и крушка
други, да няма ехо, да го няма ехото? Питам го как се
електрическа от муха оплюта. Входове зеят, с кофи
казва групата, която прави кавъра на „Норвежка гора“,
боклук и кучета. Миризми ме дърпат, коли боклукчийски,
чувам нещо като „бенд“, знам, че е бенд, а преди това?
метро, мерни единици, сантиметри и теглилки. Дървета
Кой пита, чии отговори чувам? Притъмнява. Невидимо,
задават ритъма. Песен ме залюлява за влакове, които се
прегръщат. Мелодията треперенето ми акордира, запява нечуто ромолът на вълните окаменява. Гръмва екотът
на тишината.
плъх в дует с джаз-певица родена в Измир. Музиката є
Припомням му как с лодка лови рапани, после дълго ги
бумти с тирета от миазми. Нито една гледка не носи
почиства. Понякога в малката стаичка се затваря, но
друго име, всяка е тя.
какво прави, никому не казва. И пак питам. Мълчи, става,
Години падането трае или миг – не закачвам клон
щура се из къщата и се връща с малка раковина в дланта
спасителен. Нужно ми е море, над него името є да
си. Подава ми я, в светлата нощ пламъкът на раковината
разпръсна и то да го изпие. Обхождам морското градче,
лумва, мисля си колко е красив, но той ме кара да се
което двамата обожаваме. На желязната врата
вгледам по-добре. И виждам релефни фигурки издълбани,
в къщата, където отсядаме е лепнат некролог за
един до друг правоъгълни хора в гръб, с глави обърнати
годишнина от смъртта на хазяйката гъркиня. По двора
към извитата част на рапана. С какво ги е изрязвал
се щура престарелият є съпруг, на когото се обаждам.
и полирал, та неизгубили блясък като диря от звезда
Не ме познава, но отваря портата широко и ме кани във
мъждукат.
вечерната градина. Опитвам се да му разкажа за летата,
„Печал по Нептун“ е нарекъл тази своя последна работа.
през които му гостуваме. Не помни, а и не чува. Получил
„А къде е Нептун?“
инсулт, но се пооправил. Забравил е как спи в мазето,
„Там, откъдето ехото не се завръща“.
за да дава под наем кухничката си, как продава рапани и
Себе си ли питам, когато той внезапно се обажда.
колко мрази съседа си, който даже не е от градчето, а от
„Отсъствието е всякакво, дори желано, липсата не е.
близко село. Пием гъсто вино, чиято рецепта не издава
Липсващо ехо е ухо в раковина, ако са две, тогава ехото
и се черпим с прочутото смокиново сладко, домашна
слуша ехо. Липсата на липсване е сдвоена раковина, а
направа от жена му. Сега е близо деветдесетгодишен и
какво е сърцето – две раковини слети, една за друга – ехо.
когато иска да ме чуе, накланя цялото си тяло към мен и
слага и двете ръце пред ухото си. Попитал съм го, какво е И нищо по средата. Какво, че не чувам, щом не ми липсва.
Липсата е, в което никой не се вслушва. Любовта става
някой да ти липсва?
звук, когато ехото отлитне“.
Последната вечер тук с нея на „Норвежка гора“
Тя скъсва с мен.
посвещаваме, песента на групата-емблема на моето
време. Където и да сме, никога не се лишаваме от
музикални вечери, харесваме една
и съща музика. Слушаме кавър на
песен сдвоена: една, отдавна станала
матрица за създаване на конгениални
версии, и още една, увита в кашмир.
Двете в една изсвирва група от
Сиатъл. Момчетата изпълняват
вариант в тежък рок, с другата я
сливат и омекотяват, а общият кавър
звучи като спектакъл. Пее младеж с
лице, целунато от ангел-войн. В тази
песен моята любима си „отиде“ с Бога
в единение, с неговите енергии и с мен.
Далеч ни отнася песента и когато
дългата версия свършва, тя не отваря
очи, нищо не казва. Били сме двама в
ритъма, звуците не чуваме, защото в
нас отзвучават. „Тук и навсякъде“ сме
били – като души на ангели.
Какво ми заповядва тази вечер да
слушам същата песен? Само да се
сетя за групата. Подминавам морето,
плажа, облаците, търся да се потопя
в песента, където името є да изчезне.
Знам, че там няма норвежка гора,
че музикантът по погрешка нарекъл
„норвежко“ дървото, омоним на
гора, което е всъщност „шведско“,
разпространило се като евтин
материал за мебели. Момчето от
песента, което девойка кани на гости,
но му отказва любов, нощува в банята,
а на сутринта подпалва малкия
апартамент на момичето, излязло
рано за работа. Това се пее в песента и
обяснение няма. Тъмно очарование лъха
от „норвежка гора“ и потъването в
родствени имена: изоставен, самотен,
гняв. Погрешно изтълкувал заглавието
и прочутият японски писател, когото
съм започнал да харесвам. Намерил
съм първата му книга, която така
се и нарича „Норвежка гора“. А в нея
моята история разказал и още една,
за японско момиче, което в нейния
град с мен се среща. Не е съвпадение,
липсват знаци, не е важно, че ги
разказва той. Там съм аз, раз/сдвоен.
Шлял се из нейния град, а после с
японското момиче с до болка красиво
Фотография Камелия Спасова
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Гравитация

