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ВБВ

В очакване на месията

Седмици наред прикриваме бременни човешки жени из железопътните улици:
прибираме ги в тялото си – охраняваме ги със своето растително око на гърба.
От нощното гнездо на Земята излитат студени и стоманени ядрени глави,
а инженерните вулканични кратери усилват гърления им зов преди зората.

Ракетите свистят в дълги улеи нагоре към дълбоките звезди и планети,
огнените им атомни опашки опожаряват изоставените хуманоидни пазари.
Военният паваж се огъва под изрязаните коловози на смъртни машини
и ние виждаме изкривени от страх лица или своите остри, вкаменени скули.

Единствената ни надежда е някоя бременност да се окаже прераждане.

 Аделина Ангушева

 Ива Анастасова

 Асен Терзиев

 Ренета Бакалова

 Михаела Ангелова

 Савина Петкова

 Василена Радева

 Лидия Кирилова

 Соня Александрова

 Николай Генов

 Стилиян Йотов

 Калин Михайлов
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Н О В О

Новият брой 
168 на списание  
„Християнство 
и култура“ е 
посветен на о. 
Ангел Ангелов 
– богослов и 
философ, пастир 
и проповедник, 
един от най-
обичаните 

и популярни духовници в столицата, починал в края 
на 2021 г. В броя са публикувани предоставените от 
семейството текстове на о. Ангел Неразгаданото 
добро, Августовски вечери и Път във времето, който ни 
води към безвремие. А в памет на о. Ангел спомените 
си за него споделят Варненският и Великопреславски 
митр. Йоан, Ралица Ангелова, Теодора Димова, доц. 
Павел Павлов от Богословския факултет, свещениците 
от храм „Св. София“ Йоан Карамихалев и Сава Кокудев, 
както и Роберт Джераси, председател на Националния 
съвет на религиозните общности в България. В новия 
брой е продължена темата за „200 г. от рождението на 
Ф. М. Достоевски“, в която са представени текстовете 
на Юрий Иваск Савловците, които не станаха Павловци 
и на Кентърбърийския архиепископ Роуън Уилямс 
Хроникьор на дълбините. В рубриката „Пътища“ е 
представен откъс от книгата на френския богослов Анри 
де Любак Парадокси, а в рубриката „Християнство 
и култура“ – разговор с Чезаре Пазини, префект на 
библиотеката на Ватикана, озаглавен Библиотеката и 
семената на универсалността. Разговорът в редакцията 
е с Браницкия епископ Пахомий, който споделя, че 
Липсата на монаси е голяма болка за мен, а темата 
„Хоризонти“ включва текста на Златина Каравълчева 
От Украйна до Африка. В броя Деян Кюранов, преводач 
на издадената от Фондация „Комунитас“ в края на 
2021 г. книга на Александър Солженицин В първия кръг, 
представя книгата със своята статия Солженицин-
Нержин в първия кръг.

„Новите 
популизми“ е 
водещата тема 
на брой 03 на 
сп. „Култура“, 
която съдържа 
разговори с 
философите проф. 
Боян Знеполски и 
проф. Димитър 
Вацов, както и 
статията на 
Умберто Кучети 
„В името на 

народа?“. И още в броя: Владимир Левчев за утопиите, 
дистопиите и реалността; Астрид Линдгрен – защо 
пишем детски книги; Жан-Франсоа Колосимо – за 
„френската религия“; разговор с Джорджо Агамбен 
за „наследството на Пазолини“. И още: „Гински 
записки“ на Иван Теофилов, разговори с Петър 
Дундаков, Пол Остър и Ерик Ноло. И още: Красимира 
Мутафова за религията на Балканите, Жак Херцог 
за архитектурата и политиката, Соня Александрова 
за мащабната изложба на Густав Климт в Италия. 
А също и: кореспонденции от Берлинале и от Златния 
ритон, разговори с музикантите Антони Дончев и 
Лукас Кранцелбиндер. Разказът в рубриката „Под 
линия“ е на Юли Шумарев, а фотографиите в броя са на 
Димитър Караниколов. 

К И Н О

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.

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика

И тази година София Филм 
Фест предлага интригуващи 
прожекции на ново европейско 
кино, сред които и четири 
стойностни полски филма: 
два филма на Лех Малевски 
„Бриджит Бардо завинаги“ 
и „Мелницата и кръста“ 
(по картини на Брьогел), 
„Не оставяй следи“ на Ян 
Матушински и „Соната“ на 
Бартош Башке. Малевски 
и Матушински са гости на 
фестивала.
Филмът на младия полски 
режисьор Ян Павел 
Матушински „Не оставяй 
следи“ (Żeby nie było śladów), 
полско-чешко-френска 
продукция, e тазгодишният 
полски кандидат за „Оскар“ 
в категорията за най-
добър международен филм. 
Премиерата му се състои на 
9 септември 2021 г., а вече е 
отличен с три награди, като 
една от най-престижните е 
за режисура на фестивала на 
новото източноевропейско 
кино в Котбус. Номиниран 
е и за „Златен лъв“ на един 
от най-старите филмови 
фестивали в Европа – този 
във Венеция. Матушински 
е възпитаник на Шльонския 
университет, завършил е и 
курс по документално кино в 
режисьорската школа „Анджей 
Вайда“ във Варшава. Има 
докторска степен  и преподава 
в завършените от него 
университети.
Филмът „Не оставяй следи“ 
предлага режисьорски прочит 
на едноименната книга на 
писателя журналист Цезари 
Лазаревич, написана по 
истинска история, която 
не може и не бива да бъде 
забравяна. Книгата излиза през 2017 г. и е първият 
разследващ репортаж, удостоен с най-престижната 
полска литературна награда „Нике“. Тя разказва за 
разтърсилия Варшава и Полша трагичен случай с 
гимназиста Гжегож Пшемик, арестуван и пребит до 
смърт от милицията на 12 май 1983 г.  Годината е 
ключова за Полша, защото тогава е отменен военният 
режим, но както се оказва – взема своите жертви. 
Гжегож е обикновено полско момче от Варшава с мечти 
и надежди, но е син на опозиционната поетеса Барбара 
Садовска. Той самият пее, пише стихове. На връщане 
от почерпка послучай взетата матура е арестуван в 
старата част на Варшава, замъкнат в комисариата 
и подложен на жесток побой, след което е отведен 
в спешно отделение, където умира след два дни от 
тежки рани в корема 3 дни преди рождения си ден. При 
разпита всеки от присъствалите милиционери вдига 
рамене и отрича да е имало пребиване. Но има свидетел. 
Приятелят на убития Гжегож вижда всичко и е готов 
да свидетелства в процеса. Майка му е решила да се 
бори. Властимащите обаче са решили друго и задвижват 
огромната машина на фалшивата бюрокрация, за да 
се потуши всичко и вината да бъде хвърлена върху 
всеки друг, но не и служител на народната милиция. 
Ситуацията е изпитателна за властта и защото след 
няколко месеца предстои за пръв път папа да пристигне 

в държава от Варшавския договор, а това е Карол 
Войтила, папа Йоан Павел II. Погребението на Гжегож 
прераства в антикомунистическа манифестация. 
Смъртта му става болезнен национален въпрос. 
Филмовата адаптация на Ян Матушински пресъздава 
разтърсващата страна на тази действителна история. 
За живите, завършени и реалистични образи решаваща 
е и ролята на актьорският състав: Томаш Жентек, 
Агнешка Груховска, Сандра Коженяк, Томаш Кот,  
Роберт Венцкевич и др.
Режисьорът е роден през 1984 г., малко след реалните 
събития, и затова пресъздаването на историята е още 
по-голямо предизвикателство за него. Той е от друго, 
следващо поколение, за което комунизмът прилича на 
избледняващ спомен. Но това е и поколение, родено 
в ехото на 1983-та.  То може да се усети дори само 
гледайки трейлъра на филма. Един съвременен прочит 
на миналите събития, който е „много по-актуален, 
отколкото ни се струва на пръв поглед“, както го 
определя Рафал Христ. 
Филмът ще бъде излъчен на 20 март от 20:00 в Дома 
на киното, представен от Ян Матушински, на 22 март  
от 20:00 ч. в кино „Одеон“ и на 24 март от 20:00 – в G8 
Cinema.

ПРеСЛАВА ПеТКОВА

„Не оставяй следи“
Случаят „Гжегож Пшемик“ на тазгодишния София Филм Фест
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П Р О ч е Т е Н О  д Н е С

О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А д И Т е

Интимният космополитизъм в поезията на Миглена дикова
В българската женска поезия сетивно и екзистенциално 
рядко си дават среща. Когато го правят,  то е 
за кратко: за да се спаси от забрава (привидно) 
неважен спомен, както това става в поезията 
на Екатерина Йосифова, за да се демаскират 
травмите на (интелектуалното) детство, както у 
Надежда Радулова, или за да се обговори бунтът на 
разрушителното порастване в ранните стихове на 
Ина Мерджанова и Белослава Димитрова.  Иконичните 
имена на българската женска поезия от Елисавета 
Багряна до Блага Димитрова, от Дора Габе до Миглена 
Николчина разминават сетивното и екзистенциалното: 
в някакъв смисъл тази отделност се оказва и един по-
дълбок, същностен избор, водораздел между женското 
като органична неизбежност и ограничаващ жребий, 
от една страна, и женското като философски избор 
и естетическо настояване, от друга. Лесна грешка 
е есенциализмът на Багряна да се прочете като 
екзистенциализъм, или пък „неудобствaтa“ на Блага 
Димитрова да се вземат за „телесно осезаеми“. Тъкмо 
тук поезията на Миглена Дикова-Миланова ни посреща 
с уникалната диалектика на съществуването през 
възкресеното в езика тяло, през поетическата драма 
на екзистенциалните избори, избори, чийто смисъл се 
конструира обратно в сетивното. 
Новата стихосбирка на Миглена Дикова „4four2twoна“ е 
издадена от „Мусагена“ през 2021 г. с илюстрациите на 
Дарина Янева. Заглавието „4four2twoна“ не е обикновено 
деконструктивно фокусничество, постмодерна 
игра с огледалата на eзици и значения, а ироничната 
формула на една интимност, парадоксално почерпана 
от обветреното гранично пространство между 
смисли и култури. В тези огледала оживява един 
случайно зърнат графит 4(four)2(two)na, калейдоскопно 
преминаващ както във for two (за двама), така и във 
Фортуна. „4four2twoна“ не заковава езика в статичния 
йeроглиф на визуалната поезия, а напротив, приканва 
към приключенията на разно-четенето. Подобно на 
заглавието, стиховете разпадат случки и срещи, за 
да ги върнат, пречистени от баналност, в една нова 
философия на съществуването.  
В първата част на книгата „Бесове“ красотата на 
образа диктува сложността на преживяването както 
в „Дивата роза под твоя прозорец“, „Хамлет-1“ и 
особено във великолепната елегия „Пол в Антигуа“, в 
която поетесата изработва един нов език на помнене 
и забравяне. В магическия свят на „Ти идваш през 

вечерна трева“ тайнствените сенки на въображаемо 
и реално се утаяват в две думи „вино и вина“ еднакви 
в звученето си, привидно несъчетаеми, възможни само 
в меланхоличната биография на спомена-пожелаване. 
„Секстинг“ е минималистична поема на гротескната 
истина за любовта, едно „цвете на злото“ – де-
естетизирано, де-сантиментализирано, почти иреално 
в своето плашещо сетивата битие. Както в тази част, 
така и в следващата, „Будна вода“, поетесата иронично 
трансформира философски идеи и литературни кодове. 
Във втората част, която е и по-контемплативна, 
саморефлективна, личностното и природното са в 
сякаш в тайна връзка, в мълчаливо съгласие пред лицето 
на урбанистичната баналност на всекидневието. 
Минимализмът, естествеността на образите са 
подвеждащи – чувства и вещи натежават в текста 
със своята завършеност, с дълбинните си, почти 
предисторически смисли:

Дали речните хора знаят,
какво е любов – 
пеперудата над водата,
речен завой? („Речни хора“)

Поетиката на тази втора част е една специфична 
версия на магически реализъм, в която „богове и 
вещици“ населяват свят, спасяван единствено от 
природното. Магическата образност оразличава 
тази част от последния дял „Параграф“. Той има 
свой забързан, неравноделен ритъм. Същевременно 
тъкмо „Параграф“ представя поезията на Миглена 
Дикова като поезия на интимния космополитизъм – 
облечен в чувствено тяло, отворен към природното, 
географски неуседнал, но стриктен в темпорните си 
конвенции, конструиращ света в движението между 
страни и градове, между спомени и настояще. Намирам 
стихотворението „Влак“ за своебрана визитна 
картичка на този интимен космополитизъм: 

Неудобна съм за
деконструкция,
толкова празна от
национално съдържание. („Влак“)

Уникален е талантът на Миглена Дикова-Миланова да де-
банализира света през клишето, през отказа-приемане да 
превърне очевидното в непривичност:  

Татяна Цъбуляк 
не беше известно 
име на българската 
публика до миналата 
година, когато 
издателство 
„Колибри“ 
представи романа 
є „Стъклената 
градина“. Книгата 
хронологично е втора 
за молдовската 
авторка след  
дебюта є през  
2017 г. – „Лятото, 
в което мама 
имаше зелени очи“. 
Именно историята 
за Ласточка обаче 
є носи популярност 
през 2019 г., когато 
Цъбуляк печели 

Европейската награда за литература.
„Стъклената градина“ е роман само в 200 страници, но 
обхваща наистина важни теми и не забравя историческия 
и политическия фон на събитията. В същността си 
това е роман за израстването, т.нар. Bildungsroman, но 
Цъбуляк избира да покаже този процес чрез дистанцията 
на времето. И сякаш героинята є Ласточка получава по-
спокоен глас, по-трезва преценка, макар да се е оказала в 
един ненарушим кръг на болка, обезличаване (човешко и 
езиково) и прекършена женственост.
Сюжетът ни отвежда в Кишинев през 80-те години на ХХ 
век. Едно малко момиче е „спасено“ от приют само за да 
попадне при рускинята Тамара, която до края на живота 
си ще я кара да лъска бутилки, да се пази от мъжете 
и да си набие руския език в главата, ако иска да стане 
човек. Ласточка е румънка от молдовски произход, но в 
собствената си родина тя не може да използва езика си 
свободно. Травмата на осиновеното дете, на детето от 
институция, ще я преследва винаги, а посегателствата 
върху плътта є ще се борят с тези върху езика.

човеци крехки като закалено стъкло
Заглавието на романа е знаково. Mакар поначало да е 
свързано буквално със стъклените бутилки, които 
Ласточка е принудена да измива добре от слоевете 
повръщано, стъклото е метафора, която се съхранява 
през цялата тъкан на текста. Стъклената градина 
наподобява затвор, в който героинята се научава да 
оцелява; зад лицата на останалите герои тя се старае 
да изобличи болките и нещастията така, сякаш гледа 
зад стъкло. Всички пороци и добродетели на женското 
я заобикалят и малкото момиче се опитва да отсее 
едните от другите. Само че животът не е построен 
така и хората съчетават и двете – ако не си готов 
да обичаш лошото, тогава доброто ще ти се стори 
постно. Интересно е, че Ласточка няма отрицателна 
черта, нейни съветници са търпението и мълчанието. И 
това е може би най-пагубното в целия роман.
Ласточка, както я именува Тамара, израства сред 
галерия от образи в румънския квартал. Женските 
доминират над мъжките, а малкото присъстващи 
представители на мъжкия пол са или застаряващи 
и също сломени духовно, или са пришълци от света 
навън. Делението на висши и низши се осъществява на 
етническо и езиково ниво. Героинята живее в смесена 
общност на молдовци, украинци, евреи и руснаци. 
Търсенето на себе си обаче е преди всичко лингвистично 
търсене, идентификацията става първо чрез езика, 
той е главният герой в този роман. Сирачето не може 
да отговори на въпроса коя съм аз, защото не може да 
разбере как доминацията на един език върху друг те 
прави по-добър от другите, въпреки първоначалната 
му еуфория от наложеното, превъзхождащо слово: 
„Бяха хубави нейните думи. Закръглени и леки, а вече 
произнесени, звучаха дълго и надалече, сякаш някой 
чупеше около нас кристални чаши“. Изкуствено 
създаденият молдовски е годен само за пазара, а руският 
е человеческом языке, ако искаш да успееш в живота, 
ако искаш да не бъдеш втора ръка човек, трябва да 
говориш на руски. Билингвалната природа на Ласточка 
предопределя нейния живот, тя е вечно лутаща се, вечно 
някъде „между“.
Езиковите напрежения предпоставят накъсаното с 
елипси повествование, на моменти се чувства така, 

сякаш емоциите не могат да бъдат преборени и 
натежават толкова, че задушават. Прозата спира, за 
да даде път на поезията, двете живеят в синхрон върху 
страниците на „Стъклената градина“. Травмата на 
сирачето е предадена чрез нелинеен разказ, наподобяващ 
калейдоскоп. Въпреки благодарността, която трябва да 
има към спасилата я от сиропиталището Тамара, двете 
не успяват да изградят отношения на майка и дъщеря 
и единственото, което Ласточка чувства накрая, е 
съжаление. Поредната липса предопределя бъдещите 
връзки на героинята със собственото є дете, което, 
иронично или не, също кръщава Тамара. Двете Тамари не 
би трябвало да имат нищо общо помежду си, свързва ги 
единствено крехкостта на стъклото – бутилките на 
старата рускиня и болестта на стъклените кости на 
дъщерята.
Момичето с поетично име израства като жена, носеща 
белега на миналото си – физически и психически: „Има 
в света такива хора, които, ако не разказват, няма как 
да живеят. За тях, за тези хора, винаги хубави и често 
луди, животът трябва да бъде разказ. Защото само там, 
между меките му ребра, те се примиряват и със злото, 
и с болката, и с болестите, и с предателствата. Защото 
знаят. Знаят, че един разказ никога не оставя нещата 
неизяснени. Един разказ, дори и най-късият, дори и най-
тъжният, винаги се старае да въздаде справедливост“.
Романът оставя горчив вкус заради тъжния край, който 
важи за деца като Ласточка – порасналата лекарка нито 
може да обича, нито може да роди здрав плод. Остава є 
само споменът за преминатите унижения, които все пак 
я изграждат като силна личност.
 

ИВА АНАСТАСОВА

Татяна Цъбуляк, 
„Стъклената градина“,
прев. Василка Алексова, 
изд. „Колибри“, 
2021

Приeмам колонизатори
всеки ден след работа,
от  18.00 до 20.00.
Вечерям в 20.30.

Гарата в Гент.
Влакът пристига на 11 перон,
навреме.   („Влак“)

Несъмнено „4(four)2(two)na“ е важно естетическо 
събитие в българската литература, нов, сложен 
възел в конструирането на женското поетическо 
виждане на света, един щастливо-тъжен подарък за 
читателите.   

АдеЛИНА АНГУШеВА
Манчестърски университет, Великобритания

Миглена дикова, „4four2twoна“, изд. „Мусагена“, 2021

С подкрепата на 
Столична община
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Робин джордж 
Колингуд, „Идеята 
за природата“, прев. 
Слава Янакиева, изд. 
„Панорама“, 2022,  
260 с., 16 лв.

Британският философ Робин Джордж 
Колингуд е познат на българската 
читателска публика с преведената през 
1995 г. „Идеята за историята“, макар 
тази книга днес да се намира само в 
антикварните книжарници. 27 години по-
късно „Панорама“ ни изненадват с превод 
на друг негов труд, подобно на „Идеята за 
историята“ и той е издаден посмъртно – 
„Идеята за природата“. Историческият 
поглед към идеята за природата преминава 
през три периода – гръцки, ренесансов и 
модерен.

Румяна Пенчева, 
Малина димитрова, 
„Светска София 
между две войни“, изд. 
Сдружение за изкуство 
и наука 21,  2021, 270 с., 
20 лв.

Периодът между двете световни войни е 
точка на преобръщане и смяна на залозите 
из цяла Европа. Появява се едно ново 
изкуство – трудно смилаемо, неясно, 
реакционно; пренарежда се политическата 
карта; Фройд наблюдава завърналите 
се момчета от фронта на Първата 
световна война и изменя концепциите 
за вътрешния човешки живот. На фона 
на кипяща Европа България е тръгнала 
по пътя на европеизирането. Изглежда 
важно да мислим тези следосвобожденски 
и предсоциалистически времена, за да не 
позволяваме днес на националистическите 
възстановки да обземат спомена за 
„културното“ битие на българина. 
„Светска София между две войни“ 
разглежда историята на София в плана 
на личностите, модата и развлеченията. 
Книгата е илюстрирана и събира в себе си 
най-романтичния период от българската 
история, като не пропуска да ни отведе в 
ароматите и вкусовете на това време. 

Вихрен чернокожев, 
„Просто живях…“ 
Литературна анкета 
с Радой Ралин“, изд. 
„Боян Пенев“, 2021,  
348 с., 19 лв.

Книгата „Просто живях…“ Литературна 
анкета с Радой Ралин“ излиза години след 
своето провеждане. Един от основните 
двигатели за публикуването е Росица 
Чернокожева, която споделя, че книгата 
е резултат от едно продължително 
начинание – плод на множество касети 
със записи и стотици часове разговори. 
Анкетата, проведена от Вихрен 
Чернокожев, е замислена като част 
от емблематичните „Литературни 
анкети“ на  проф. Иван Сарандев и 
дава един безпрецедентен поглед към 
живота и творчеството на Радой 
Ралин, както и несъмнено спомага за 
задълбочаването и разширяването на 
литературноизследователската работа, 
посветена на поезията му. 

В И Т Р И Н А  П Р О ч И Т И

Най-новата книга на Камелия Николова 
„Режисьорите в европейския театър“ 
е първото мащабно и пространно 
изследване, написано на български език, 
върху проблема за театралната режисура. 
В българското театрознание подобна 
книга няма и беше време да се появи – в 
този смисъл нейното излизане е и събитие. 
В нея е представено, едновременно в 
исторически и теоретико-концептуален 
план, зараждането и развитието на 
фигурата на театралния режисьор от 
нейната поява и формиране в зората 
на модерното време от последните 
три десетилетия на ХIX в., през 
бързото є израстване и утвърждаване в 
първата половина на ХХ в., до нейното 
преосмисляне, „деконструкция и нови 
трансформации“ в постмодернизма 
от края на 60-те години до наши дни. 
Доколкото в театралното представление, 
макар и с известни разколебавания, за 
които става дума много пъти в текста, 
именно режисьорът започва да играе 
водещата роля на основен автор (наравно 
със или отмествайки драматурга, 
т.е. автора на пиесата или текста за 
театър), то книгата представлява и 
увлекателно ерудирано пътешествие 
из историята на европейския театър 
от последните около 150 години 
от неговото развитие, увенчани 
с художествените постижения 
на творци от международна 
величина като Константин 
Станиславски, Едуард Гордън Крейг, 
Макс Райнхард, Бертолт Брехт, 
Антонен Арто, Тадеуш Кантор, 
Питър Брук, Йежи Гротовски, 
Робърт Уилсън, Пина Бауш, Ромео 
Кастелучи, Томас Остермайер, 
Кристоф Марталер, Иво ван 
Хове, Гжегож Яжина, Кшищоф 
Варликовски и др. Тези имена, наред 
с още много други, са представени 
с подредени в хронологичен ред 
прецизни портрети, разделени 
в 6 големи глави: Появата и 
формирането на режисьора (1870 
– 1900); Режисьорите на голямата 
театрална реформа (1900 – 1945); 
Режисьорите в десетилетието на 
възстановяването (1945 – 1956); 
Режисьорите на неоавангарда и 
апогея на режисурата. Режисьорска 
свръхинтерпретация и лабораторен 
театър (1956 – 1968); Режисьорите 
в ранната постмодерна епоха. 
Театърът на различието и 
интелектуалния хедонизъм (1968 – 
1989) и Режисьорите на съвременния 
европейски театър (от 1989 до 
днес). 
След като проблемът за 
режисурата е неотменно свързан 
и с проблема за авторството в 
театъра, изглежда напълно логично той да 
бъде илюстриран именно чрез портрети 
на основните режисьорски имена, но 
от друга страна, тези портрети са 
подчинени на по-голямата свръхзадача 
(ако използвам популярния термин 
на Станиславски) на изследването, а 
именно да разкаже за самия феномен на 
театралната режисура, така както той 
би могъл да бъде възприет и осмислен. 
Още тук ми се иска специално да 
отбележа впечатляващото графично 
оформление на книгата, чиито около 
390 страници са богато илюстровани 
с грижливо подбрани и анотирани, 
експонирани в черно-бяло снимки. Те 
позволяват на читателя едно по-дълбоко, 
сетивно потапяне в материята, каквото 
е особено необходимо, щом става дума 
за театър и театрални личности. Тук 
читателят може не само да прочете за 
режисьорите, но и да види техните лица, 
както и запечатани мигове от техните 
знаменити сценични произведения. 
Едно от нещата, които особено ценя и 

харесвам в изследването, е, че също като 
своя обект на внимание, то е проникнато 
от интуициите на модернизма и на 
постмодернизма. От една страна, 
с постмодерна нагласа, повлияна от 
идеите на постмодерните мислители, 
текстът критически проучва и осмисля 
режисурата като променлива функция, 
наложила се по различни исторически и 
социокултурни причини в театралното 
представление, но от друга страна, по 
един модернистичен начин, то съхранява 
своя неподправен възторг от големите 
постижения на режисьорите тъкмо 
като постижения на уникални личности, 
чиято харизматична аура не подлежи на 
деконструкция. За Камелия Николова 
режисьорът е сякаш едновременно над-
личностно, енергетично заредено силово 
поле в представлението, но и ярък, по 
ницшеански героичен творец и свръхчовек.        
Връщам се на проблема, за който споменах 
преди малко – портретите и тяхната 
свръхзадача. При бързо разлистване на 
книгата, някой запознат с театъра би 
открил някои липси. Например, макар 
и да са споменавани, големи творци 
като Всеволод Мейерхолд от първата 
половина и Еуженио Барба от втората 
половина на ХХ в. нямат самостоятелни 

портрети, както и най-вероятно някой 
друг театровед, който следи активно 
случващото се на европейската сцена 
в последните три десетилетия, ще 
състави по-различен списък от 12 
режисьорски имена, които да служат 
като представителна извадка за 
откритията на най-новото време. Но 
всъщност тук не става дума за пропуск 
или недоглеждане, а за съзнателен и 
защитим избор от страна на Камелия 
Николова, която като всеки автор 
е трябвало да си постави известни 
ограничения, затова и някои имена 
остават само вписани в отделните 
режисьорски поколения или в по-големия 
поток на общите художествени течения, 
в които театралната режисура се 
проявява, като например футуризмът и 
конструктивизмът или лабораторният и 
антропологичният театър. 
С „Режисьорите в европейския театър“ 
Камелия Николова най-после завършва 
пълния кръг, започнал през вече далечната 
1995 г. с дебютната є монография 

„Другото име на модерния театър. 
Произход и естетически основания на 
драматичната режисура“. Новата книга в 
известен смисъл продължава, разширява, 
задълбочава, осмисля и синтезира 
дългогодишния опит на авторката 
като театрален историк, теоретик 
и изследовател, като активно пишещ 
театрален критик, като академичен 
и университетски преподавател по 
История на европейския театър и 
История на режисурата в НАТФИЗ, 
НХА, НБУ, и съвсем не на последно място, 
като любопитен театрален зрител 
и пътешественик, който е пътувал 
и видял много (значителна част от 
представленията, за които става дума, 
са описани от първо лице). Разстоянието 
между двете книги бележи период на 
бавна ферментация, в която кипежът 
от силния и изненадващо зрял дебют 
се е успокоил и уталожил. В двете 
книги долавям специфичното звучене на 
един и същи глас, който се е развил и е 
открил нови тембри в себе си. „Другото 
име на модерния театър…“ звучеше 
ударно, въздействащо и агресивно като 
категоричните прокламации в авангарден 
манифест. Още тук Камелия Николова 
беше изработила някои от своите 

ключови метафори за осмислянето 
на ролята на режисьора – той е 
„ново сетиво“, „обособено битие“ 
в театъра, което ще изживее 
и наложи своята свободна воля 
за власт. В „Режисьорите в 
европейския театър“ същият 
този глас не е изгубил вярата в 
своите открития, но се е освободил 
от желанието да ги налага 
категорично. Сега той много повече 
разказва, тълкува и споделя, и ако 
първата книга трудно може да бъде 
разбрана от някой без специален 
интерес към театъра, то втората 
се обръща към един много по-широк 
кръг читатели, за които театърът 
може да бъде нещо, което те 
тепърва откриват и с което 
искат да се запознаят. Тук Камелия 
Николова е успяла да постигне 
забележителен баланс между 
оригинално, авторско изследване 
със субективни сфери на интерес 
и нови идеи (тя например предлага 
въвеждането на понятието 
„режисьорски обрат“) и оптимален 
стремеж към обективност, идващ 
от дисциплинираното придържане 
към фактите и хронологията 
(тук са ясно подредени и описани 
отделните периоди, а точните 
дати и години са старателно 
отбелязани при всяко споменаване 
на конкретно име или заглавие). По 
тези причини и самото изследване 

е хибрид между два начина на писане, 
които Камелия Николова е интегрирала в 
своя почерк – субективният, специфичен 
интерес на критика и ерудираният, 
енциклопедично-дистанциран поглед на 
историка и познавач на театъра.  
За финал ще споделя, че „Режисьорите в 
европейския театър“ може да открехне 
за всеки любопитен читател част от 
онова интелектуално удоволствие, което 
като студент в НАТФИЗ изпитвах от 
лекциите на Камелия Николова. Това е 
книга, от която може да се научи много за 
съвременния европейски театър и която 
може да послужи като отправна точка за 
последващи търсения в театъра. 

АСеН ТеРЗИеВ 

Камелия Николова, „Режисьорите в 
европейския театър“, изд. Институт 
за изследване на изкуствата, БАН, 
Фондация „Homo Ludens”, Сдружение 
„Литературна къща“ – Пловдив, 2021

За европейския театрален режисьор – 
задълбочено, увлекателно и за първи път 
на български език
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Олга Токарчук, 
„Гардеробът“, прев. 
Крум Крумов, изд. 
„ICU”, 2022, 64 с.,  
23,80 лв.

Името на Олга Токарчук вече е сред 
емблемите на съвременната литература. 
Превеждана на много езици, Токарчук 
е сред гласовете, които не може да 
си позволим да не чуваме. Книгата 
„Гардеробът“ съдържа три нейни 
разказа, писани в края на 80-те години 
–  едноименния „Гардеробът“, „Стаите“ 
и „Deus Ex“. В тях нещо странно се 
случва с пространството. Реалността 
се пропуква, а човекът, под угрозата 
да се разпадне, се опитва да сложи 
съществуването си „на пауза“, да намери 
брод през лабиринтите на лишения от 
смисъл и фантазия брутален живот. На 
полски сборникът „Гардеробът“ излиза 
през 1997 г., а илюстрираното издание на 
„ICU“ е първото по рода си в световен 
мащаб.

Романа Романишин, 
Андрий Лесив, 
„Войната, която 
промени Рондо“, прев. 
Христина Йотова, изд. 
„СофтПрес“, 2022, 40 с., 
17,99 лв.

Болезнено актуална, „Войната, която 
промени Рондо“ на украинските автори 
Романа Романишин и Андрий Лесив 
насочват вниманието на детския 
читател към промяната на живота 
вследствие на война. Спокойният град 
Рондо е разтърсен, неговите жители  
не знаят как да се справят. Шансът 
за спасение лежи у трима приятели и 
волята им да се обединят с местното 
население, за да бъде изгонен нахлулият 
мрак. Книгата излиза тъкмо в момент, в 
който разговорите с младите читатели 
за реалността на войната са особено 
важни, а литературата винаги е имала 
свойството да направи тези разговори 
по-поносими. „Войната, която промени 
Рондо“ излиза и с кауза: всички приходи 
на изд. „СофтПрес“ от продажбата є 
ще бъдат дарени на БЧК в помощ на 
пострадалите от войната в Украйна.

Ив Намюр, „Тъгата на 
смоковницата“, прев. 
Калоян Праматаров, 
изд. „СОНМ“, 2022,  
96 с., 12 лв.

Белгийският поет Ив Намюр е автор на 
тридесетина стихосбирки, преведени 
на петнадесет езика. Носител е на 
множество франкофонски литературни 
награди, а през 2012 г. „Тъгата на 
смоковницата“ е отличена с Голямата 
награда за поезия на Академия „Маларме“. 
Десет години след тази награда за пръв 
път вече можем да четем Ив Намюр 
и на български език в превод на Калоян 
Праматаров. В „Тъгата на смоковницата“ 
Намюр размишлява за същността и 
полезността на поетическата творба, 
за реалността, която тя разкрива, за 
участта на човека и неговите тревожни 
безпокойства, за неговата крехкост и 
уязвимост, за неговата 
връзка с природата.