аз също съм облечен
но се чувствам гол
Душата ми е в торбичка от сладолед
Трупът пред мен изстива
една гарга е кацнала
на челото на съществото
което не е нито човек нито животно нито дете
и кълве остатъка от
очната ябълка
езика
носа
ушите
преди това са идвали
и други
за да вкусят от
тази така чиста плът
тази така мръсна плът
краката ме отвеждат
към мястото на моето
погубване
джапам в кръвта
по главната улица
прибирам се в квартирата
и лягам да спя
в съня си
все още имам крайници

Човекът, който танцува, е човек в контрол над
собствения си свят – не помни какво е било, не знае
какво ще бъде, върти се в безтегловност по ръба на
мислите си, препъва се във времето, запазва себе си – и
после пада, падането е това, което го прави истински.
Моментът на отпускане на вярата в безтегловността
един миг преди да стигне земята; да се удариш в
гравитацията е последното задължение, когато си
тежък, когато имаш смисъл: да се блъснеш в онова,
към което си тръгнал, да приемеш, че си обречен на
него

Николай Йорданов

Мерет Опенхайм, „Седалка на колело покрита с пчели“ (1952)

Хюго Ерфурт, снимка на Мери Уигман (1912)

Ето, аз падам долу: ези ли съм, или тура? Въпросите,
които питам себе си по пътя към собственото
си пристигане, изчерпват инерцията си по пътя,
стават въздух, в който се намествам, в който
намирам границите на кожата си и ги изпълвам; и
после вятърът, който подхвърля това падащо тяло,
се оказва черна дупка, която засмуква земята, няма
повече питане, няма повече слизане, няма повече път –
това е била възможността за полет.
Полет: полет няма, ако не се откажем да знаем къде
отиваме, ако не се примирим, че не може да не отиваме
никъде – ето едно тяло, което намира в себе си бутона
за изключване на знанието, една парцалена кукла, която
по силата на аналогията превръща света в парцален
свят без център и без устременост, но застинал
в осъзнаването на себе си, точка върху хоризонта,
която се приближава под намагнетизираната власт на
истината за това, което е.
Земята не диша, земята се рони под себе си и замръзва
в състояние на разпадане, за да посрещне човека си
както планета среща планета.
Въздухът задържа тепмпературата на пристигането
постоянна, докато не се случи срещата, приземява
се не човек, а совалка; в нея никой не управлява и
никой не знае посоката. И разстоянието помежду
увисва простряно напреко – току-що изпрания спомен
за момента, който в момента си тръгва, бял и
естествен, чист и победоносен в безразличието си.
Ръце, които намират небето и го оставят да си
отиде, нещо, изхвърлило себе си, за да се вмести в
мястото си, парче от пъзел, който липсва, дежавю,
което не приключва. И никой не носи отговорност за
приземяването.
Биляна Тодорова

Денят е…
Пред магазина надолу по булеварда онзи мгагазин който
всеки знае всеки доста почтен и добър човек който
всяка сутрин пие кафе и закусва обилно и който си ляга
в 23 00 часа и спи спокоен сън там се случи убийството
и разследването на същество ли дете ли човек ли
посред дневна светлина

Човек ли животно ли дете ли е било нападнато от
диви араби с ножове които явно са го преследвали
от някакво време чакали са момента в който да
впият наточените си остри оръжия в меката плът
на образуванието в точния час и точното място и
точната светлина те са се впуснали като глутница
и се предполага че са впили ножовете си първо в наймекото място кръвта е плискала пръскала и гърмяла
цялата улица е боядисана в цветовете на триумфа им
достапочтените хора не са отбелязали случващото
се или може би не са искали да обърнат внимание
или може би са си пиели кафето и са ядяли кроасани
в този час който е направен за пиене на кафе и за
ядене на кроасан чак след няколко дни в нечие кафе е
била открита очна ябълка остатък от събитието
случило се пред магазина който достапочтените
хора които пият кафе и закусват обилно знаят под
различни килими в различни канавки и улеи и канали
постепенно са намирали и изскачали частите на това
нещо което не приличало ни на човек ни на животно ни
на дете сега пред магазина на същата светлина като
тази на убийството стои като подреден пъзел то и
то е почти като себе си но нещо липсва нещо което
арабите с ножовете явно са отмъкнали за техни цели
това е най-мекото това което липсва е най-мекото
Денят преди деня
В който аз се събуждам
В който аз се измивам изкъпвам оправям
В който аз закусвам обилно
В който аз пия кафе
В който аз отварям вратата
В който следва…
В който завършекът е хиперреален
В който зад една врата червена се появи същество
което впоследствие установих че не е ни човек ни
животно ни дете
В който аз и то установихме контакт който
продължи извън рамките на времето извън рамките
на телата ни който ни доведе до едно място с пособ
за седене ядене пиене и ъгъл в който се извършваха
дейностите които последваха между мен и то
тела се сливат смилат границата между плътта и
въображението изчезва прескача се аз и то са едно за
краткото време после аз излизам от това място и
вървя надолу по една улица малка слабо позната но там
въздуха е по-различен по-магичен вървя надолу надолу по
улицата но сякаш усещам че летя от гърба ми сякаш
нещо стърчи стърчи нещо което май са крила едно
перо пада
Денят след това
Душата в торбичка от сладолед
Кръвта просмукана с отрова
Двата крака забити в гроба
Остатъкът от цивилизацията
е пред мен
Улица
Магазинчета
Урунгели
Изроди
облечени с дрехи

Василия Стоилова, неозаглавена картина

Тяло сухо в галоп пътува към светещата райска

градина за душата не така далечна но изостава този
труп тая изцедена плът се влачи непосилен е да я
пребори разумът стиснат в хватката на болката от
огледалото сухо тяло разчленена кост ума притиска
като менгеме ум запътил се към края за да изхвърли
земния си труп разбил сегашния живот душата є е
лека не заслужава тоя самар болезнен за видимото
знае че не е така че не е вярно но боли забива се като
вълна в скалите разпръсква непоносимо отвращение за
погледа изстисква всяка капка и боли когато гледат
очите є това противно отражение туловището е
изпълнило цялата стая разлива се и извън нея изпълва
целия є свят ненамаляващо изобщо въпреки изригващия
вулкан на лишенията и трябва да рисува да размаже да
издраска по платното мъката не помага не спестява
злобата към тоя труп запушващ душата която е лека
жълта птица като нарцис жълт не не и този образ
който е недостижим за нея и защо защо е наказана да
гледа некрасивото всеки миг във всяка отразяваща
повърхност знае че не е така знае но онова пищи в
главата є постоянно тялото ти е огромно не може
да се носи в този свят с това животинско туловище
борбата води я толкова отдавна вече не помни
откога но няма воля да си тръгне бързо онова пищи
крещи разяжда я разронва я на трохи но се бори да
го заглуши успехът е като права линия при ехография
трябва да изхвърли демона да драска все по-настървено
обезличеният є лик замахва по платното не намалява
болката не намалява не може да я изплюе не трябва
да я преглъща преглъщането е грях към Бога но и към
онова дето пищи в главата че е пещера от плът която
е крачещ великан на малка планета разклаща с всяка
стъпка и защо защо края го няма защо не притихва
защо има свръхсили да го слуша онова пищи в главата
є може ли да го заглуши като отиде в рая ами ако там
е също тясно не знае иска да разбере разбра не може да
каже.
Габриела Накова
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В ден на безкрайно безхаберие дезертьорът от

Националната демократична армия на име Георг се скри
под сянката на един бор. Борът беше около четири метра
висок и около шест метра широк. Сянката му обгръщаше
всяка една част от тялото на бившия войник. Доволен,
че е намерил най-сетне място за почивка, той започна да
търси манерката си в тежката си раница, която беше
единственият му верен другар в пътя към къщи. Какво
ли нямаше в нея – аптечка, въже, спален чувал, празна
табакера, червен триъгълник, наполовина изядена ябълка,
метална чаша, кремък, маска за лице, химикал, молив,
наполовина изписан тефтер (жълт на цвят), куп касови
бележки, миниатюрен газов котлон, протрито спално бельо,
резервен панталон, игла, конец, уред за вдяване на конеца,
швейцарско ножче, кърпа, ръкавици без пръсти, ръкавици
с пръсти, крекери, хранителна сол (50 гр.), патрони за
оръжие, парцали, продукти за лична хигиена, олио, прибори за
хранене, празни консерви, одеяло, детска плюшена играчка,
кибрит, носни кърпи, напоено с дамски парфюм парче плат,
фес, допълнителен потник, немско-полски речник, одеколон,
малко ножче, още една метална чаша, прогнил картоф,
полуготови ястия, скъп часовник, вероятно плячка от
последната му битка, лосион за тяло, слънцезащитен крем,
три или четири чифта дълги чорапи (в различни цветове),
един дол дренки, неотворен салам, домино, карти за игра,
хармоника, четка за тоалетна, тоалетна хартия, няколко
вида репеленти, гумено топче за игра.
Докато реорганизираше съдържанието на своята раница,
Георг беше осенен от мисълта за своята съпруга. В
момента тя се намираше на около две хиляди триста
тридесет и осем километра.
- Е, 2338 км ни делят един от друг – си каза Георг, докато
преценяваше кои ръкавици му стоят по-добре. – Не е
толкова много.
Извендъж над главата му се появи образът на птица. Тя
кръжеше около бора, като че ли искаше да му каже нещо.
Кацна на върха. Издаде много силен звук. Георг не беше
виждал по-красива птица. Той извади от раницата си
крекерите и ги натроши на малки парченца. Вдигна ръката
си във въздуха с намерението да нахрани птицата, чийто
вид никога не беше срещал. Затвори очи и зачака сублимния
момент. В този миг усети нещо като шамар през лицето.
Уплах обзе сърцето му, но въпреки това той не можа да
отвори очи. Дванайсет милилитра течност спуснати от
клоаката на птицата го зашеметиха.
Идилията в живота на дезертьора изгоря като пианото на
Кастелучи. Това не беше моментът на неговото незаконно
напускане на редовната войска, не беше измяната му със
съседката от петия етаж, нито когато открадна онова
бижу, което любовницата му много харесва, нито псувнята,
която отправи към контрольорката в автобуса, нито
тогава, когато каза „Майната ви на всички“, нито когато
излъга най-добрия си приятел, нито когато удари за пръв
път жена си, нито когато удари за втори път жена си, нито
когато удари за трети път жена си, нито когато удари
за четвърти път жена си, нито когато я преби, защото