Сред нещата, които правят един автор 
разпознаваем и автентичен, се нарежда 
изказът, по който можеш да разпознаеш чия 
творба четеш. Но да запазиш есенцията на 
този изказ, неговата сърцевина, да останеш 
верен на себе си и все пак да промениш 
начина си на писане, бидейки и друг, 
макар и същият, е белег на категорично 
литературно майсторство. За такъв тип 
себенадскачане може да се говори относно 
последния роман на Александър Секулов – 
„Жена на вятъра“.
И тук, както и в другите романи на автора, 
езикът се отличава с чувствителността 
и чувствеността, характерни за поезията. 
Но за разлика от другите си книги, тук 
Секулов е не толкова гравьор на словото, 
колкото умел разказвач, който не изпуска 
и за миг вниманието на читателя. Ако 
разглеждаме „Жена на вятъра“ в цялостния 
контекст на творчеството му, включвайки 
както прозата, така и поезията и театъра, 
то със сигурност можем да допуснем, че 
промяната в начина на изразяване тук се 
дължи на дългогодишния опит и занимания 

Мореплавател навътре в „жена на вятъра“
с драматургия. На преден план е изведен 
сюжетът – той остава насочен и ясен, 
без да бъде отклонен от твърде много 
метафори. Докато в другите романи на 
автора сякаш биваме водени от чувството 
и образа, тук има динамика, важно е 
какво се случва, важно е движението в 
характерите: те са пластични, пълнокръвни 
и сякаш много по-живи. 
Но все пак, защото, за да се надскочиш, 
означава и да запазиш себе си, в „Жена 
на вятъра“ срещаме и нещо познато от 
литературната вселена на Секулов – 
морето, Гърция; онова усещане, че не се 
намираме в конкретна времева линия; 
мъжете, които сякаш винаги се нуждаят 
от остров, поне за малко. И жените, които 
дори и да имат конкретно име, нямат 
едно-единствено лице. Нещо познато и от 
„Малката светица и портокалите“ – тук 
героинята има име – Катерина, но тя 
отново е събирателен образ, тя е всички 
жени и нито една. Затова и главите в тази 
книга са различни Катерини – първа, втора 
и т.н. А заглавието на пръв поглед може 
да бъде подвеждащо – в крайна сметка 
това е книга много повече за мъжете, за 
тяхното пътуване – как се изгубват и се 
намират отново. Как напускат себе си, за 
да се върнат обратно в себе си, след като 
открият онова, което им е липсвало. А то 
най-често е надежда, светлина, вяра. 
И както в психологията Азът се нуждае 
от другите, за да се види, да научи нещо 
за себе си, така и мъжете в този роман не 
могат без жена. Тя сякаш е онова огледало, 
през което могат да видят и издигането, 
и снижаването си. Сякаш е митологичен 
образ, изваден от Античността – 
обгърната в мистерия, някак далечна и 
недостижима; важното е не дали ще я 
докоснеш, дали ще ти отвърне с любов, 
важното е да те накара да мечтаеш, да 
пътуваш, да си готов на подвизи. И така 
както вятърът е ничий, тази жена също 
е ничия – може да ти помогне с посоката 
или да те накара да се изгубиш; може да 
те развълнува или да те ужаси. Нищо от 
това няма значение, важното е, че е повод 

за движение, за пътуване, за търсене и 
намиране. А намереното всеки кръщава по 
различен начин, според своята собствена 
мяра – за един ще е Бог, за друг надежда, 
за трети – пристан. Но във всеки случай, 
каквото и да е то, е носител на светлина. 
За щастие, „Жена на вятъра“ е малка по 
обем книга. Казвам „за щастие“, защото тя 
е толкова наситена с емоция и движение, 
толкова жива и потапяща, напомняща по 
нещо на майсторски спектакъл, че повече 
страници със сигурност, освен насладата 
от словото, биха довели и до изтощение. В 
крайна сметка това е един многопластов 
роман. Лекотата и усмивката са това, 
което излиза напред само на първо четене. 
В тази книга има много подводни камъни – 
митологеми, препратки, фина психология. 
И може да бъде прочетена и разбрана по 
различни начини от различните читатели. 
Едно от достойнствата е, че е дълбока, 
дори философска, но същевременно не 
е изискваща, не се нуждае от ключ за 
разчитането. Четящият е като един 
мореплавател – ще стигне толкова навътре 
в морето, колкото му позволи неговият 
собствен опит. 
Не само в тази творба на Секулов, но тук 
особено много, се прокрадва усещането, 
че сякаш духът на Казандзакис витае из 
страниците. Толкова умело и истинно 
е предаден духът на Гърция. Толкова 
внимателно е подбрана всяка дума. От 
една страна, те потапя в приключението, 
от друга, те издига над сивото ежедневие. 
Затваряш книгата и не можеш да кажеш 
кога се развива действието. И това не е 
важно. Стига ти, че след края е по-уютно 
и ти се струва, че стоиш някъде по-високо, 
в някаква точка, където синьото на 
небето и синьото на морето се срещат, 
за да напомнят, че една от задачите на 
изкуството е да изостря сетивата за 
красивото. 
                                                                                                        

РеНеТА БАКАЛОВА

Александър Секулов, „жена на вятъра“, 
изд. „Хермес“, 2021

Лоното на човешкото съзнание, 
изкуственият интелект, роботите и един 
Алекс Гарланд. Писателят и сценарист 
изглежда твърдо решен да участва в 
Големия разговор за Човека и новият му 
ментален експеримент – Devs – ни праща в 
Силициевата долина. Прометеевият пламък 
и Кутията на Пандора на двайсет и първи 
век. Сериалът ще се опита да проследи 
идеите за детерминизма, свободната воля, 
властта и човешката жертва.
А жертва се оказва самата човешкост, 
в един метафизичен смисъл, в името 
на детерминизма, свободната воля, в 
името на властта и в края на краищата 
– на самото човешко. Да си лишен, но 
да не можеш да се лишиш. Една частна 
трагедия, която ще тласне структурите 
на възможния за опознаване свят отвъд 
ръба на непознаваемото в самата му 
невъзможност, изчерпвайки категориите на 
минало, настояще и бъдеще.
Квантовият суперкомпютър на Гарланд 
вижда, чува и въобще съдържа всичко. Всяка 
квантова частица и всяка нейна позиция 
във всеки миг от времето. Образите се 
събират и разпръскват – кръгъл червей, 
десет секунди напред в бъдещето; Иисус на 
кръста, предполагаемо, две хиляди години 
назад в миналото. А защо не и порно с 
Мерилин Монро. Употребите са ограничени 
единствено от собственото въображение – 
ословеси желанията си и ще ги визуализирам, 
– това е обещанието на машината. 
Лъжовно и еротично е това приласкаване. 
Лъжовно с мистиката на привидността, 
на визуалното като привидно, еротично 
в своята обещателност за реализация. 
Машината сякаш мимикрира структурите 
на субективния живот – Въображаемото, 

Символното, Реалното, в същата 
последователност. Но дали проекциите на 
екрана и тяхната всевъзможност успяват 
да докоснат Реалното? Една сцена изостря 
този въпрос.
Проекция една секунда напред в бъдещето 
и ето – частиците се събират в познати 
форми. Огледален е светът на другия 
и все пак аз знам, че това не е никакъв 
Друг, това съм Аз. Знам дори нещо повече 
– този условно наречен друг стои пред +1 
за него Друг. И всички те ме предхождат. 
Така самото време се осъществява не 
като минало, настояще или бъдеще, 
а като огледално времепротичане. 
Изглежда, присъстваме на самото 
раждане на субект. Приближава се, 
изпробва и следи движенията си, сетне се 
стъписва и отдалечава – сам невръстно 
дете пред огледалото. Но самото знание 
за целостта на това Аз е лъжовно, 
целостта е невъзможна. Двупосочното, 
а може би по-точно мултипосочното 

вглеждане в себе си е индикаторът, че 
този Аз има повече от една гледна точка, 
но субектът реално притежава само 
една. Обектът a в случая е субектът 
в своето неутолимо, но невъзможно за 
реализация желание за оцелостяване на 
образите, по дефиниция фрагментарни. 
Обителта на субекта, тази и без това 
лъжовна точка на съдържателност, не 
е споделена през образите. Субект в 
излишък, или направо самият излишък 
на втора степен +1 в период, ако щете. 
Като по книга обектът a е станал 
омразен в своята недостижимост. 
Проекциите му трябва да изчезнат, 
за да се свали степента на излишъка, 
за да се осъществи субектът, въпреки 
вродената си накърнена цялост. Осъзнал, 
че не може да се върне в себе си, той 
настоява: Изключи го! И сякаш нещо се 
потвърждава – в началото бе словото.

  
МИХАеЛА АНГеЛОВА

Devs: Визуализации в излишък
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През септември миналата година, в рамките на 
лъскавото Венецианско биенале, гледах „Носорог“, 

втория филм на украинския режисьор Олег 
Сенцов. Това е филм, чието съществуване, въпреки 

обещаващите награди и финансиране през 2012 г. на 
форума Sofia Meetings (да, у нас, в нашата София), 

изглеждаше обречено на анихилация или вечен застой. 
Работата по проекта е замразена през 2014 г., когато 

Сенцов е незаконно арестуван в качеството си на 
активист по време на протестите и несправедливо 

обвинен в тероризъм. Сенцов прекарва пет години 
в затвора и под зоркото око на руските тайни 

служби до 2019 г., когато най-сетне е освободен. На 
следващата година започват снимките по „Носорог“, 

който се завръща завършен в София в рамките на 
София Филм Фест.

Сергий Филимонов влиза в ролята на младеж, 
по прякор Носорога, който си проправя път по 

стълбицата на престъпността през „дивите“ години 
на 90-те. Филмът е портрет с кървящи рани, без 

психологизации, но с възможност за спасение. Сенцов 
говори директно за отношението си към доброто 

и злото, към поливалентността на човешките 
постъпки и избори и не мога да крия, че разговорът 

ни, прочетен днес, звучи далеч по-оптимистично, 
отколкото подобава на нашето военно време. През 

септември можехме да говорим така. Сега не можем. 
Вместо рецензия за „Носорог“ ви предоставям това 

интервю и ви препоръчвам да гледате филма. Украйна 
има нужда от подкрепа, която се изразява по много 

начини, включително и в гледането на украински 
филми, които са били на прага на несъществуването.

да започнем с криминалния разказ. Коя от всички 
възможни причини ви подтикна да направите филм, 
чието действие се развива през 90-те? 
Първо трябва да поясня, че има дълбоки разлики между 
90-те в Украйна и 90-те другаде, тъй като преживяхме 

Кураж за промяна, покаяние и спасение: 
интервю с Олег Сенцов

разпада на Съветския съюз като съвършена празнина, 
като вакуум, и това пространство трябваше да бъде 
запълнено с нещо, и то с какво – с мнозина криминално 
проявени мъже, чиято енергия провокира и се дължи на 
техния ламтеж за власт и за свършека на света като 
цяло. Това са хората като Носорога. И наистина някои 
от тях свършиха точно като героя във филма, а други 
придобиха власт из цялата страна. Общо взето, те са 
тези, които определиха хода на историята в Украйна след 
89-а и тези криминални групировки бяха навсякъде поне 
десет години, оттам и политическа власт, корупция…

Спецификата на украинския контекст е това, 
което отделя „Носорог“ от неговите филмови 
предшественици, например „Брат“ (1997) на Алексей 
Балабанов. 
Много ми е трудно да направя каквато и да е връзка, 
въпреки че има жанрово сходство, а и „Брат“ е един 
от може би най-известните филми от този период. 

Начинът, по който отразявам онова 
време, е много различен. Например в 
„Брат“ има герой, който е травмиран 
от войната, но въпреки всичко е добър 
човек, но аз не виждам нещата по този 

начин. В криминалния свят няма „добри“, или поне 
не става дума за доброта изобщо, затова и исках да 
покажа минаването отвъд тези категории. Всеки, 
който избира този начин на живот, трябва да се справя 
с последствията на този избор, затова и аз самият не 
искам да представям някаква романтизирана картинка 
или да режисирам поредния филм за „добрия лош 
бандит“. Просто ми се искаше да бъда честен спрямо 
публиката. 

Смятате ли, че Украйна се е променила драстично от 
тогава досега (септември 2021)?
Бих казал, че живеем в различна държава. Ако тръгнем 
от разпада на СССР, през криминалните 90-те, Виктор 
Янукович и русофилията, корупцията, до 2014 г., 
протестите, Майдана и свалянето на този престъпник 
за сметка на друга, по-справедлива алтернатива. Но 
все още сме в процес на трансформация, но не сме от 
другата страна на пълна промяна. Но днешната Украйна 
е съвършено различна държава от тази, за която става 
дума през 90-те, когато например беше опасно – и това 
се усещаше физически всеки път, когато си навън, – да се 
разхождаш по улиците. Сега [тогава, бел. С. П.] има начин 
човек да се чувства и да живее добре в Украйна. 

Мисля си за България, a и за Полша например, как 
толкова много неща са се променили, но нагласите на 
хората сякаш устояват на времето, не задължително 
в най-добрия смисъл… 
Полша определено е пример за нас, особено  в качеството 
си на първата държава, която се освободи от цялото 
това и се отскубна от съветското влияние благодарение 
на движението „Солидарност“ и опозицията. Но все 
пак вие знаете, че – всички го знаем добре, –  че има 
огромни икономически проблеми и че разбира се, Русия е 
факторът, който определя нашето съвремие.

А що се отнася до „Носорог“, вече споменахме, 
че добри хора в този подземен свят няма, но все 
пак какво ви накара да се спрете на този герой и 
различните етапи на живота му? Като цяло успяваме 
да си изградим представа за него като човек, а това 
по някакъв начин би трябвало да го хуманизира, 
въпреки че е престъпник…
Всъщност това е другата страна на монетата, а 
именно: ако човек наистина иска да се промени, да се 
изповяда, да намери друга истина в живота си, тези 
възможности никога не отпадат. Аз самият прекарах 
пет години в затвора и честно казано, животът 
ме срещна с много заплашителни хора, извършили 
ужасяващи дела, но въпреки всичко не биха казали, че 

те самите са отговорни за тях. Сякаш концепцията за 
отговорност не съществува там – всички разказват как 
обстоятелствата са виновни за постъпките им. Но има 
и изключения, в които силната воля и някакъв процес 
на разпознаване и осъзнаване могат да променят нечий 
живот. Не е често срещано, но е възможно. Затова и 
исках да покажа тази възможност и този кураж – изисква 
се огромна вътрешна мощ, за да се промени човек.

чудя се дали бихте направили сравнение между 
предния ви филм, „Геймър“ (2011) и „Носорог“, тъй 
като и в двата случая главният герой е млад мъж, 
който лесно се впечатлява и се намира на някакъв 
историко-политически праг…
Честно казано, не мисля, че двата филма си приличат 
особено. Може би ако като критик се опиташ да ги 
събереш и да проследиш нишките, ще излезе нещо… 
Но всъщност имам и скрит замисъл за трилогия с 
три различни персонажи, чието име е някакъв прякор. 
Третият филм ще бъде семейна драма за кризата 
и главният герой ще се казва Кай. Като режисьор 
предлагам разни значения, разни идеи и оставям на 
зрителя сам да ги свърже, и да, определено става дума за 
търсене на собственото място, за социума, за политика, 
за кризите на мъжествеността, за всичко това и много 
повече.

Ако се спрем по-подробно на мъжествеността, 
как се свързва тя с религията? В една от сцените 
виждаме стаята на Носорога и в нея има икони 
и плакати на Брус Лий, и освен това филмът 
разглежда тематично идеята за прошката, 
покаянието и религиозният жест, който може да 
бъде спасителен, но не по някакъв догматичен или 
доста явен начин…
Да, права сте за символиката и филмът някак си се оказа 
много християнски, особено ако можеш да разчетеш 
знаците. Например сцената, в която забиват пирони в 
тялото на Носорога, щеше ми се това да е моментът, 
предхождащ неговото възкресение. Да стане ясно, 
че в този момент нещо у него – нещо, до което ние 
нямаме достъп – се преобръща радикално дотолкова, 
че той решава да промени живота си. Да, определено е 
екзистенциална криза, но е и нещо повече. Самият той 
го описва като духовно преживяване и въпросите, които 
си задава, са дълбоко християнски, затова и бих описал 
филма като такъв. 

Споменахте за затворниците, които не се чувстват 
виновни и прехвърлят вината на обстоятелствата, 
дали тези пет години в затвора промениха начина, 
по който мислите и се отнасяте към хората, особено 
тези, виновните?
Аз например делях килия с мъж, който беше убил 
двама души и той не се смяташе за убиец. Напротив, в 
разговорите ни се проявяваше като съвсем обикновен 
човек. Но когато изпуснеш една погрешна дума, бързо 
се оказваш в доста опасна ситуация, с агресия, която 
сякаш идва отникъде. И това ми показа колко сложен е 
животът всъщност и не можеш да определиш откъде 
идва насилието. И прекарвайки толкова време с тези 
хора, човек също започва да развива една специфична 
чувствителност за сигнали, колкото и малки да са те, 
и усещаш изменчивите състояния на чуждата психика 
до такова съвършенство само благодарение на тази 
неизбежна физическа близост. Сякаш се намираш отвъд 
доброто и злото. Но това не променя факта, че този 
човек е убил двама души, нали? Той може да се смята за 
безопасен, но фактите стоят. Затова ми се струва, че 
не можем да работим с такива бинарни опозиции. 

Разговора води САВИНА ПеТКОВА

Олег Сенцов

Кадър от „Носорог“ Кадър от „Носорог“
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Василена, ти и Нейтън Купър сте основатели на 
„Паник бутон театър“, една независима театрална 
формация, чието поле на работа е впечатляващо 
широко и богато – от създаване на театрални 
спектакли до работа с маргинализирани социални 
групи. Разкажи ни малко повече за името на вашата 
група, която асоциативно препраща към идеята за 
разблокиране, изход, спасение, аларма. Какво означава за 
вас да натиснеш паник бутона?
Съчетанието „паник бутон“ звучи тревожно, но всъщност 
той служи за сигнал, че някой има нужда от помощ – 
първа и много необходима стъпка към преодоляването 
на опасност и подобряването на дадена ситуация. В 
нашето урбанизирано западно общество има нужда 
все по-често да натискаме паник бутон, за да спрем 
механичния или електронен ход към катастрофата и да 
бъде спасен Човекът. Ние вярваме, че това може да се 
случи чрез изкуство, а театърът за мен винаги е бил като 
увеличително стъкло, през което се вижда Човекът, в 
неговата различност и душевност, в неговата сложност и 
същевременно в неговата архетипна първичност. Мотото 
под името на нашата организация е ‘push with care’, което 
на български би прозвучало като „натискай отговорно“. 
Защото с болката и страха, както и актуалните теми 
на деня не бива да се спекулира и дълбокото потапяне в 
реални истории и съдби изисква от твореца да търси и 
реабилитира смисъла, красивото и светлината.