е излязла с приятелка без да го пита, нито моментът, в
който осъзна, че не струва, нито когато спря да му пука за
това, нито когато изнасили онази афганистанка по време
на последната си мисия, нито когато използва друг войник
за човешки щит, нито когато хвърли пиратка в краката на
дете от терасата, защото му пречи, не когато стреляше
по прозорците на съседите от долния блок с въздушна
пушка, нито когато го обвиниха в блудство с малолетни
– не. Неволното изпускане на птицата преобърна целия му
живот.
– Тази шибана птичка промени всичко! – грабна автомата
си и започна да стреля по нея: – Майната ти! Това ли искаш?
Нà ти! Мръсна твар!
След като изпразни пълнителя си, Георг се ослуша и огледа
за птицата. Изглежда се е борил с вятърни мелници.
Наоколо нямаше нищо друго. Той се намираше в поле, а в
средата му един бор. Той взе решение. От сега нататък
няма да позволява на никаква птица да му цапа лицето.
Откри своята нова мисия – да унищожи всяка една птица
на планетата. В чантата си той прибра извадените
крекери, патрони, спален чувал и др. Сложи я на гърба си,
нарами автомата и тръгна на лов за диви, гадни, агресивни,
егоистични, лъжещи, безразсъдни, ужасни, непоносими,
нетолерантни, ревниви, безмилостни, инатливи,
възмутителни, вредни, безсмислени, омразни, гнусни, лоши,
мизерни, посредствени, неприятни, миризливи, но красиви
птици.
Николай Николаев

Обух си обувките и тръгнах да набера пясък от

небето. В обувката ми се разхожда обло камъче, което
почти не усещам, но ми бърка в окото. Жълтата
трева е още зелена. Не те виждам, не те усещам,
сетивата ми се топят от потта на язвата ми.
Тръгвам по пътя и вървя към голямото петно на
съзнанието си.
Слънцето е сменило посоката си, а звездите станаха
нашите спътници към търсенето на трапчинката на
дясната буза на бог. Нищо не виждам, но вярвам, че ти
ме виждаш и това е вярното.
Момчето и момичето седнали нищо не чакали нищо не
търсели нищо не искали, но седяли, те били първите
хора, дошли от заробената земя и знаели за голямата
сянка на бъдещето, от която няма да изгорят от
миналото на болката.
...Мислите ми се реят из вятъра и бързо се смесват
една с друга – не остава нищо от тях. Въздухът
издухва всичко. Не мога да дишам, това ме кара да
мисля за спомена, който се изгубва в един друг свят,
който вече го няма. Губенето е най-естественото
нещо в изгубеното море на потопа. Защото където
и да идех, ще е там в напуканото на скалата и в
бездната на водовъртежа. Босите ми крака си
спомнят мидата, която се напука под петата ми.

Илияна Дадарова
***
напомням си, че може би
огледалото е счупено
а аз съм цяла
***
и с този урок
си отива детството
каквото искаш
невинаги ти се дава
и невинаги искаш
каквото ти трябва
***
когато затвориш вратите към външния свят
остава единствен изход – навътре
там където твърде рядко се сещаш да търсиш
щастие
и себе си
– себеизолация
***
тръгвам си с уверени стъпки
от всичко което не усещам като мое
от хора които носят тъга вместо щастие
от места в които не откривам себе си
научих се да не задържам чуждото
когато се изплъзва като дим през пръстите
и може да въздъхна тихичко на прага
но вратата се затръшва без билет за връщане
пожелавам ти щастие
пожелавам си щастие
другаде
***
търся баланс
между трите си крайности
да съм твърде своя
да съм чужда
да съм ничия
***
може би се чувстваш толкова изгубена
защото все вървиш по чужди пътища
крайпътните табели са ограбени от смисъл
а в гърдите тихо ти тупти компас
***
обещание
годините се трупат върху раменете ми
всяка следваща по-тежка от предишната
и целта която си поставих за преследване
да се усмихвам винаги търсейки баланс
тежестта на всичко липсващо в годините
е малка стъпка в моето израстване
промените настъпващи отвътре
вярвам че ще бъдат за добро
научих се да търся обичта към себе си
да не посявам обич в замръзналата пръст
да не гоня блянове и ветрове напразно
защото те са просто дим в шепите
уча се тепърва да съм силна и достатъчна
да не доказвам себе си в името на друг
да не изпитвам нуждата да нося маски
които други са харесали за мен