Поводът за нашия разговор е най-новият ви проект, 
чиято крайна цел е поставянето на спектакъл под 
твоя режисура по пиесата на Маргьорит Юрсенар 
„електра, или свалянето на маските“. Ако си послужим 
с езика на Юрсенар, електра е епоним на собствената 
си драма на отмъстителка, девойка, обзета от мъжка 
решителност. Какво те провокира да подходиш не 
към някоя друга съвременна интерпретация или към 
класическите трагедии на есхил, Софокъл и еврипид, а 
към Юрсенасорвата „електра“?  
Решимостта в днешно време няма пол, а по-скоро е свързана 
със степента на провокация от външни обстоятелства или 
хора, с усещането за „притиснатост до стената“, което 
мотивира звяра в човека за един яростен, може би последен 
скок. Според Джоузеф Кембъл в неговата забележителна 
книга „Героят с хиляди лица“, човек получава „повик към 
героичност“ в гранична ситуация – изправен пред загубата 
на нещо много ценно за него, понякога и собствения му 
живот. Тогава той извършва своеобразно пътуване между 
световете, или инициация, и се завръща готов за подвиг. 
В случая с древногръцкия сюжет за Електра и Орест 
подвигът е с обратен знак, героичната решимост не е 
спасителна, а (само)унищожителна сила. Това, което ме 
привлече толкова силно към интерпретацията на мита 
от Маргьорит Юрсенар, освен безспорно красивата є 
фраза, често стигаща до философска сентенция, е силно 
изразената, убедителна магнетичност на Електра, която 
завлича в един вид любовно съзаклятие трима (далеч не 
толкова радикални) мъже. И накрая, когато всички маски на 
интриги, прикрити истини и (под)съзнателни мотивации 
са свалени, остава една празнота, в която провалилите се 
победители ще бъдат навеки свързани.

Юрсенар, много по-популярна с написаните от нея 
романи, се обръща за първи път към драматургично 
писане по време на Втората световна война, 
макар пиесите є да излизат десетилетие по-късно, 
включително нейната „електра“, която тя създава 
през 1944 г. Как театърът помага да мислим 
повратното време? 
Да, интересен е фактът, че Юрсенар започва да пише пиеси 
по време на един от най-големите световни катаклизми. 
Сякаш диалогичността на драматургичния жанр е 
своеобразно противопоставяне на скъсания политически 
диалог във войната. Тези дни всички ние преживяваме 
колективната травма на войната в Украйна, 
която освен чрез ужаса и съпричастността 
към разбитите човешки животи, смразява 
нашите сърца и в един екзистенциален план. 
Това е разбитата ни илюзия, че с края 

Театърът като увеличително стъкло
Разговор с Василена Радева

на XX век дойде и краят на военните конфликти, поне за 
т.нар. „цивилизована Европа“. Умните изказвания и добрите 
геополитически анализи за основанието на превратното 
време, в което се събудихме, може да задоволят ума, но 
не спират ужаса в душата. Затова в тези дни на болка и 
състрадание, когато много от артистите са разколебани в 
смисъла да правят изкуство (съмнение, мощно връхлетяло 
ни и още с първия локдаун на пандемията), осъзнавам, че 
културата, изкуството и вярата са истинското убежище 
за разтеразните сърца и умове, или още по-добре казано от 
доц. д-р Петър Горанов в неговото философско есе, написано 
специално за нашия семинар по Електра: „Игровото 
подвизаване в гънките на отминали светове (с техните 
драми, фабули и герои) е оправдано, за да поддържа жива 
представата, че в средата на лошото настояще (каквото е 
всяко сегашно време) все пак може да се стои изправен, без 
да се очаква със страх и ужас краят на света“.

Ти откри семинара „Съвременният актьор в античния 
герой“ с думите на Юрсенар, че пренасянето в нечия 
същност се случва с единия крак в науката, с другия 
– в магията, което, изглежда, е и подходът, който 
си избрала за работата по пиесата. Семинарът, 
предхождащ репетиционния процес, беше концентриран 
върху поглед към трите антични електри и 
особеностите на класическия гръцки театър. С 
какво ти беше полезен този вход от теорията към 
практиката?
Аз много обичам периода на проучване, през който всеки 
режисьор, а и повечето добри артисти преминават, преди 
да интерпретират творчески дадена тема и литературна 
творба. А когато става дума за един толкова базисен 
за европейския театър, класически сюжет, който във 
времето е имал стотици драматургични, театрални и 
кинематографични вариации, теоретичният вход към 
практическата работа по създаване на нова театрална 
творба според мен е абсолютно задължителен. В случая 
с публичния семинар, който проведохме на 5 март 
благодарение на подкрепата на Национален фонд „Култура“ 
и гостоприемството на Френския институт в България, 
нашето желание беше да споделим с максимално много 
заинтересовани привилегията да можем да се допитаме 
до експертизата на съвременни мислители като 
литературоведа Камелия Спасова, културолога Слава 
Янакиева и философа Петър Горанов. За читателите, които 
се интересуват, но са пропуснали да посетят събитието, 
споделям, че видеозапис от семинара скоро ще бъде 
достъпен в youtoube канала на Panic Button Theatre, както 
и на нашата фейсбук страница и уебсайт (https://www.
panicbuttontheatre.com).

Първото поставяне на „електра, или свалянето на 
маските“ e в Париж и е съпроводено с голям скандал, 
наречен по-късно от Юрсенаровите изследователи 
„Аферата електра“, като основният конфликт 
там се отнася до пълното несъгласие на авторката 
с режисьорските решения и най-вече с избора на 
актьорите, в частност електра. Юрсенар дори успява 
да осъди театъра за това, че те не се съобразяват с 
нейния поглед към пиесата и въпреки несъгласието 
є я играят на сцена. Трудно е да бъдеш съвременник 
на автора, но не по-малко сложна изглежда задачата, 
когато трябва да подходиш към един в известен смисъл 
вече класически текст. Би ли могла вече да ни разкриеш 
някой от актьорите, който ще видим на сцената? 
Какво е най-важното, което съблюдаваш в избора на 
даден актьор за конкретна роля?

Ха, не знаех за този скандал. Но не звучи изненадващо, 
като се има предвид колко безкомпромисна и 
самовзискателна е била Юрсенар към своето 
творчество. Със сигурност тя не би толерирала 
случайни или немотивирани избори в поставянето 

на нейните текстове. В театралния свят 
е разпространена една шеговита фраза, 

че най-добрият автор за режисьора е 
мъртвият автор. Но по отношение 
на класиката, където темите и 

героите са далеч отвъд времетраенето на един 
човешки живот, голямата отговорност според мен 
вече не е толкова към конкретния авторов свят, 
колкото към осъществяването на автентична среща 
между съвременния артист и съвременния зрител, 
за да преминат заедно през лабиринта на архетипни, 
философски и културно-исторически пластове, водени 
от „червената нишка“ на своята собствена истина, 
която да ги изведе към светлината на днешния 
ден. Затова и изборът на актьори-съучастници в 
този проект за мен е изключително важен и беше 
предшестван от петдневно практическо ателие 
под надслов „Синдромът Електра – въздаването на 
справедливост днес“, в което имах щастието да събера 
петнадесетина изключителни актриси и актьори. Такъв 
тип работни срещи на артисти от различни театрални 
формации и школи, които да експериментират свободно 
по зададена тема, са изключително мотивиращи 
и обогатяващи, но уви, все още са рядка практика 
в родния театрален контекст. Тъй като за мен 
авторският потенциал на актьора е не по-малко важен 
и вдъхновяващ от драматургичния текст, аз много 
внимателно подбирам екипа за реализация на всяка 
постановка, следейки автентичността и интензитета 
на връзката, която има конкретният артист с 
дадената тема. Актьорът като автор е всъщност и 
основният фокус на нашата компания „Паник бутон 
театър“, защото това е и един от най-сигурните 
начини да останеш верен на времето и мястото, в 
което твориш, без да осъвременяваш изкуствено 
даден текст. Изборът ми на актьори за реализацията 
на „Електра, или свалянето на маските“ е измежду 
участниците в това петдневно ателие, но все още не 
мога да споделя конкретни имена.

Коя е революцията, в която се припознаваш, ако въобще 
в тази ситуация на кенсъл култура и перманентно 
извънредно положение това може да стои като въпрос? 
Не се припознавам в никоя революция, макар и в „Електра“ 
на Юрсенар неизменно да се съдържа идеята за радикалната 
смяна на един ред с друг. Звучи като клише, но аз вярвам, че 
нищо ново и по-добро не може да дойде чрез насилие, а само и 
единствено чрез зачитане на човешките права и търпеливо 
инвестиране в досега на всеки човек до образование, култура 
и изкуство. Прошката, състраданието и взаимопомощта 
придвижват напред човечеството, а не революциите. 

Във финала на нашия разговор искам да те попитам коя 
е книгата или пиесата, която препрочиташ отново и 
отново? 
За съжаление, рядко ми остава време да препрочитам 
любими книги, с пиесите е малко по-лесно. Но в момента 
вече за трети път чета на децата си „Пипи Дългото 
чорапче“ и „Мили мой Мио“, като не спирам да се 
изненадвам от смешно-мъдрата, на места плашещо 
актуална находчивост на Астрид Линдгрен.

 Разговора води ФРАНчеСКА ЗеМЯРСКА

Василена Радева 
Снимка: Иван
 Дончев

Елена Димитрова в „Тяло, хвърлено 
под ъгъл към хоризонта“
Снимка: Иван  Дончев

Семинарът „Съвременният актьор в античния герой“

Снимка: 
Иван Дончев
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КАМеЛИЯ НИКОЛОВА

ЯСЕН ВАСИЛЕВ е поет, драматург, критик и 
хореограф. Завършва драматургия в НАТФИЗ „Кр. 

Сарафов“ и магистратура в Шанхайската театрална 
академия. Автор е на стихосбирките „Сляп виси 

безкрая” (2009); „Андрогин” (2011); „#lonelinessindex” 
(2015); „Катедралата на тялото, тялото на сянката” 

(2020) и на пиесите „Зазиданите” (2012, премиера в 
Младежки театър „Николай Бинев“, номинирана за 
„Аскеер“ за драматургия); „Борхестриптих” (2014, 
премиера в Swatch Art Peace Hotel, Шанхай); „Кота 

506” (2015, първо сценично четене в превод на немски 
език в Theater Drachengasse, Виена); „Исмаил” (2016, 

Nau Ivanow, Барселона) и „Erasmegidio“ (2017, Quartieri 
dell’arte festival, Италия). Носител е на многобройни 
награди за поезия. Автор е на критически статии за 

съвременен танц в англоезичното списание Springback 
magazine. 

От 2015 г. развива NUTRICULA – серия от ателиета, 
солови и колективни физически пърформанси с различни 

изпълнители, част от практическото му изследване 
за политиките на танца. Представян е в Шанхай, 

Лисабон, Вилнюс, Барселона, Волда и Тайпе. През 2021 г. 
проектът бе представен в София и Варна под заглавие 
„Невъзможни действия“, както и в Любляна в рамките 

на Cofestival. 

В каква ситуация се намира тялото днес и на кого 
принадлежи?
Много ме впечатли едно есе на Нина Пауър в книгата 
„Movement research“ – тя говори за „тъжното тяло“ – 
преразказвам по памет, – неспособно на удоволствие, 
уплашено (от вируси и пандемии), засрамено (че 
не е перфектно), сексуалността му е изтекла в 
порнографските образи, които ни заобикалят и 
произвеждат асексуалност, така че вече няма интерес 
към други тела, а само към техните манипулирани 
изображения.

В каква ситуация се намира езикът днес и на кого 
принадлежи?
За съжаление ми се струва, че в България сме напълно 
идеологически превзети, и това става именно през 
езика – например приемането, че произведението 
на изкуството е „продукт“, а артистът – 
„микропредприятие“ – и това е във всяка област, не 
само в културата. Пълно подчинение, много малко 
критическа мисъл и сляпа вяра в система, която е на 
ръба на колапса. Доста е притеснително колко млади 
хора и колко артисти споделят напълно безкритични 
виждания, по което се различаваме коренно от всяко 
друго място в Европа, където младите и артистите 
по правило са контра.

Ти работиш с иранския хореограф, базиран в Белгия, 
ехсан Хамат. Неговият спектакъл “I put a spell on 
you”, на който ти си драматург, взе „Grand Prix” 
наградата на тазгодишното издание на фестивала 
БИТеФ в Белград. В него вие работите с темата 
за масовото наблюдение и контрол в съвременните 
общества. Смяташ ли, че днес танцът има 
потенциал да бъде пространство, в което да бъдат 
упражнявани артистични интервенции срещу 
системите на контрол?
Все повече се съмнявам, че танцът, който се 
продуцира, програмира и консумира, може да прави 
това. “I put a spell on you” не си поставя такива 
задачи, по-скоро изобразява темата, отколкото да 
се опитва да търси решения. Проектът е доста 
мащабен, с множество партньори, екип от 10 души, 
дрон на сцената и изпълнители от Белгия, Япония и 
Иран и започва като резиденция в студиото на Ален 
Плател и “Les Ballets C de la B” в Гент, които искат да 
подкрепят големи продукции за големи сцени (а не сола 
или изследвания). Преди БИТЕФ “I put a spell on you” 
спечели награда за хореография на фестивала „Фаджр“ 
в Техеран и беше програмиран от KVS, Кралския 
фламандски театър в Брюксел.
Ето например средновековният феномен на танцовата 
чума, когато хора безконтролно са започвали да 
танцуват, заразявали други и продължавали до пълно 
изтощение или смърт, може да се мисли като такава 

Ясен Василев: Да не мислим дейностите 
си като индивидуални, а като част  
от обща екосистема

заплаха за разклащане на властта. Танцът в публична 
среда, преминаването му директно през телата 
на политическите субекти вероятно носи такъв 
потенциал – не само революционен или субверсивен, но 
също сплотяващ и терапевтичен. 

Зад поезията, драматургията, работата като 
драматург, писането на критически текстове 
и практиката ти в полето на съвременния 
танц стоят ли различни търсения, или те са 
продължение на една посока, изразена чрез различни 
езици и медии?
Мисля, че едни и същи неща ме занимават, понякога 
даже и инструментите са едни и същи и тези 
паралелни дейности се информират една друга. 
Пътуването по фестивали и гледането на страшно 
много танц благодарение на Aerowaves и Springback ми 
дава доста широк поглед върху европейската сцена. 
Стихотворенията, които публикувах миналата 
година онлайн под заглавие „Катедралата на тялото, 
тялото на сянката“ почти изцяло са резултат 
от проучването и работата около NUTRICULA. В 
момента с „Невъзможни действия“ (който имаше три 
версии през 2021 в София, Варна и Любляна и още три 
предстоят през 2022 в Трондхайм, Валета и Брюксел) 
фокусът ми постепенно се премести от изследване на 
движението към груповата динамика, възможността 
за вертикален процес със споделяне на отговорност и 
самоорганизация. Направих някакви първи стъпки към 
нов процес, който ще се занимава с такова изграждане 
на общност, в рамките на изложбата „Възможната 
институция“ в Swimming pool и възнамерявам да го 
продължа, когато приключа с „Невъзможни действия“. 

Как си обясняваш интереса на теорията и 
философията към танца и въоръжаването на 
европейския съвременен танц с теоретични 
инструменти?
Това, което Бояна Цвеич нарича „хореографиране 
на проблеми“ или възможността на танца да мисли 
и да предлага решения, и което е европейското 
продължение на „изследване на движението“ от 
постмодерния танц в Ню Йорк, всъщност също е в 
криза, защото системите на финансиране вече почти 
не го поддържат. Аз мисля, че към днешна дата е 
невъзможно да се работи адекватно без теория, 
същевременно обаче процесите не се развиват линейно 
и прогресивно и Ню Йорк е добър пример как всичко 
може да бъде загубено, ако се остави просто на пазара. 
Развитието на постмодерния танц там е случайност, 
силно свързана с един кратък исторически момент на 
ниски наеми и достъп до пространства, който днес 
изглежда утопичен и невъзможен. Продължението 
през новия век в Европа се дължи на остатъците 
от социалната държава – политики за подкрепа, 
инфраструктура и дискурс и памет, – но всичко това 
е заплашено да изчезне и тук. И за да бъде запазено, е 
необходимо да мислим политически, да отстояваме 
важността и значимостта на работата си и да не 
позволяваме пълната приватизация на публичната 
сфера.

Ролята на драматурга в европейския театър 
и нейните различни позиции днес биват бурно 
преосмисляни. Ти пишеш пиеси, работиш като 
драматург на танцови спектакли и създаваш 
отворени драматургични структури в практиката 
си заедно с танцови изпълнители. Къде би поставил 
драматурга днес и как възприемаш неговите / 
своите функции?
Драматургът днес навигира като наемник/фрилансър 
между различни роли и институции и предлага 
критически поглед както към микродраматургията 
на сцената или в студиото, така и към 
макродраматургията на контекста, където работата 
се развива.

Ти, както и много други съвременни артисти, 
осъществяваш своята работа в структурите на 
различни фестивали и резидентски програми из 
европа и Азия. За теб устойчив ли е този модел на 
създаване на артистични проекти и как той ще се 
промени в постпандемичното време?
Хито Щайрел нарича икономиката на резиденциите 
„принудително номадство“. Въпреки че изглежда като 
привилегия, че носи престиж, че веднъж задвижена, 
машината поддържа циркулирането, това остава 
неустойчив модел, подходящ за артисти, които идват 
от държави без културна инфраструктура и без 
политики за подкрепа, защото остава единственият 
им начин да работят.
Това, което пандемията извади на преден план, 

е преосмисляне на скоростта, но не толкова на 
неравенствата.