Корица на албума Casually Dressed & Deep in
Conversation на групата
Funeral for a Friend (2003),
основана върху серията
„Любовниците“ на Рене
Магрит (1928)
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Окото ми е замрежено, подобно на пчела, която
опрашва плод по време на лято. Мирише на отишло си
слънце и на разцъфнатата вечер, която търси моето
спокойствие.
Самуела-Ивана Церовска

уча се да бъда себе си
обещавам си да не живея чужд живот
да се усмихвам търсейки хармония
и всичко липсващо запълвайки с любов

Никол Вълчева

Етюди за Микрї
Микрї, година първа
Лято, слънце,
стягаме багажа
Море, любов,
отиваме на плажа
Път, завои,
върти ми се главата
Музика, цигари,
заспивам във колата
Слънце, гледка
и залез във Милина
Този, който
чаках цяла зима
Любов, микрї,
двамата сами
В малкото легло
не може да се спи

Но чу се писък
стана катастрофа
силен сблъсък
изгубихме посока
Ето този кръстопът:
от двете му страни
стоиме ние, аз и ти
аз към теб, а ти със гръб
Пресичам на червено,
засилена към теб,
но ти потегляш
леко вдясно, аз напред
Сто посоки
много километри
безпътни знаци и
ограничения

Джулай

Славена Зайкова (Уни)

Promo sapiens
промо код
промо живот
промо култура
промо имот
промо държава
промо клавиатура
promo sapiens
промо планета
внимание
намаление
извозване и съхранение
промо пакет погребение

***
когато времето на пръсти се изниже
под тъмносините юргани на живота
ще ни обсипят по гърдите със глухарчета
и ще е все едно дали сме се целунали на
седми януари

Залези, море,
хапваме барбуни
Вино и небе
край пясъчните дюни

Джулай не може без морето
и то е пусто без Джулай
Там намират щастие, с което
миговете са безкрай

Микрї, легло
и златен пясък
С теб в едно
в очите блясък

Вълни и хладен бриз таят
всички вопли на брега,
Шумни гларуси край нас летят
времето не стига да се насладя

в прегръдките на памуковите полета
почиват едно от друго, едно до друго
изтощени телата ни, изтощени от сън

Микрї, година втора

Миг на щастие се поражда
там до пясъчните дюни
В ритъм с танца се поклаща
вечерта под нежно пълнолуние

лежим върху памука
поникнал от кошмар
и противна прохлада
заслонява лицата ни
и очи заселени с лед
за сбогом събуждаме

Искам да заспя дълбоко
Да спя, за да забравя
Да лежа сама в леглото
Без да мисля, че те няма
А теб дълго няма да те има
Цял месец ще си там
Микро и залез във Милина
Но този път си сам
Не сам, ами самотен
Независимо от плаж или море
През този месец летен
Под това безоблачно небе
Но едва ли ще тъжиш
Не и както аз ридая
С близки си, ще издържиш
Но аз не мога да забравя
За дългите разходки
И този хладен летен бриз
За безкрайните усмивки
И онзи малък наш девиз
Микрї, легло и златен пясък
Пихме вино до зори
В очите твои моят блясък
Още помниш го, нали
Помни и не забравяй
Аз се връщам вечно там
Моля те, не ме оставяй
Догодина няма да си сам

Миг на нежност там се носи,
мечтаехме си за това
Да се разхождаме по плажа боси
чак до края на брега
Джулай умее да твори
там под синьото небе
И любовни мигове дори
сал за мен и теб, море

Морско момиче
Морско момиче
морски обича
плажа, вълните и теб
Морско момиче
морски ще тича
към тебе ще пери ръце
Морско момиче
морски наднича
и търси те в капка небе
Морско момиче
морски нарича
единствено теб

***

лежим върху памука
лениви в любовта си
да измълчим последната целувка
за да не мъчим устните си с друго

***
обещания за вечност
чудни блатни сънища
стражари на кошмари
прозорец към нали
и цветни капки дъжд
пробили тъмната вода
и после ирисите почвата
довиждания
и душа нали
очите ти
закотвени в безкрая
на огледалата
перата отразени
в тях
и други още липси

Море

И когато вече се събудя
Нека август да е свършил
Искам разказа ти пак да чуя
За моята любима Гърция

Леко вдясно
Дълго пътувахме преди
двамата сами,
късно вечер, но нали
бяхме само аз и ти
Една посока
много километри
без пътни знаци и
ограничения
Бърза скорост
без каска, без колан
през дупки и банкети
без спирачка, без волан
Минавахме криви
и прави пътеки
търсихме нови
булеварди и преки