Какви промени би искал да видиш в българските 
културни политики в сферата на изпълнителските 
изкуства?
Две неща ми се струват фундаментално важни. 
Първо, на независимата сцена да помислим как 
да направим така, че новите институции, които 
започват като плод на лични, индивидуални усилия – 
да се институционализират, т.е. да се разпознават 
от общността, да се подкрепят и да продължават да 
съществуват дори когато инициаторът по някаква 
причина не е вече там. 
И второ, държавните институции да се реформират 
така, че да се отворят към копродуциране и 
програмиране на независими продукции от България 
и чужбина, към споделяне на пространствата си 
за развитие на проекти, които не са инициирани 
от тях и дори не са част от тяхната програма. 
Просто наистина няма места за работа и публичните 
институции би трябвало да имат отговорност и 
задължение да споделят ресурса си.
Отделно от това имаме нужда от повече финансиране 
– не само за продукция, но и за изследване и за 
разпространение; от достъп до повече пространства – 
нови и стари, държавни, общински, регионални, частни, 
окупирани (и по тази липса сме единствени в Европа), 
всякакви; от сформиране на мрежи и партньорства 
на национално и международно ниво; от повече 
организации, които продуцират артисти и поемат 
професионално тежестта на административния 
труд; от прецизиране и фокусиране на допустимостта 
до субсидии; от истински функциониращ профсъюз, 
разписване на правила за условията на труд и 
заплащането; от създаване на система, в която една 
кариера на независимата сцена може да се развие така, 
че да не бъде всичко импровизация и преумора.
Имаме нужда от цялостна стратегия, която всички 
играчи на полето да движат координирано, да не 
мислим за дейностите си като за индивидуални, а 
като за част от обща екосистема, иначе ще имаме 
пълен хаос, случайности и стечения на обстоятелства, 
които ни радват за кратко, а после потъват в 
безпаметността. 

Как си представяш идеалната „арт“ институция?
Хоризонтална, с не повече от два мандата на един 
и същи директор, с работни позиции на ротационен 
принцип, с борд от артисти, които се грижат за 
посоката на развитие, с преосмисляне на визията и 
мисията след всеки мандат, с традиция, която се 
продължава и уважава и същевременно поставя под 
въпрос, с протокол за навигиране на потенциални 
конфликти през отворен диалог, в който отделните 
индивидуалности работят заедно за нещо по-голямо 
от всеки от тях поотделно, така че разбират какви са 
границите на личната свобода и желания и това, което 
е добро за общността. 

Ти си съосновател на „драма пакт“ – какво 
представлява тази организация и от каква нужда 
се породи?
Харесва ми как групата се самоописва – „споделяне на 
ресурси, вместо състезание за тях“. Усещането, че 
драматургията е в криза, че не се познаваме и четем 
помежду си, че не си говорим и не знаем какво ни 
вълнува, бяха някои от нещата, които ни провокираха 
да инициираме групата, но също и желанието да имаме 
нещо като професионална организация, която може 
да се бори за по-добри условия на работа и да оказва 
подкрепа на отделните си членове. „Драма пакт“ няма 
регистрация, кандидатстванията по проекти стават 
през „Радар София“. Тази година групата е подкрепена 
от НФК да организира шест безплатни работни 
ателиета в различни направления на сценичните 
изкуства. Моето ателие се нарича „Генератор за 
колективни (не)сценични форми“ и ще се случва веднъж 
месечно в продължение на половин година в движенческа 
лаборатория ХОД. 

Интервю на ПЛАМеН ХАРМАНджИеВ

                     Интервюто е публикувано в новия, юбилеен 
25 брой на сп. “Homo Ludens”, чиято премиера ще се 

състои на 17 март (четвъртък) от 17.30 ч. в Галерия 
„Средец“ на Министерството на културата (бул. „Ал. 

Стамболийски“ № 17). ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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Alföld és Észak
Унгарската пуста завива вътре във себе си,
летоброене надвиснало тежко и ярко пече.
Езерата солени издишат водорасли от месеци,
сухоземен остатък от древно Панонско море.

Покрай пръснати пясъчни, вятърни дюни
пресъхват унгарските бели, сладководни блата.
Седименти от дълбокото слънце увиснало
постепенно се ронят, изветрят в скала.

Ала тези втвърдени и есенни скални масиви
разноцветно се слягат на свой ред във пръстта.
Потъват дълбоко дървета, утайки, руини
и се смесват със стари, морски и мъртви стада.

Защото в Земята плиоценът спомени пази
за океаниди измрели от вулканичен възход,
за бозайници китове, за морските крави,
за тектонични акули от вторичноустия род.

В древния воден басейн се завръщат
и всички жълти, изсъхнали маджарски жита,
затова в пустошта ветрове се събират
през бали от есенни тръни и земни листа.

Унгарската пуста загива бавно във себе си,
но това е безконечен разград и развой.
Всичко се рони и ражда в отшелни откъслеци,
а равнината е все празна във вечен покой.

ВБВ

животински тезгях
Във вестник „Психо“ има една диспансерна стена,
която е завещана от Ванга като

куклена молитва за окачане на провесени животни.
Отдолу има тезгях
с надзорни съседи. Всеки съсъд

наднича бъдещето
през определена дупка
и клюкари за изневерите,
а после отваря задниците на останалите.

Но чак като обесят някое животно,
започва забавлението:

Лешояди
Можеш дълго да го влачиш на връв,
като някакво лазило по камъните и чакъла
или да го въртиш над главата си като тенекиена
консерва.
Но накрая хитро ще го оставиш
на лешоядите и чакалите в прахта.
И ако все още държиш здраво връвта,
когато те литнат нагоре
(с парчета от разкъсаната жертва), 
внезапно ще придобиеш
нощно и хищно хвърчило.

Опъвай връвта според вятъра.

Мравчеподобни
„Само да не излязат от буркана, че ще ме
полазят...“

И след малко започва да вика.
А на тезгяха лежат апатични
органи и сетива:
наблюдават с разширени зеници всичко
и някак внимателно се извръщат
по посока на бурканите.

„Те са полезни – оставят мазни следи. А по тях
после може да се предсказва смъртта
и на други животни.“

Мравките влизат в нишите, фугите, бръчките,
отверстията. Влизат и излизат, суетят се,
бутат, блъскат, нещо тътрят.
И накрая идва обгазяването.

Кучета
„Казах да не си пъхаш кучето между краката!“

Селскостопански
Човекът-овца пасе.
Човекът-овца пасе и преживя.
Човекът-овца си почива.
Това глупаво и тинесто прасе накрая
ще бъде заколено
и вълната му ще иде за възглавници по тезгяха;
а овчата челюст ще ни бъде фенер.

Като те гледам,
ти си вид преживно и късоглаво животно
от семейство кухороги
и родът ти е бавен.

Всъщност човекът-овца какво дава на природата
освен проста бамя?

Мравояди
Те имат дълги, дълги хоботи, които влизат
в дупетата. Тлъстите им устни опипват
добре задните части и има достатъчно слюнка.

Павиани
Ето ги тези, които днес наблюдават павианите.
Зад тънки стъкла или
в дълбочината на огромни кристални огледала,
където песоглавците са завързани едни за други,
или в дебели батискафи,
обесени с главата надолу или
опънати на чертожната маса, а на нея сатър,
месарски трион и
стоманена ръкавица.
На стените обаче винаги висят куки за месо.

Ето ги и тези павиани,
които гледат на свой ред човечеството:

зад решетките на историческия прогрес,
зад маските на социалното равенство,
зад вечните обещания за справедливост.

Те ни наблюдават и разбират
всичко.

Но имат ли павианите метафизика?

Плешиви
По равнините на морския чакъл
виждаме двуутробно плъховидно кенгуру.

При всеки негов древен подскок
земната повърхност бавно се издига или пък потъва
в огромни периоди от време.
Заедно с птицечовката то населява
тези ширини, които се наричат
Terra Australis Incognita
(тук днес има предимно световни пожари
и местни резервати със застрашени аборигени).

Когато заловиш такова плешиво животно,
можеш спокойно да му одереш кожата,
да му избиеш бивните,
да му обърнеш стомаха
или да му усучеш червото.

Всичко това носело късмет на ловеца.

Мумифицирани
Цялото минало се съдържа в животните
и в техните близки растениевидни братовчеди.
Това е най-важното знание,
което човечеството придобило
в своята неравна борба с природата.

Затова хората улавят,
убиват,
изкормват,
препарират:
едно по едно, стада по стада,
видове връз родове на купчини завързани,
омотани с въжета, провесени в коридори,
канцеларии и хилядолетни заводи.

Всяко животно – безценно:
Всяко животно е дар.
То е нишка във разказ, брънката спомен,
парченце от пъзел,
отпечатък в стомна.
Всяко животно е памет

и ние се храним със нея
обилно.

И ако накрая всички уловим –
миналото ще узнаем.

Този брой на ЛВ е илюстриран с кадри от 
проекта „Щрих и стих“, със специална 
благодарност към „Компот Колектив“.
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„Щрих и Стих“ е дългосрочен проект на Компот Колектив, 
който представлява колекция от 12 анимационни филма, 
базирани на съвременни български стихотворения. Първата 
партида от дузината анимирана поезия излиза през 2015 
г., а четири години по-късно са готови и вторите шест 
филма, като всички те се радват на голям национален и 
международен успех. На пръв поглед това са дванадесет 
фрагмента. Те са поставени от различни режисьори, 
работещи в колектив, но творящи независимо един от друг. 
Съвсем различни поети от различни поколения. Времева 
дистанция при създаването им. Индивидуални техники, 
стилове, подходи. Но под така беглото повърхностно 
впечатление за фрагментарност тази колекция 
представлява едно много хомогенно цяло. Съвкупност 
от общи интереси, общи теми, силно обединяваща 
музикална атмосфера, огромен професионализъм, любов 
към изкуството на късометражното кино и любопитство 
към предизвикателството да се интерпретира поезия. 
Потребност от съзидание и творческа близост във време на 
разпад.
Срещата диалог и взаимодействие между поезията и 
късометражната анимация в проекта „Щрих и Стих“ на 
Компот Колектив е художествена форма, която дава нов 
живот на поезията. Възможност да се вгледаме и вслушаме 
в нея и да се опитаме да я разберем, като прозрем скритите 
є намерения за опознаване на света в нас и около нас. С 
интерпретацията на режисьора ефектът на стиховете 
се увеличава през още по-осезаемото и многопластово 
въздействие на образите. Историите, които режисьорите 
разказват, са в пряка връзка с тези на поетите, но имат 
свой собствен сюжет. Този втори план се наслагва и 
ги допълва, създава нов модус, който заживява съвсем 
отделен живот от първоначалното намерение на автора. 

Дава интересен ракурс към стиха и предлага уникалния 
си прочит на света, за да разгърне именно скритото, 
което може да бъде доловено само през личния прочит. 
Двете изкуства, които проектът обединява, в частност 
разчитат на метафорите, далечните асоциации и многото 
пространство между тях като основни изразни средства. 
Пространство за преживяване и лична интерпретация, за 
разходка из дебрите на паметта, разкриване на нови гледни 
точки. За разбиране на съществуването отвъд казаното, 
чутото, прочетеното, видяното – отвъд смисъла и 
мисълта и чрез тях. Въпреки че въображението вече има 
зададени параметри на развихряне, дори след екранизацията 
на стиховете отново остава достатъчно пространство за 
него. 
Всичко започва с радостна мазнина в кръчма на Олвера 
Стрийт, където се вихри телесно задоволство – описано 
и от двете страни (на стиха и на щриха) с добронамерена 
ирония, преплитаща сласт и шарени страсти под съпровода 
на певец и звънкия апокалиптичен финал, който е пламнал 
площад. Може би това е песента на певеца или сравнение на 
сомбрерото му, или реалността извън кръчмата. А може да 
е по малко и от трите. Анимацията на стихотворението 
на Петър Чухов Любов по време на туризъм, направена 
от Весела Данчева, чиято е оригиналната идея за проекта, 
оставя усещането за наблюдение през калейдоскоп – шарено, 
игриво и безобидно надничане през непрозрачни прозорци, 
зад които се вихрят испански страсти, без да им пука на 
сластолюбивите персонажи, както и какво се случва отвъд 

това убежище на пороците. 
Така небрежно зададен, тонът 
преминава към по-ниското и 
лежерно-меланхолично звучене в 
естествен роман в 8 глави на 
Георги Господинов, режисиран от 

Милен Витанов. Атмосферата е на невинно пастелно синьо 
детство с много ясно очертани граници между светлина 
и сянка. Там няма нюанси, а контраст, има къщи с „ш“ и 
„т“, Бог е млечен сладолед, а скитникът е вечно пиян. Няма 
нищо ново под слънцето на тази реалност, която е толкова 
позната, че чак е идилична въпреки травмите си. И все пак 
се прокрадва нещо – надежда в кръговрата на живота. Ще 
продавам сладолед и ще фалирам всяка зима. 
В съвсем естествен ход, над телата на динозаврите, 
изчезнали масово в края на предишното стихотворение, 
от синьото в камиона за сладолед палитрата преминава 
към баналния филтър на розовото, който винаги помага 
да сме Над нещата. В тотално контрастен и в същото 
време абсолютно синхроничен акорд с основния саркастичен 
тон в поемата на Стефан Икога е краткият по време 
и концентриран откъм теми и внушения филм на Ина 
Николова. В поетиката и изказа на Стефан има една 
несдържана арогантност, която тук е уловена в примката 
на изчистена, бебешкорозова картина, способна да я 
укроти до умерен цинизъм и успява да уравновеси абсурда 
на реалността с излизащите от комина на крематориума 
розови сапунени мехури до абсолютна вселенска хармония, 
без обреченост. Защото наистина, ама наистина никой 
за нищо не ни е виновен, освен собствената ни леност и 
неадекватност. Предизвикателството е да успеем да ги 
превъзмогнем още днес.
След рязкото сваляне на розовите очила скачаме направо 
в черно-бяла комиксова реалност и ставаме свидетели на 
убийство по невнимание. Малко сутрешно престъпление 
по текст на Георги Господинов, режисирано от Аспарух 
Петров, е способно да държи влага на свидетеля 
и извършителя си през целия ден. Светът става 
монохроматичен, но това не смекчава вината, тоалетната 

L e t t e r o P H a G y

„Щрих и Стих“, или как поезията 
се сдобива с образ по свое подобие

е в двора и имаме нужда от контрацептив, който също не 
отмива греха.
По-престъпно от убийството на охлюв би могло да бъде 
неизпълнението на списъка със Задачи за деня, особено 
ако тези задачи са животоподдържащи. Петя Златева 
е изпълнила много красиво задачата си на режисьор на 
стихотворението на Стефан Иванов. Уравновесеност, тъга 
и спокойствие пребивават ритмично в него и заживяват 
пастелно в леко напрегнатия свят на едно олицетворено 
лисиче семейство, където има хармония, старание, 
привързаност, общуване и загуба, и загуби: трагикомичен 
пир на осъзнатите липси. Времето ни рони и трябва 
да полагаме усилия за близост, казва Стефан Иванов в 
едно свое интервю, а в думите си за поетичната част в 
колекцията, Марин Бодаков споделя: „Аниматорите от 
„Щрих и стих“ освободиха нашите стихотворения. И ни 
показаха, че текстовете съдържат светове, че могат, че 
можем. И е много хубаво. Защото уталожва усещането за 
обществен разпад с усещането за творческа близост, между 
поети и режисьори“. Според режисьора Петя Златева 
стихотворението е разказ за душа, търсеща избавление от 
самотата си в ежедневните битови задължения. Според мен 
е продължаване на единственото научено в живота ни, преди 
да останем само душа – да оцеляваме. И намек, че когато 
вече няма близост и взаимност, животът е просто навик и 
оцеляване.
Стихотворението 100% настроение на Дмитрий Ягодин, 
по текст на Дилян Еленков, идва сякаш да потвърди това 
по един съвсем откровен и натуралистичен начин. Там най-
посредственото в съществуването ни е заселено в цяла една 
жилищна сграда на поне 8 етажа и се вихри в собствените 
си няколко квадратни метра лично пространство, сякаш 
през стените не се чува нищо и сякаш на другите човеци 
им е чуждо човешкото. Само асансьорът – общото 
пространство – става ням свидетел на неподправения 

свян, когато от алкохола са останали само изпаренията, 
а от волята и ентусиазма за живот, само сутрешният 
дискомфорт след  смъртта на съпругата, или след 
поредното безсмислено вчера, където сме били същите в 
ежедневното си скотство.
В Постиндъстриъл на братята Калоян и Борис 
Праматарови основната тема е почти същата, но с 
индустриално-апокалиптична атмосфера и още няколко 
етажа. Има повече арматура и стомана и няма свян. 
Картините на стиха и щриха се припокриват и се 
преплитат до абсолютно съвършена сплав. „Мрачна и 
категорична констатация за патологията на съвременното 
живеене: отчуждението и самотата, страха от Другия, 
пълната загуба на човешки образ“, казва Калоян за 
стихотворението си. „Размишление и визуализация на ужаса 
на човешките страхове, без светлина и надежда.“
Тук идва и бомбата, която хвърля Иван Богданов с 
двеминутната анимация на Млекарката по Димитър Воев. 
Този текст и аурата на поета Воев в тази малка-огромна 
колекция от думи и картини според мен са ключови за 
апокалиптичното цяло и „намесата“ им е един необходим 
балансьор, въжен мост между преди – началото на един 
разпад и прогресията му в настоящето. Някак всичко 
се е променило и всичко все още е същото с още повече 
трагизъм и разруха. Сякаш Воев е предрекъл тази разруха 
и е предусетил тази трансформираща обреченост. Сега е 
наследеното и това, което ще оставим на самите себе си, 
защото вероятно ще дърпаме конците, докато не осъзнаем, 
че го правим единствено и само спрямо себе си – човешкия 
род. В тези четири куплета и две минути и 35 секунди има 
толкова много фантазия, пророчество и метафоричност, че 
са напълно достатъчни – силен концентрат, който е добре 
да се приема в малки дози, за да не подейства като отрова, 
но и без нужда от разредител. Крещи за една обреченост, но 
и дава капка млечна надежда, може би за свобода, докато има 
кой да я копнее и търси. До последно.
В играта на живота, рано или късно, винаги идва 
Последният ден. Текстът е на Мария Донева, за мен 
може би една от поетесите с най-наивистичен глас. По 
детски искрен, топъл и откровен, но и категоричен и 
разказващ вечни човешки истини. Нейното стихотворение 
е пресъздадено от Далибор Райнингер в един изключително 
минорен и тревожен тон. Но през това време оранжево-
ръждивите краски на листата-птици и коси в рисунките му 
навяват топлота, уют и спокойствие. Смъртта е просто 
едно пресътворяване, претопяване и краят не е тъжен, а 
съвсем естествен и необходим. А може би последният ден е 
първата разходка. В преходността на живота има нежност 
и красота, споделя Далибор.
екзистенциално (да си дойдем на темата) е едно 
изключително важно и необходимо за пъзела парченце, 
което идва точно навреме и на място, за да затвърди 
потребността ни от разбиране и осмисляне на 
съществуването. Ако в последния си ден листото-птиче 
успява да избяга от клетката, за да направи света по-хубав 
с присъствието си в него, за да се осъществи, тук жената-
риба, прекрасната русалка на Наталия Атанасова, успява 
несигурно, но умело да заобиколи мрежите на рибаря, за 
да не я погубят, преди да успее да ги осъзнае. Това е един 
изключително красив и нежен разказ за морето и плуването 
в океана на живота, където една риба-русалка-жена търси 
себе си отвъд неизвестното и оковите на навика. Филмът 
е стоп-моушън, изпълнен с изключителна прецизност, 
който Наталия посвещава на своя баща моряк. Споделя, че 
е работила по него в продължение на една година и колкото 
и стихове да е прочела, е избрала именно първото от тях за 
своя проект. 
Кулминацията на темите, изненадите и заряда в 
„Щрих и Стих“ идва с шестминутната адаптация на 
стихотворението Плитка вена на Марин Бодаков. Светът, 
който Йоана Александрова пресъздава от само деветте 
реда, написани от поета, е едно красиво изобилие от форми, 
отпечатъци, палитри, внушения и вълшебство. От магия 
към натуралистична биологична телесност и жизненост 
до смърт и ново раждане. Не е ли това просто всичко? 
Авторът споделя, че сърцето му е въплътено в Плитка 
вена. За щастие, Йоана успява да увековечи това безкрайно 
голямо сърце в своята анимация.
Цикълът приключва с Одеон и с трето стихотворение 
на Георги Господинов, посветено на Марин Бодаков и 
режисирано от Борис Десподов. Лирична интерпетация 
на тленността и неутешимото усещане, че тя няма да е 
достойна, изящна и кинематографична.
„Щрих и Стих“ е обзор и отпечатък – стопкадър на 
едно абсурдно и парадоксално съвремие-безвремие, което 
само може да се надяваме, че е общочовешки катарзис. 
Подредбата на дванадесетте парчета вечност и ритъмът, 
който създават, трептейки в едно цяло, отразява мощните 
процеси, задвижени в настоящето, по най-искрения, красив 
и автентичен начин. Парадоксалност от разпад и хармония. 
„Щрих и Стих“ е божествен медиатор между всичко 
невидимо, едва доловимо, предполагаемо и подсъзнателно 
и всичко видимо през обектива на твореца. Необходима 
торба с истини, изобилие от талант, прозрения и вечност. 
Дванадесет фрагмента чиста, искрена, дълбока надежда, че 
хаосът, в който живеем, може да бъде превърнат в космос. 
Че хаосът в самите нас – в сърцата, умовете и душите ни, 
може да бъде овладян.

ЛИдИЯ КИРИЛОВА
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Огън и кръв
На приключилия неотдавна фестивал на българското 
документално и анимационно кино „Златен ритон“ 
бяха показани два филма, които чрез главните си герои 
писателката Фани Попова-Мутафова („Малката маркиза“ 
на Станислав Дончев) и поета Гео Милев („Гео Милев в 
лабиринта на времето“ на Костадин Бонев, наградата на 
критиката и Специален диплом от фестивала) тръгват от 
миналото, за да жигосват настоящето. Имах усещането, 
че едната творба продължава в другата, прелива се в 
нея. Общите им идейни, тематични и стилови неща не 
омаловажават индивидуалните авторски почерци на 
техните създатели.
Уж познатите литературни имена оживяват чрез 
непознати и дълго и съзнателно укривани факти от 
биографията им. Те са поднесени нетрадиционно, с умело 
боравене с кинопохвати. 
Още от изписаното заглавие на „Малката маркиза“ потича 
огън, който постепенно ще разпали събитията. Те започват 
от април 1945 г., когато в съдебната зала на Народния съд 
тече разпит на Фани Попова за писателската є дейност 
преди Девети септември. Кадрите са цветни, актрисата 
Ирина Митева е в ролята на обвиняемата авторка на 36 
книги, 26 от които на историческа тематика. После идват 
черно-белите документи, снимки, писма от 20-те години на 
ХХ в., които онагледяват и допълват премеждията на един 
живот между ранното детство в Италия, младежките 
години в Германия, зрелостта в България. Период, осеян 
с радости от следване, щастлив брак с писателя Чавдар 
Мутафов, запознанства и подкрепа на приятели, първи 
творчески успехи, недоимък. Каквито и да са трудностите 
в чужбина, онези няколко години за Фани Попова се оказват 
най-хубавите. В Мюнхен са Дечко Узунов и Николай Лилиев.
През 1925 г. незавършилата музика поради липса на 
средства Фани се прибира в България, където разцъфтява 
писателския є талант. „Малката маркиза“, наречена 
така от съпруга си, „принцът на абсурда“ Мутафов, 
започва с разкази и книги за утвърждаването ролята на 
жената, за да стигне до „Солунският чудотворец“ (1929), 
придобил голям успех, „Дъщерята на Калояна“ (1932), 
станал сензация, „Иван Асен Втори“ и „Последният 
Асеневец“. С тази тетралогия тя се утвърждава като 
„първата дама на историческия роман“. Кирил Христов я 
нарича „един от най-светлите умове на българския дух“. 
Режисьорът заедно със сценаристките си Елица Гоцева 
и Теодора Дончева държи под око не само успехите на 
писателката, но и историческите събития, в които са 
потопени, най-вече атентатът в църквата „Св. Неделя“ 
през 1925 г. Оспорваното минало на Фани Попова по време 
на възстановения игрално процес се преплита с оригинални 
документи. Операторът Мартин Димитров използва 
дигиталната техника, хроматичните гами на цвета, 
преплита прелестите на черно-белите избелели снимки 
с присъствието на актрисата Ирина Митева и с едрия 
план на разказвача (актьора Васил Бинев) пред и зад кадър. 
За да подсили драмата на Фани, той я хваща в различни 
ракурси, често насича едрите є планове, фокусира се върху 
части от лицето – очи, уста, нос, набляга на нейния гняв и 
възмущение. 
След тази „осанна“ идва времето на „разпни я“. То започва 
с Втората световна война, когато Фани Попова „се 
увлича“ по любимата си Германия, защитава спорни тези, 
написва във „Вестник на жената“ през 1941 г. положителна 
статия за Хитлер, чиято намеса връща на България 
Южна Добруджа. Никой обаче досега не „забелязва“, че в 
същия брой, на същата страница и за същото събитие 
има и благодарствен стих на... „недосегаемата“ Дора 
Габе, съратничка и приятелка на Фани Попова. Това 
набляга гласът на актьора Васил Бинев, който сполучливо 
коментира и други моменти по време на филма. 
Няколко месеца след Девети септември 1944 г. Фани 
Попова е изключена от Съюза на българските писатели, 
защото е „най-ярко проявената фашистка писателка у 
нас“. По-късно Народният съд я осъжда на седем години 
затвор за „великобългарски шовинизъм и фашизъм“, 
Мутафов е изпратен в концлагер. Показания дава Николай 
Райнов, който е най-жлъчен и я обвинява, че краде неговия 
разказ „Балдуин“, за да създаде „Солунският чудотворец“. 
Освободени преждевременно през 50-те години, семейство 
Мутафови мизерства, непрекъснато са следени излизанията 
им, телефонът е подслушван, доносите, за които има 
„заслуга“ друг писател – Богомил Райнов, не престават дори 
и 3 години след смъртта на Мутафов през 1954 г. 
Фарсът с Фани Попова продължава. След 18 години 
тотална забрана за публикации е преиздаден „Солунският 
чудотворец“ с промени, които е принудена да направи по 
изисквания на новия режим. Преработва и други романи в 
съответствие с конюнктурата. Върната е и в Съюза на 
писателите чрез компромиса, че периодът 1925–44 г. няма 
да съществува в творческата є биография. За 70-ата си 
годишнина дори е наградена с орден „Кирил и Методий“ 
втора степен. Колегите на Фани Попова остават верни 
на собственото си лицемерие и никой член на писателския 
съюз не отива на погребението є през 1977 г.
„Малката маркиза“ недвусмислено показва, че най-
кошмарният и драматичен период от живота на 
писателката е в годините на „народната свобода“, 

когато униженията є са безкрайни. Не такава е съдбата 
на „кучката на Хитлер“, немската режисьорка Лени 
Рифенщал, с която авторите оригинално сравняват Фани 
Попова Мутафова. Създала известните документални 
филми „Триумф на волята“ и „Олимпия“ за Третия райх и 
лична приятелка на Фюрера, с далеч по-голяма историческа 
вина, тя е оправдана от съда в Нюрнберг, не є е забранявано 
да снима, прави последния си филм на 100 години, за да умре 
година по-късно. 
Огънят от буквите на „Малката маркиза“ преминава в 
кръв, която изписва само името на Гео Милев от цялото 
заглавие „Гео Милев в лабиринта на времето“. Филмът 
също засяга 20-те години на ХХ в., когато поетът следва в 
Германия. Негова снимка с текст „поет, безследно изчезнал“ 
се мярва в „Малката маркиза“. Консултантката на филма 
Катя Зографова чрез думите на Фани Попова дава сведения 
за техните отношения: „А Гео Милев, най-скъпият другар 
и съмишленик в борбите за ново изкуство, успях да видя 
само веднъж в живота си. След като заминахме за Германия, 
получавахме само писмата му. Колкото и да търсих, не 
можах да намеря нито едно.
Можах да запазя обаче като скъпа реликва, кой знае как 
оцеляла, книгата „Иконите спят“, която Гео Милев ни 
изпрати в Мюнхен с посвещение: На другаря денди Чавдар 
Мутафов“. През 1924 г се върнахме за ваканция в България. 
През тази ваканция се запознах с Гео Милев в кулоарите на 
Народния театър, който временно даваше спектаклите 
си в сградата на Кооперативния. Даваха „Фру Ингер 
от Естрот“. През време на първия антракт Чавдар ме 
представи на любимия приятел от борческите години:
– Малката маркиза от „Приказка в рококо“.1

Режисьорът Костадин Бонев и съсценаристът му 
Константин Петров търсят истината за поета и далеч 
надхвърлят познатите от учебната програма факти за 
него. Авторите се държат здраво за романа на Христо 
Карастоянов „Една и съща нощ“, позовават се и на книгата 
„Баща и син“ на Георги Янев, дългогодишен директор 
на музея „Гео Милев“ в Стара Загора, за да направят 
свой филм, разделен на части – „Началото“, „С олово в 
крилете“, „Свиня влязла в храма на живота – убийте 
я!“, „Злите конници на апокалипсиса“. Напрежението и 
обаянието на творбата расте с всяка една от тях. И тук 
до документите, издирвани  и подреждани с години, стоят 
игрални възстановки в цвят. Актьорът Ованес Торосян е 
Гео Милев, актрисата Милена Ерменкова – неговата съпруга 
Мила Милева, зарязала актьорската си кариера, за да се 
отдаде изцяло на идеите и любовта си към своя съпруг, с 
когото всъщност живеят само шест години, създават две 
дъщери и един нероден син. Както семейство Мутафови, 
така и семейство Милеви са неразделни докрай. Именно с 
поредното писмо на Мила Милева до министри и най-висши 
инстанции за издирването на отведения є незнайно къде 
през майската нощ на 1925 година съпруг започва филмът, за 
да сложи веднага пръст в раната.
А тя е само поредната в живота на поета. След кратко 
начало за най-ранните му години и следване на философия 
в Лайпциг, Бонев се съсредоточава на Първата световна 
война, когато на фронта при Дойран е разбит половината 
череп на Гео Милев и той е спасен в окопа от германците 
само защото е намерено томче с немска поезия в дрехите 
му. Многобройните операции в Германия са платени от 
баща му Мильо Касабов, на когото синът дължи много и по-
нататък в краткия си 30-годишен живот. За тази връзка 
говори развълнувано и влезлият в кадър писател Христо 
Карастоянов, който до финала ще омайва с присъствието и 
коментарите си чрез едрите планове, уловени от оператора 
Алекс Самунджи. От него разбираме за устойчивостта 
на поета на адските очни болки, на които е подложен, 
но съумява да ги скрие от околните. Сред издирените 
1 Катя Кузмова-Зографова, Чавдар Мутафов: възкресението на 
Дилетанта. ИК  „Ваньо Недков“, 2001, с. 59.

документални кадри особено поразява интервюто на 
майката на Гео Милев, която, още жива в 1954 г., разказва 
за първата им среща след раняването му. Освен тази 
сполучлива находка филмът има и друго попадение – 
задкадровият глас на актрисата Койна Русева, който 
съхранява документалността, но и я изпълва с игрални 
моменти. Гео Милев е обхванат в различните му роли – син, 
съпруг, творец, преводач, издател, приятел.
В тази луда среда на разпад на власт и институции, 
правителство на Александър Стамболийски, деветоюнски 
преврат от 1923 г., кланета, убийства на политици и 
журналисти посред бял ден, кръв, изплува връзката на 
поета с анархиста Георги Шейтанов с черната пелерина и 
широкопола шапка. От тяхното приятелство се ражда 
списание „Пламък“, съществувало с 11 книжки само за 
две години, спряно заради публикуваната там поема 
„Септември“. Даденият под съд поет е освободен срещу 
известна сума, пак дадена от баща му, благодарение на 
когото има финансова и творческа самостоятелност. 
Немалко място е отредено на атентата в църквата 
„Св. Неделя“ през 1925 г., за който дори и Тодор Павлов на 
процеса срещу извършителите признава, че парите са дошли 
от Москва. Авторите на филма отново клъцват БКП. 
Малко след това безследно изчезват, в една и съща нощ, и 
Гео Милев, и Георги Шейтанов.
Преди физическата си смърт поетът е бил предаден 
и от чужди английски депутати, пред които той 
споделя мнението си за атентата, а те го издават на 
пресконференция във Виена, и от свои. Нито един писател, 
нито един сътрудник на списание „Пламък“ не се появява 
в съда, за да го защити за поемата „Септември“. Точно 
както липсващите пишещи братя на погребението на Фани 
Попова. Театралната режисьорка Маргарита Младенова 
го казва директно и силно във филма за Гео Милев: „той е 
пожертван от интелектуалците“. Един от най-силните 
моменти в творбата са нейните и на колегата є Иван 
Добчев (направил спектакъла „Гео“ в Народния театър по 
„Една и съща нощ“) разсъждения за ролята на интелигента в 
политиката – „той  е срещу властта, няма какво да върши 
там“, единодушни са те. Виновен за сина си се чувства 
и бащата Мильо Касабов, който пише в дневника си: „И 
ме гложди истината, че вековете са дали на рода ми един, 
когото трябваше да пазим като зеницата на окото си. И не 
го опазихме“.
Авторите на филма оглеждат таланта на Гео Милев и през 
погледа на литературния критик Владимир Сабоурин: „Гео 
Милев не е догонвал, а се е движил в най-бързата лента на 
световната поезия. И това със сигурност е уникално за 
българската поезия. Аз лично не познавам друг български 
поет, който по такъв абсолютен начин да е синхронен на 
световната поезия“.
Костадин Бонев произнася присъдата си и приковава в 
своя „Епилог, 1954 – портите на ада се отварят“. За него 
най-страшното време е, когато в Илиянци, сред масовите 
гробове се открива и череп номер 17, със стъкленото око на 
Гео Милев. И на последвалия процес петте смъртни присъди 
на виновниците за това политическо убийство не са 
изпълнени, някои от тях са пуснати на свобода, за да умрат 
в собствените си легла. 
Създателите  на „Малката маркиза“ и на „Гео Милев в 
лабиринта на времето“ недвусмислено доказват, че няма 
съществена разлика между Тогава и Сега, между Вчера и 
Днес в отношенията власт – интелигенция. В това може 
да се убеди всеки, който иска и успее да види филма за Гео 
Милев на София Филм Фест.

СОНЯ АЛеКСАНдРОВА
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Химера

Към
Калипсо
Криещата~~~~~~

Изхвърлен от вихъра.
 На брега на остров, стаен сред вълните.

Ти, богиньо гиздавокоса, 
ти, откъсната от всичко и всички нимфо, 
ти, правеща видимата мъка невидима…
Достигнах края на света; срамът, втъкан от страх
  построиха моя сал
и отплавах от чуждия диктат, обявил се за реалност там.

Повишавам тона си.

Заслужавам си! Някои казват, че нарушавам висшата 
 хармония
и трябва да изчезна, заедно с откритата ми атрофия.
Но къде да ида? Така станах кормчия
и цел ми стана в нищото да се разбия.

Ослушвам се.