Рисунка Александър Байтошев
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Д-р Захариас
Никос Хартомацидис
С дядо Манолис, брат на покойния ми дядо Милтиадис,
сме завладели сянката на черницата в двора. Всъщност
не цялата площ, само горния десен ъгъл на масата.
Общата маса, на общия двор, засенчена от общата
черница, с общата покривка от мушама с щампованите
по нея портокали. Не бих се заклел, че са портокали.
Но щом като общественото мнение се е изказало
и е нарекло тези оранжеви петна портокали, всяко
продължение на разговора на тази тема е излишно. Пък
и нас с дядо Манолис като че ли хич не ни еня дали тези
петна са портокали, праскови или просто безуспешна
интерпретация на залези върху мушама. Лично аз, като
романтичен чешит, предпочитам залезите. Ние просто
сме завладели единя ъгъл на масата, пием си виното и с
надути ноздри се опитваме да уловим онази лека разлика в
аромата, идващ от общата кухня, която ще ни съобщи,
че мезето е готово. Аз съм горд. Дядо Манолис, въпреки
моите не съвсем завършени седемнайсет, ме черпи вино.
Силно домашно вино. Леко киселее, но го пия без гримаси.
Чакайки мезето, ние с дядо Манолис разговаряме. Около
масата са насядали съседите и съседките, съжители
на дядо в обителите около общия двор. Съседите са
забили нос в разтворения чаршаф на вестник „Старт“
и търсят, четейки между редовете, кога „Локо“ или
(по-рядко) „Тракия“ ще станат шампиони. Съседките с
тънки игли плетат дантели. Приготвят прикя за реални
или бъдещи внучки и внуци. Внуци, отсъстващи от
общия двор. Кълбетата на конците са се търколили под
масата и погледнати отдалече съседките мязат повече
на рибари, които (много) бавно прибират влакното на
невидима за нас въдица. И те, както и съседите, седят с
надути ноздри в очакване на промяната в аромата. Щом
я усетят, ще опрат ръкоделието си върху най-близкия
залез или портокал и ще станат да помагат. От кадъра
като че ли отсъстват котки. Има ги. Сигурен съм, че
се крият някъде и дебнат. Ще се появят навреме, за
да посрещнат приземяващите се върху портокалите
на покривка чинии. От малкия си опит зная, че най
успешните засади на чинии с мезе ги устройват котките.
Освен надутите ноздри някой внимателен наблюлател
би отбелязъл и наострени уши. Съседите следят
внимателно разговора ни с дядо Манолис. Следят?
Не е точната дума. Стараят се да отгатнат по
интонацията на гласовете ни накъде сме я подкарали. С
дядо Манолис говорим на гръцки и за да са напълно наясно
за темата на разговора ни, им се иска, като във филмите,
дето гледат в киното, някъде под, над, около нас да се
появят субтитрите на разговора ни. Има моменти,
в които интонацията на разговора ни като че ли не
им е достатъчна. Имат му доверие на дядо Манолис,
просто им се ще да се вмъкнат в разговора ни и ако е
нужно, да подадат ръка за помощ. Кому ще помагат?
Зависи. И сега помагат, все още мълчаливо и учтиво.
Уважават и обичат дядо ми Манолис, усвоили са дори и
гръцкото „Барба Мано“. Усвоили? Носят го със себе си
от там, от родните села на юг от Беласица. Бежанци
и потомци на бежанци са съседите. В учебниците по
история ги срещаш като сухо написана фраза „бежанци
от Беломорска Тракия и Македония“. Фраза, оставаща
незабелязана от болшинството от учениците. „Това е
друга история, сега не ѝ е времето“, една от съседките
само за миг вдига поглед от дантелата към мен и с този
поглед пресича всяко мое желание да се отплесвам на
балкански теми. Втълпил съм си, че съседите са хор от
древна драма или комедия и с репликите си помагат на
несвързания ни още диалог с дядо Манолис да придобие
смисъл.
Всъщност аз съм се запътил към Поморие (Анхиалос).
Там вече ме чакат момчетата от класа, за да изпълним
дадения на бригадата през юли обет. След бригадата
през август сме на море. Паричният недостиг обяснява
защо вместо Златни, Слънчеви или други туристически
обекти, избрахме скромно звучащото Поморие. Вкъщи,
в София, се сдърпахме с баща ми. Започнахме от това
мое заминаване за Поморие и неусетно опряхме до
вечната тема, моето бъдеще. Изборът и непроменимата
дилема на този избор: история или медицина. И този
път не успя да ме убеди в своето предпочитание към
медицината, въпреки логичните аргументи и доводи
за професионалната сигурност на лекарите в Гърция.
На мене това репатриране в Гърция все ми излиза от
главата и се запилява един бог знае накъде. Неизбежно
ще се срещнем с него, но все ми се струва, че още не му
е времето. След тридневно неловко мълчание баща ми
подхвърли „Добре би било пътем за Поморие да се отбиеш
в Пловдив (Анхиалос и Филипополи в разговора ни)