Сирените са на лов, пеят уж омайно,
това ли е паролата за съществото нормално?
Моето ухо обаче не чува нищо, защото всичко ми е друго 
и страшното е красиво, а лъстивото – грубо.

Поглеждам ги отново. Насилвам се да се усмихна. 

Потрисат ме, а кокетнича. Стари навици… но сега съм тук, 
последен шанс от паметта световна да се скрия и 
фалшивостта си да убия!

Провиквам се настоятелно.

Ще ме обгърнеш ли, или и ти се уповаваш на Бога,
който не дава на никой да види душата ми без 
обозначения, нога?
Аз не жадувам за слава и безсмъртие,
а за едно неспирно, опознавателно безмълвие!

Блестящ лик излиза сякаш от скалите. Оглежда ме.

Хм, н е! Ти не си по моя вкус,
но защо да си човешки трус?
Съвземи се и се върни при онези,
там е твоята душа, тук са нейните ковчези!

Епически вятър ме връхлита,
салът не успя да ме крушира. 

Текстът е намерен в една от камините на Софийския 
университет, за които се твърди, че свързват различни 

светове и изплюват ръкописи, които не горят. 
Публикуваме го тук без особени редакции. 

До съвсем скоро1 в българското литературознание 
се подкрепяше тезата, че „Последният ден на XX 
век“ на Иван Вазов е първото научнофантастично 
произведение у нас. То, така да се каже, впечатляваше 
изследователите с богат асортимент от находчиви 
мотиви, половината от които бяха по-скоро 
въобразени, отколкото въплътени в текста. И тъй 
като ставаше дума за съвсем канонична творба, 
критиците се надпреварваха да се разделят на лагери 
и школи, за да могат да обяснят колкото се може 
по-конфликтно предимствата и недостатъците на 
този текст, засягайки междувременно авторитета 
и самочувствието на противниковата страна. Тази 
институционализирана препирня даде много жертви, 
но и снабди историята на литературата с вълнуващи 
въпроси, на които не е добре да се отговаря прямо. 
Настоящият очерк има за цел да припомни някои от 
по-важните позиции, останали ни в наследство от 30-
годишната ежба. Те се спират върху различни аспекти 
на произведението и сами по себе си преосмислят 
фантастичното по нов, бихме могли да речем, почти 
резонен начин, който противопоставя трезвото 
пиянство на категоричното въздържателство. 
Водещият изследователски принцип тук е принципът 
на безхаберната хронология, тоест излагането на 
тенденции в що-годе правилен ред, без да се обръща 
прекомерно внимание на последните две цифри от 
датата на тяхното обнародване. Важно е да се 
отбележи, че някои от по-престижните литературни 
списания не са включени в хода на изложението, защото 
повечето читатели у нас не са успели да възпитат у 
себе си здравословния навик да си връщат заетите 
книги в библиотеките, което практически ги превръща 
в крадльовци – проблем, заслужаващ своя собствена 
статия. И така... 
Може би първата група, която посяга към 
интригуващия сюжет на Вазов, е хайката на 
българските бъдещолози. 
Тя прави това по навик, 
защото подобно на 
западните футуролози 
е свикнала да е на всяка 
манджа мерудия. Актът 
на нейното налазване 
се осъществява 
някъде в първия ден 
на XX век, за което 
съдим по спомените 
на многоуважаеми 
господин Балонски, 
виден техничар, а по-
късно и председател на 
Задруга на балканските 
прогностици. Ето какво 
пише той: 

Бяхме се събрали на 
„Славянска беседа“, 
когато отнейде, 
подобно на ламя в 
кладенец, изскочи 
Пейо Жулчев и донесе 
прясно отпечатания 
текст2 на господин 
Вазова. „Фоноскоп... 
това ще да е телескоп, по който се говори“, заключи 
някой, дордето го четяхме в началото. Всички тогава 
бяхме изпоизумлени, най-много Тошко Карабойчлията, 
който от време на време подсмърчаше. Що за 
дяволия, мислехме! По-натам имаше и още нещо, флиг-
миг ли какво; то ни напомни за кабриолетката на бай 
Ставри Лулчаков, но истинското събитие за нас си 
остана фоноскопа (Балонски 1900: 643). 

Още тук, в този може би най-ранен етап от 
рецепцията на популярния текст, изпъква мястото 
на пряко съприкосновение, което скарва българските 
бъдещолози и ги разделя на две враждуващи фракции. 
Първата, тази на телефонистите, предвождана 

1 През 2015 г. Енчо Генадиев откри няколко слепени страници 
в преписа на Паисиевата история, предприет от поп Пунчо, и 
това хвърли нова светлина върху въпроса кой всъщност е бил 
пръв в дисциплина, която по това време не е съществувала. 
Вж. Генадиев, Енчо. Тези страници бяха слепени, кълна се. – 
Литературни пощипвания, бр. 3784, год. 1.
2 Този момент от дневника на Балонски остава малко неясен, 
тъй като „Последният ден“ е подписан с дата 30.12.1899. 
В книгата на професор Мечков, който много внимателно 
проследява богатата история на творбата, се споменава, че 
печатарят Ортег Гегов имал проблеми с машината, поради 
което решил да поръча нови части от Виена. „Нещо обаче 
се случва, това води до другото и... така. Станала тя една. 
Текстът излязъл малко по-късно“ (Мечков 2013: 974). 

„Последният ден на XX век“
(обзор на една алтернативна литературнокритическа история)

от Семо Косев, Лалчо Лармунджиев и самия Иван 
Балонски, смята, че устройството, което царят 
използва, за да разговаря със сина си, е най-важният 
елемент на повествованието. Техните противници – 
автомобилистите, както ги наричаме днес – напротив, 
настояват, че „флигт-вегът“ е по-впечатляващ „и 
туйто“ (Скрежински 1907: 13). Консенсус така и не 
бива постигнат. 
Тъй като разногласията в четата на българските 
бъдещолози са съвсем нагледно описани в монографията 
на професор Людмил Стрелчев – „Бъдеще 
предварително“ – настоящата статия ще си позволи 
да прескочи пикантериите и да продължи с по-късните 
школи, дефинирали родното литературознание. 
Става въпрос, разбира се, за планетистите, които се 
появяват в средата на XX век. 

Това, което бъдещолозите са възприели погрешно 
като въпрос на прогреса, е основната причина за 
големия разкол в нашата литературна критика 
и до днес. Всъщност творбата на Вазов не цели 
да изумява; тя е фин социален прочит, сатира на 
житейските нрави, поради което не инвенцията 
на инженерите е ключова за повествованието. 
Забележете как хората се поздравяват вежливо, в 
добро настроение са, усмихват се – това изобщо 
не може да бъде България, а някаква друга планета. 
Патриархът, с други думи, стига много по-далеч, 
отколкото са могли да видят техниците на нашата 
литература; той описва нов свят! (Маймалев 1965: 
826). 

Тезата на планетистите добива широка популярност 
по време на Студената война, и е общо взето, 
българският принос в космическата надпревара. 
Цели поколения средношколци израстват с тази 
интерпретация, борят се за нея, носят си я в сърцата. 
За момент изглежда така, сякаш литературата е 
постигнала мир и разбирателство, но еуфорията 
бива яростно потъпкана от вулгарния бунт на 
виртуалистите. „Да се твърди, че това, което 
пише Дядо Вазов, изобщо се случва някъде, е наивно 

в най-висша степен“, заявява Тома Върбежков в 
своя манифест „Да, ама не!“. „Погледнете само 
географските имена – това очевидно си е Земята, но не 
баш, защото лекарите разрешават някакви неща. Значи 
е симулация. Всичко е „Матрицата“. Няма истина, 
няма лъжа. Да ме оспори, който смее!“. Безспорно 
силен, ако и малко обезпокоителен довод. 
Влиянието, което виртуалистите оказват на родната 
критика, е твърде голямо, за да бъде обхванато в 
един такъв кратък обзор, но е достатъчно да се види 
какво поражда то в следващите няколко години: 
движението на действителнолистите, клуба на 
полуреалистите, сговора на почтисимулистите, 
школата на танцуващите степ и прочее. И все 
пак при цялото това разнообразие на гледни точки 
безспорно най-запомнящата се позиция е тази на 
есхатоаристотелианците, според които цялата тази 
крамола си има начало и среда, от което следва, дай 
боже, някой ден да има и край. Но дотогава... 

Ръкописът приключва тук с инициалите Ф. П.

НИКОЛАЙ  ГеНОВ



Литературен вестник 16-22.03.2022      13

Към критика на насилието

Валтер Бенямин

През 2022 се навършват 130 години от рождението на 
един от най-високите умове на европейската духовност 

– Валтер Бенямин. Световната хуманитарна общност 
отбелязва и 100 години от появата на един от неговите 

най-легендарни текстове, „Към критика на насилието“.
Издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“ ни връща 

към него в специално издание в превод на професор 
Стилиян Йотов. Текстът е придружен от две малки 

есета на Бенямин и приятеля му Гершом Шолем относно 
категорията „справедливост“, както и от студия на 

преводача. Тя просветлява контекстите, от които 
тръгва важна традиция на коментари около този текст, 

в която се вписват работи на някои от най-големите 
световни мислители на съвремието.

Издателството споделя, че скоро ще продължи същата 
тема с една от най-новите книги на Джудит Бътлър – 

„Силата на ненасилието“.

[§1] Задачата на една критика на насилието може да 
бъде описана като представяне на отношението му 
към правото и справедливостта. Защото колкото и 
действена да е една причина, тя се превръща в насилие 
в отчетливия смисъл на думата едва тогава, когато 
се намеси в нравствените отношения. Сферата на 
тези отношения се обозначава с понятията „право“ и 
„справедливост“.

[…]

[§9] Ако през последната война1критиката на военното 
насилие стана изходна точка за една страстна критика 
на насилието изобщо – кoeто учи най-малкото на това, 
че насилието вече не бива да бъде наивно упражнявано, 
нито търпяно, – то все пак е предмет на критика не 
само като правополагащо, а е унищожително съдено 
може би и заради друга своя функция. За функцията 
на насилието е характерна двойственост именно при 
милитаризма, който можа да се изгради едва чрез общата 
военна повинност. Милитаризмът е принудата към 
всеобщо прилагане на насилие като средство за целите 
на държавата. Тази принуда към прилагане на насилие 
напоследък е преценявана със същата или с по-голяма 
тежест, отколкото самото прилагане на насилие. В нея 
насилието се показва в съвсем друга функция или в една 
функция, напълно различна от простото му приложение 
за естествени цели. Тази принуда се състои в прилагане 
на насилие като средство за правни цели. Понеже 
подчиняването на законите от страна на гражданите 
– в обсъждания случай на закона за обща военна 
повинност2 – е правна цел. Стане ли първата функция на 
насилието правополагаща, то втората може да се нарече 
правоподдържаща. И сега, тъй като военната повинност 
е случай на приложение на правоподдържащото насилие, 
който не се отличава с нищо принципно различно, 
то неговата действително съкрушителна критика 
съвсем не е така лесна […]. Тази критика по-скоро 
съвпада с критиката на всяко правно насилие, т.е. с 
критиката на легалната или изпълнителната власт, 
и изобщо не може да се осъществи при някоя недотам 
амбициозна програма. От само себе си се разбира, че 
критика – ако човек не иска да прокла мира някакъв 
съвсем детински анархизъм – не се по стига и като не 
се признава каквато и да било принуда над личността 
и се обявява: „Позволено е онова, което ви се нрави“3. 
Една такава максима само изключва рефлексията върху 
нравствено-историческата сфера, а с това – върху всеки 
смисъл на действието, както и по-нататък – върху 
всеки смисъл на действителността изобщо, който пък 
не може да се конституира, ако „действието“ бъде 
изтръгнато от неговата област. Би следвало да е далеч 
по-важно, че за тази критика не е достатъчно само 
по себе си и така често изпробваното позоваване на 
категоричния императив с неговата напълно несъмнено 
минимална програма: „Действай така, че да използваш 
човечеството, както в свое лице, така и в лицето на 
всеки друг, винаги същевременно и като цел, никога само 
като средство“4. Защото позитивното право – там, 
където осъзнава корените си – несъмнено ще издигне 
претенцията, че признава и благоприятства интереса 
на човечеството в лицето на всеки отделен индивид. То 

1 Т.е. Първата световна; бел. пр.
2 Общата военна повинност е регламентирана в Германия от 
1814 г.; бел. пр.
3 Цитат от Торквато Тасо (1789) на Гьоте, вж.: Гьоте, 
Избрани творби, С., 1980, Народна култура, т. 2, прев. Стоян 
Бакърджиев, 471.
4 В това прочуто изискване по-скоро би могло да се подложи на 
съмнение дали то не съдържа прекалено малко, а именно: дали 
би било позволено да допуснеш да си послужат или пък да си 
послужиш със себе си или с другиго в някакво отношение и като 
със средство. За това съмнение биха могли да се предоставят 
много добри основания. [„Минимализмът“ на Кантовата 
програма за вечен мир – „Към вечния мир“, 1795 – е обект на 
критика веднага след публикуването є, но не винаги във връзка 
с категоричния императив – Основи на метафизиката на 
нравите, 1785; бел. пр.]

съзира този интерес в представянето и запазването на 
един съдбовен ред. Както на този ред, който претендира 
да пази правото в самите му основания, не бива да се 
спестява критика, така пък всяка нападка срещу него 
остава немощна, щом е само в името на една без-òбразна, 
аморфна „свобода“, която не е в състояние да обозначи 
онзи по-висш ред на свободата. Напълно е немощна 
всяка нападка обаче, когато напада не самия правов ред 
в неговата сърцевина и раздели, а отделни закони или 
правни обичаи […]. Ако именно насилието, коронованото 
от съдбата насилие, е произходът на правото, то 
близко до ума е допускане то, че източниците на най-
върховното насилие – това относно живота и смъртта, 
– там, където то се появява на сцената в правния ред, 
представително пронизват съществуващата наличност 
и страховито се проявяват в нея. […] В упражняването 
на насилие над живота и смъртта се преутвърждава 
самото право – повече, отколкото във всяко друго 
осъществяване на правото. Тъкмо в това упражнява-
не обаче същевременно се оповестява и нещо гнило в 
правото – най-доловимо за по-фината чувствител-
ност, която схваща себе си безкрайно отдалечена от 
отношения, в които съдбата би проявила собственото 
си величие [само] в подобно осъществяване. Разсъдъкът 
обаче трябва да се стреми толкова по-решително да 
се доближи до тези отношения, ако иска да доведе до 
завършек критиката както на правополагащото, така и 
на правоподдържащото насилие. 

Превод от немски: СТИЛИЯН ЙОТОВ

*   *   *

Тези относно понятието за 
справедливост5

Гершом Шолем

[…]
3) Справедливостта не е добродетел (като д[обродетел] 
дефинира етическата категория на изискуемото), 
а по-скоро (временно) – к[атегория] на етически 
съществуващото. Поради тази причина всяка 
добродетел приема формата на справедливост в Бога 
(малката думичка „все-“ в учението за атрибутите на 
Бога сочи към това). 
Истината не движи нищо – тя е дълбоко нереволюционна. 
Революционни са тези нагласи, чиито изисквания са 
абсурдни (обективно) и очевидни (субективно); истината 
обаче е ограничена от нейното иронично представяне 
(което [пък] единствено има движеща сила). 

4) Справедливостта като изискване е добродетелта 
на насилието. То е най-революционното и най-
катастрофичното от всички изисквания. Именно добро-
детелта има индивидуален носител; смиреният има 
ясна, неусложнена връзка със смирението. Противно 
на това носителят на насилието – което е по-сложен 
феномен от добродетелта – е като индивид само 
символичен; тъй като истинският, несимволичният 
притежател на насилието е анонимен: обществото. 
Следователно изискването, което по необходимост е 
насочено към притежателя на насилие, очаква да види 
в справедливостта добродетел, но тя в смисъла на 
етиката няма носител. На символичните фигури не се 
приписват добродетели. По този начин изискването, 
което е възвишена ирония, може да се осъществи само в 
една фундаментална катастрофа на насилието. […] 

5) В този смисъл справедливостта може да се определи 
от гледната точка на етиката, макар и напълно 
незадоволително, като опит да се превърне светът в най-
висше благо.

Превод от немски: СТИЛИЯН ЙОТОВ

5 Текстът е от 1919, 1921 г. За пръв път е публикуван през  
2003 г.; бел. пр.