да се видите с дядо ти Манолис“. Приех. Неголямо
отклонение в маршрута и среща с гарантираната
щедрост на дядо. Подозирам, че дядо Манолис е уведомен
за разногласията ни, ако е така, сигурен съм, че му е
отредена роля, да речем на посредник.
– Зная, че ти харесват партизанските истории. Ще ти
кажа една – дядо Манолис я подхвана отдалече.
– Харесват ми партизански истории за предястие, но от
сума ти време не са ми разказвали...
– Считат, че си пораснал и не са ти нужни приказки, за да
си отваряш устата.
Гласът на дядо като че ли смени интонацията и
древният хор на съседите реагира на тази промяна. Всеки
от тях посвоему показа, че и те са в очакване на разказа
на дядо Манолис. Съседите сгънаха на две вестника,
който четяха, а съседките дръпнаха някак по-рязко
конците на плетивото си и отново ми заприличаха на
рибари, които усещат, че невидимата от тях риба кълве.
– Историята не е моя. На дядо ти Милтиадис е. Аз
бях готвач, когато имахме какво да сготвим и какви ли
могат да са готварските партизански истории. Братята
ми Милтиадис и убитият Димитрис си бяха герои, аз
просто ги следвах. Ако си още злояд, кажи на майка си да
ти разкаже за баща си. Сигурно ще ти отвори апетита.
– Ха-ха-ха! Не е необходимо да знаеш гръцки, когато барба
Манос разказва, всичко е понятно. Още помня историята
с последната двугърба камила, живяла в Гърция – оправда
се разсмелият се съсед и замря в очакване.
– Хареса ти, съседе, защото беше мелодична и с лесни
рими: камила-людмила.
– Ха-ха, така беше, печена камила, дава нами сила –
прости ми, барба Мано. Забравих се. Историята за
младежа трябва да е дидактична – съседът съвсем се
ентусиазира и използва случая да вмъкне думичката
„дидактична“.
– Прав си, съседе, историята ни е поучителна – набързо
се съгласи дядо, – но не знам откъде да я подхвана.
Сигурно трябва да е дидактична, но не и приспивна.
Всъщност ти – обърна се към мене дядо – ще избереш
героя на историята. Ще ти кажа три имена и трите са
имена на хора, участващи в нея. Избери си едно от тях и
ние ще го последваме. Захариас, Милтиадис, Пасхаля.
– Коя Пасхаля? Само една Пасхаля зная, чиято възраст е
подходяща за партизански истории. Но тя е учителка и
ходи с протези...
– И ти си диване – вметна съседът.
– Дядо, сигурен ли си, че не ни разбират?
– Точно за тази Пасхаля става дума – дядо Манос
подмина въпроса ми.
– Тогава избирам Милтиадис или Захариас... Да, мисля, че
е по-добре да ми разкажеш историята за Захариас. Мезе
чакаме и ако избера история за дядо Милтиадис, ще ми
приседне... с историите за героичния ми дядо Милтиадис
винаги така се получава, хващат ме за гърлото и все ми
припомнят Лермонтовото „Богатиры не вы“.
– Захариас? – попита дядо Манолис, като че ли ми даваше
възможност да променя избора си. – Добре, щом като
настояваш...
В лагера в Берковица с нас беше един лекар от Ксанти,
доктор Захариас. Не беше партизанин, пленник беше.
Не знам как иначе да го нарека. Жертва на похищение?
Може и така да се каже. Дядо ти Милтиадис ни го
доведе. Похити го посред бял ден от Ксанти. Качи го
в планината, за да спаси живота на учителката ти
Пасхаля. Беше почти невъзможно някой въоражен и без
документи да се вмъкне в града и още по-трудно да
излезе, при това не сам, а с похитената жертва. Веднъж
го попитах как успя да го доведе до бивака, при това
навреме. Не ми отговори, само махна с ръка, познатото:
не ми досаждай. Но думата ни беше за доктор Захариас.
Странно му беше положението. Нито рак, нито щука.
Не следваше ритъма на нашия лагерен живот.
Отсъстваше от всички тези тъпотии, проверки,
политически занимания и манифестации, с които се
стараехме взаимно с ръководството да се убедим, че не
сме победени, а само временно отстъпли...
– Зная ги добре тези временни отстъпления, представи
си и ние тук от седемдесет години сме временно
настанени – вметна съседът и опря меко дланта си върху
един от залезите на покривката. Преди години сигурно би
го ударил с юмрук.
– Когато не ни преглеждаше, доктор Захариас си
седеше с книжка в кабинета или на припек. Носеха му
храната, покрита с бяла кърпа и всички важни клечки,
кадри и разните му там майори и полковници на
Демократичната армия на Гърция. С него бяха на „вие“.
Неведнъж ми се е струвало, че дори му се покланяха, не
реверанс, лек поклон в знак на уважение. Нямах с кого да
се сдърпам и за всичко той ми беше виновен. От деня, в
който ни го доведоха още в планината, все в очите ми се
вреше, той и неговата различност.
– Интересна дума издума барба Манос, „различност“ –
тихо се обади хорът на съседите.

– Как трябваше да го кажа? И в лагера в Берковица, и в
планината долу (в Гърция) винаги си беше като муха в
мляко. Представи си битка в планината. Положението
около нас едно такова напечено, навсякъде свирят
куршуми и точно тогава докторът цъфва с костюма си
в кухнята и ме моли да му дам вряла вода, за да обработи
някаква рана. Говори ми на „вие“ и ме нарича „господине“,
а не „съратник“ или „другар“, както е прието. Ризата
му чиста, панталонът му изгладен, дори и обувките му
лъснати. Леки летни обувки, а не чепици. Преувеличавам.
Не бяха лъснати. Гледам го и му се дивя. Напълних кофа
с вряла вода, взех и манерката с ракията и отидох да му
помагам...
– Пушката, барба Мано? – хорът на съседите не можеше
да си представи партизанин без този атрибут.
– Неотлъчно през рамо – със сърдечна усмивка отговори
дядо.
Правех се, че помагам и го зяпах как работи. Сръчните му
пръсти, когато обработваха раните ни...
– Ако съдя по белега на дясното ти рамо, дядо...
– Това беше преди да ни го доведе дядо ти Милтиадис,
закърпиха ме набързо без много-много… но за доктор
Захариас ни беше думата. Като че ли някой се стараеше
да ми го навира постоянно в очите. Него и толкова
различния му свят. Представи си само. Месец юли, 1950.
Гражданската война е почти приключила.
– Почти? – хорът стана двуезичен.
– Почти! Всички се чудят какво да правят с нас
победените. И ние се чудим, но вместо да изразим
почудата си, се правим на дисциплинирани войници и
дрънчим с несъществуващо оръжие. Маршируваме, пеем
борчески песни...
– „И се зъбим на тирана“ – съседът показа, че в училище
не винаги е дремал.
– Механи нямаше – добави дядо и продължи: – Въобще
стараехме се, сега не знам защо, може би за да
поддържаме боен дух. Почти всеки ден ни информираха
за международното положение, а то винаги беше
доста объркано. Насядали амфитеатрално по склона
на хълма, на припек, седим и слушаме за това проклето
международно положение, което ни е пречка да бутнем
и срутим за мигове само, гнилия стар свят. На думи
изглеждаше лесно. Подлагаш рамо и толкоз.
– Затова ви слагаха препятствия – прошепна хорът.
– Мислиш ли? Не са това манджи за моите уста.
Седиме на припек и се потим. Лекторът и той е на
припек, и той се поти. Вади от джоба си кърпа и трие
темето си. На двайсет крачки зад него, обърнат със
сенчестата си страна към нас е лекарският кабинет.
На рамката на вратата му, облечен в бяло като ангел
небесен, се появява д-р Захариас. От голямо алуминиево
канче пие вода. Виждам как гръклянът му се движи
нагоре и надолу и почти дочувам звуците на ръждясала
помпа. Плисна останалата вода на земята. Не само аз
го фиксирах. Пред мен седи Лемоня и тя с ненавършени
като тебе седемнайсет и с още бинтована глава. Гледам
я горката и тя преглъща. Не знам в чия уста беше
останала слюнка. Не издържа момичето. Припадна...
– Горкото – прошепна хорът на съседките, дърпайки
рязко конеца на плетивото и добави тихо, но строго:
– И вас не ви беше срам?
– Не можеш да си представиш, сестро, за колко неща се
срамувах тогава, но и сега. И припадъкът на Лемоня беше
почти най-маловажното... но на младежа му обещахме.
– Историята на доктор Захариас, дядо.
– Не са останали много неща за разказване. През 1955-а
се върна в Гърция, пленник беше, отвлечен от лошите,
върлите, людоедите. Отвлечен.
– А вие не бяхте ли, дядо?
– Отвлечени?
– Да. От течението на историята.
– Такива ли ще ги редиш като историк...
– Остави момчето на мира, барба Мано, не ти е виновно
– хорът на съседите с намесата си спря. Дядо явно му
помагаше.
Започнахме да му разказваме една история с явното
намерение да повлияем върху избора му на професия. Найдобре ще е да спрем и да го оставим на мира. В края на
краищата каквото и да избере, сам ще си сърба попарата,
да сме живи и здрави и да се радваме на успехите му .
Хорът на съседите си каза тежката дума, слагаща
край на всяка драма. Отсъствието на реална драма не
омаловажава тежката му дума.
С дядо Манолис, брат на покойния ми дядо Милтиадис,
сме завладели сянката на черницата в двора. Всъщност
не цялата площ, а само горния ъгъл на масата.
Ароматът от общата кухня призова дебнещите до
този момент котки да се измъкнат от скривалищата
си. Ароматът или усетът им, че обитателите на
общия двор ще се заемат с нещо, което те, котките,
намират, че е съществено. И като че ли забравена
от всички нас, на склона на лагера в Берковица остана
седемнайсетгодишната, припаднала от жажда Лемоня.
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