*   *   *

Сто години „Към критика на насилието“

Стилиян Йотов

Стогодишният юбилей на студията „Към критика на 
насилието“ на Валтер Бенямин (1892-1940) е достатъчен 
повод да є се обърне по-специално внимание, особено в 
настоящия контекст, в който в световен план пандемията 
от коронавирус (Covid-19) превърна много от елементите 
на извънредното положение във всекидневие; в който 
смяната на президентската власт в една образцова 
демократична държава като САЩ бе съпътствана с 
насилие срещу собствените є най-висши институции, а 
в страни с образцов авторитарен режим опозиционери и 
журналисти биват тровени и разфасовани, защото не искат 
да избягат; в който в национален план управлението на 
държавата се извършва[ше] по телевизията и по телефона, 
на уличен език, който ръси обиди по всички нива на властта 
и на обществото, […] прокуратурата разсипва бизнеси 
и животи, преди съдът да каже (обичайно), че е станала 
грешка, от своя стра на съдът пък се разтоварва системно, 
като не намира правен интерес у жалбоподателите, а 
дисперсната опозиция търси[еше] последен шанс – като 
опълченец на Шипка с всички средства – да окаже съпротива 
на цялото това статукво и задкулисие.6 Това постоянно 
ме връща към спомена за по-ранни публични дебати от 
2013 г., в които юристи застанаха зад масов протест, 
а политици с дълъг депутатски стаж и с диплома на 
теолози се криеха зад цитати от свещени книги и сипеха 
морализаторски проклятия срещу противниците си, 
загрижени за податливата на изкушения и съблазън душа 
на народа, комуто и двете страни признаваха правото и 
способността да бъде суверен и автономен в решенията си. 
Същевременно обаче „критика“ в словоупотребата на 
кантианската философия значи не толкова несъгласие и 
отхвърляне, а експлициране, рационално реконструиране на 
най-дълбоките основания за съ ществуването или смисъла 
на даден феномен. Това също следва да се има предвид, за да 
не би самото заглавие на Беняминовия текст да създаде 
грешни или едностранчиви очаквания от четенето. Наред 
с това обаче самото задълбочаване на критическото 
изследване може да изведе на светло скрити смислови 
пластове, които да направят познатото да изглежда 
дефицитно с оглед на новото познание за него; също така 
критиката може да очертае пределите, отвъд които 
смисълът или ефективността на изследваното нещо 
се губят. Което напомня за семантичния произход на 
думата, имаща предвид „критичен, кризисен момент в 
съществуването“. 

[…]
Година след публикацията на Беняминовия текст 
излиза Политическата теология на Карл Шмит, в 
която същността на властта и правото се оказва 
суверенитетът, а ключът към него – извънредното 
положение. 
Бенямин е така впечатлен, че използва теорията на Шмит 
за собствената си интерпретация на властта през XVII 
в. и през епохата на барока. Убеден съм, че несъгласията 
са много повече от съгласията помежду им; и това може 
да се обясни на базата на схващанията за коварната 
взаимозависимост между цели и средства. Но тук бих 
искал да спомена, че не само суверенитетът (на Шмит), 
но и парите (на Зимел) са алтернатива, дори предлагат по-
пълна картина за управлението на обществото, до каквато 
Бенямин не стига. Но пък както Зимел, така и Бенямин 
ни предупреждават, че неглижирането на средствата в 
името на каквито и да било цели – особено ако тези цели са 
сметнати за изконни – има фатални последици. И тогава 
насилието тържествува. Безкритично. 
Това е изглеждало важно за Бенямин преди 100 години, 
важно е за нас и сега. Когато пандемията изкушава едни 
да търсят спасение в извънредното положение, други да 
привиждат в коронавируса продукт от франкенщайновска 
лаборатория, загледана единствено в кривата на нормата на 
печалба, а трети – да алармират за митологично-съдбовно 
или за Божие наказание.

6 Текстът е писан основно през май 2021 г.
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Бележка на преводача:
Настоящото писмо дълго време се смяташе за изгубено, 
а неговото съдържание беше една от липсващите и най-

важни линии за изследователите на картините на Ремедиос 
Варо. Отговор от Иржи Мацулик художничката така и 
не получава, което се оказва един от важните моменти 
за творческото є развитие, който всичките є биографи 

подчертават. Долу изложените редове задават посока за 
преосмисляне на последните двадесет години от живота и 

творчеството на Варо. 
Благодарности към Архива на Иржи Мацулик в Прага, без 

вашата помощ този път щеше да остане неутъпкан. 

Уважаеми господин Мацулик, 

Позволявам си да Ви пиша с няколко въпроса, които ми 
носят голямо безпокойство, и тъй като дълго време се 
опитвах да намеря отговора им сама или пък с помощта 
на близкото ми обкръжение, все неуспешно, стигнах до 
извода, че навярно Вие сте единственият, който може 
да ми помогне, предвид Вашите специални занимания 
с литература. Ще обясня. На първо място обаче ще 
Ви помоля да извините моя тромав френски, който 
надявам се, все пак няма да създаде големи пречки в 
кореспонденцията ни, тъй като въпросите, по които Ви 
пиша, изискват поне известна доза прецизност. 
Всичко започна преди шест месеца, когато се 
установихме в Мексико и трябваше спешно да се 
снабдя с бои, тъй като на кораба се беше наложило да 
изхвърля своите през палубата заради лошия ми навик 
да си представям, че ако не извърша някое ритуално 
действие в символичен жест, ще ме застигне беда. От 
познати тук научих адреса на търговец, който разполага 
с пигменти, извлечени от перуански мъхове и лишеи, 
което веднага успя да привлече вниманието ми. За него 
ми разказаха, че собственоръчно събирал материалите за 
пигментите по време на експедициите си в планината и 
се отнася към занаята с най-голямо внимание. 
Бях изненадана, когато вратата ми отвори дребен 
европеец с мънистен поглед и ситни очила, защото 
след разказите за неговите подвизи на алпинист се бях 
подвела в представите си. Пан Ладислав беше приказлив 

човек и ми разказа, че напуснал Европа още по време на 
Голямата война, а следващата седмица се готвел да се 
сбогува и с дома си в Мексико, за да е по-близо до Перу. 
Докато подготвяше поръчката, живо се интересуваше 
от картините ми и какво ще нарисувам с боите, 
които ми продава. Изглежда, пигментите му не бяха 
за всекиго. В хода на работата си спря и ме помоли да 
му дам минутка. Върна се бързо с подвързано в кожа 
книжле, което ме насърчи да разгърна, защото гравюрите 
щели сигурно да са ми интересни. Отворих на случайна 
страница и видях прецизно отпечатани въртящи се 
лица и образи, които се мръщеха и кикотеха, и пропаднах 
надолу в оловна угнетеност. Пан Ладислав видя как ми 
подейства видяното и разказа, че това е чешка хроника, 
вероятно написана от някоя монахиня. В нея тя се 
представя за престолонаследничка, която на сутринта 
преди своето коронясване, във ванатa, забулена от водни 
пари, разиграва тесте карти, на които са изобразени 
предшествениците є. Гледа лицата им през мъглата от 
па́ри (която сигурно призовава във въображението ни 
завесите и воалите на вековете и легендите, които є 
пречат ясно да види своите предци). Размишлява върху 
мястото си в династията. За един от кралете се 
разправяло, че бил великан, който ядял мишки за закуска 
и плъхове за обяд. Имало някъде из замъка и гоблен, на 
който, насред сцената на кървава битка, стръчи и той, 
плешив и дебел мъж, държи мишка за опашката, а тя 
изглежда голяма колкото муха в ръката му, главите на 
войниците стигат едва до коленете му.
Една кралица пък била кръвопийца, със склонност към 
разхищение, ако питате мен, но нека това не влияе 
на Вашия анализ. Тя изсмуквала кръвта на своите 
придворни дами, на които и без това за привлекателност 
се препоръчвала бледност, но след това я плюела в 
епруветки и разреждала мастилото си с нея, за да озари 
с живот тромавите си сюжети, плешиви и тежки като 
плъхоядеца в рода є. 
Имало и един монарх, който виждал някакво създание, 
невидимо за всички останали (трябва да призная, че тук 
най-често си мислех за „Орла“ и дали пък около Мопасан не са 
се носели шепоти за екстатичната монахиня и бохемската 
династия в главата є). Този крал никога не напуснал леглото 
си, криел се под балдахина като в крепост, живеел в страх 

Писмо на Ремедиос Варо до Иржи Мацулик, 15 април 1942
от „сферите“, както той наричал съществата. По цял 
ден и по цяла нощ ги гледал с ужас как се въртят по ръба на 
леглото му. Като дете той често се разболявал и след едно 
подобно дълго боледуване, започнал да ги вижда. Из двора се 
носел слух, че е умрял наполовина и това са духове, които 
се опитвали да завлекат и другата половина със себе си. 
Понеже не напускал леглото си, трябвало кралицата да ходи 
при него, докато не забременее с бъдещия крал или кралица. 
В крайна сметка тя родила близнаци – и крал, и кралица, 
които толкова си приличали, че всеки, който ги видел един 
до друг, потръпвал. Изглеждали като един човек, разделен на 
две. Младата кралица била изцяло погълната от „сферите“ 
на своя баща и се посветила на научни изследвания, за да 
разбере същността им. С брат си управлявали от две 
различни резиденции в двата противоположни края на 
страната си, защото по някаква неясна причина не можели 
да са в една и съща стая дълго време, но все пак били 
много близки. Имали си нишка, която преминавала през 
територията на цялата страна. Единият є край бил вързан 
на китката на кралицата, а другият на китката на нейния 
брат. Нишката била техният език, общували чрез нейните 
движения. Кралицата никога не открила същността на 
„сферите“, никога не є се родили и деца.
Пан Ладислав отказа да ми заеме хрониката, не ми позволи 
и да я разгледам по-обстойно, а когато седмица по-късно 
позвъних да проверя дали случайно е размислил, сигурно вече 
скиташе из планините на Перу, защото на адреса живееше 
някой друг. 
Както сигурно добре се досещате, най-вече ме интересува 
къде мога да намеря този текст и изобщо всичко, което 
можете да ми кажете за него. Както аз виждам нещата, 
това е една жена, която се чуди колко точно ексцентрична 
є се полага да бъде, а относно тези „сфери“, които впрочем 
най-вероятно изобразяваше гравюрата, имам повече 
въпроси, отколкото бих могла да запиша на листа. 
Надявам се да сте в добро здраве и да съм събудила интереса 
Ви по случая. Опасявам се, че писмото ми е твърде дълго, но 
чакам с нетърпение Вашия отговор и се надявам, че той ще 
даде началото на оживена дискусия. 

 РеМедИОС ВАРО

Превод от френски: СИЛВИЯ БеРАЙНСКА

Descartes не е Рене
(Из „Предтечите на модернизма в изкуството“)

Декарт бил болнав и блед математик,
който правил секс с прислужницата Helena Jans van der 
Strom.

И те се съвкуплиха,
и бидоха по закона на благодатта праведни,
и чадо благодатно нам породиха:
Fransintge тънката и смъртната.

Когато на 44 годишна възраст
Декарт изгубил злощастно своята петгодишна дъщеря,

той изпаднал в безутешно страдание.
Когато човек изпадне в безутешно страдание,

той често ражда чудовища.
Когато човек роди чудовища,

той понякога се ужасява или оправдава.

Но Декарт се разплакал горко и не родил
цяло чудовище.
Родил аутоматон.

Припев:
Descartes успял да обедини
алгебрата с геометрията,
а същевременно
да раздели душата и тялото.
После цял живот (в холандско изгнание),
се мъчил и терзал да ги съедини
безуспешно.

Descartes е име,
а не човек. Той не е Рене
и никога не е успявал да бъде
през целия си прост, биологичен живот.

Макар че веднъж се подписал като
Rayner Jochems, т.е. Рене, син на Иоаким,

когато записвал дъщеря си.
Но така и не се преродил,
а вместо rené

станал телесна машина,
тяло от машина.

И когато през 1642 г.
създал прекрасен и механичен момичешки автомат,
той кръстил аутоматона Франсин и го разхождал
из Европа в отделна карета
за назидание, спомен и поука.

Припев:
Descartes успял да обедини
алгебрата с геометрията,
а същевременно
да раздели душата и тялото.
После цял живот (в холандско изгнание),
се мъчил и терзал да ги съедини
безуспешно.

Постепенно той усъвършенствал своята дъщеря-машина
и колкото повече възхита пораждала тя,
толкова повече бащата се привързвал
към своята преродена

кукла.
Именно на това била тя нàглед

и, ето, станала Рене.

Докато един ден философът
- в усилията за безкрайно инженерно подобрение -
изпаднал - без никак да подозира - в изродната долина.
И оттам нивга повече не изпълзял.
Амин.

Post Scriptum

Междувременно изложението на Франсин
озадачавало минувачите, кралете, дори животните и 
учените.
Такъв механо-напредък

бил и смущаващ, и богохулен,
още повече след като тя останала сама -
без баща:

и забранили книгите на Descartes;
и изгонили последователите като плъхове;
и изгорили аутоматона на клада.

Край на дъщерята.

А впоследствие
чрез злорадство и проникновение
Нютон се възползвал от тази френска слабост

(от тази извънбрачна любов), (както и 
от настроенията срещу философа),

и застопорил, засрамил и затрил
картезианската

теория за вихрите.

И вихрите на метафизиката
застинали завинаги мъртви
в чудодейния и изумителен ХVII век.

Един музей на обърканата природа.

Ante Scriptum

Въпреки цялата тази закостенялост
на експонатите

и въпреки повторната смърт на Франсин,
ние не бива никак да забравяме,
че Декарт, освен велик математик, бил голям ироник
и неговото безкрайно архивно наследство останало

завоалирано и скрито
сред нас:

то всъщност представлява нашият общ свят.

Точно този, в който живеем,
Този свят, а не друг:

ускорението на страстите,
ерозията на религиите и науките,
технологичният ексцес,
стремежът към безкрайно удоволствие,
ждрелото на съзнанието,
...

Свят без René.

ВБВ
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Предварителна забележка: Поради постепенното 
превръщане на езика, от който ще черпя важни за този 
текст изрази, в екзотичен, т.е. слабо познат в разни 
географски ширини (такава е съдбата на всяка екзотична 
подправка, била тя и стилистична), ще ги изписвам 
главно на кирилица. Това ще направи трудно  постижимо 
изкривяването им до по-голяма от предлаганата тук 
„деформация“. 

1.  Дежà вю (déjà vu): видения, сънища, прокоби
Всички знаем и помним троянската прорицателка 
Касандра – ако не от Есхил, то от Гео Милев. Онази 
Касандра, която вижда – в ужасѓн транс – гибелта на 
Агамемнон и своята собствена. Вижда – сякаш в кървава 
мъгла – как пленилият я при падането на Приамовия 
град неин похитител пада, на свой ред, в клопката на 
заговорниците Клитемнестра и Егист; как е пленен от 
плаща, с който ще го обгърне благоверната му съпруга на 
излизане от банята, преди да вдигне брадвата над главата 
му; как е похитен от смъртта, ведно с тази, която е имал 
неблагоразумието да доведе като своя наложница у дома. 
Касандра в „Орестия“ на Есхил ще умре, сбъдвайки своето 
видение: за нея (и за хора, с когото тя го е споделила) 
смъртта є ще бъде дежа вю, вече видяна гибел. Нищо 
не може да се направи по въпроса – не изглежда да е 
оставена вратичка за непредвиден обрат, за перипетия в 
собствения смисъл на думата, която да осуети видяното, 
разгръщащо се постепенно в думите є като в кошмарен 
сън, – намираме се в самия Екзод на творбата, в Изхода 
є, и той ще изведе Агамемнон и Клитемнестра към 
смъртта:

Горко на мене, клета!
Каква ужасна участ! Виждам своята 
При неговата зла несрета!

Но ето че дежа вю ще сполети скоро и самата убийца 
Клитемнестра. Очите є ще видят възмездието за 
извършеното кърваво деяние – издълбано („врязано“) в 
собствената є плът от собствена плът: нейният син 
Орест, отмъстителят, ще сбъдне прокобния є сън, в 
който тя е ухапана по гърдите от змия: преди да бъде 
отведена от сина си да умре „връз трупа“ на любовника 
си Егист, ще чуем отчаяния є вопъл-потвърждение за 
„пророческия“ характер на нейните „страшни сънища“, 
за сбъдването наяве на видяното насън: „Уви! Змия родих 
и кърмих! Ето я!“ (идентифициращият езиков „жест“ 
визира отмъстителя-и-майцеубиец Орест: той Е змията 
от съня є).
И в този случай Есхил не оставя съществени сюжетни 
вратички за предотвратяване на кръвопролитието, за 
избягване да възмездителното зло. Или може би все пак 
оставя? Би ли могла Електра, носеща умилостивително 
възлияние на гроба на убития Агамемнон, да се помоли 
наистина за упокоение на духа му? Не изглежда 
никак вероятно – тя прави тъкмо обратното и с 
пълна убеденост – моли се да дойде отмъстител за 
недостойната му гибел. Можеха ли Орест и неговият 
приятел Пилад да не успеят да заблудят узурпиралите 
властта в Аргос Егист и Клитемнестра и да се вмъкнат 
безпрепятствено в царския дворец? Малко вероятно, 
като се има предвид твърдата им решимост, помощта 
отвътре и слабата бдителност на самозабравилите се 
нови управници. Орест би ли могъл, най-сетне, да не се 
остави толкова бързо да бъде убеден от кратката и 
единствена, но така решаваща реплика на инак мълчаливия 
като риба негов спътник, която го призовава и почти 
заклева, да враждува – ако се наложи – „с цял свят“, но не и 
„с небесните“? Едва ли: ножът, отмъстил на Егист, вече 
е окървавен, ръката, наченала страшното дело, е решена 
да го завърши и макар Орестовата воля да е разколебана 
за миг („Пиладе, мигар да убия майка си?“), тази на Аполон 
остава непоколебима – можем да си представим как 
този тъмен, двусмислен Локсий наднича отнякъде – не 
задължително точно от небето, – за да насърчи невидимо 
своя избраник. 
Ще си позволя да приведа още един, последен литературен 
пример за дежа вю в смисъла, в който го разглеждах 
дотук: интуициите на изследователи като Н. Нейчев 
за важността на сънищата в художествения свят на 
Достоевски сочат към това, че когато Разколников, 
познатият ни герой от познатия ни роман на Фьодор 
Михайлович, убива лихварката (и – пътьом – нейната 
сестра Лизавета!; и двете – с инструмента, ползван от 
Клитемнестра), той също преживява нещо вече видяно 
(дежа вю). Става дума, разбира се, за онова ужасно и 
паметно съновидение, в което селянинът Миколка 
пребива до смърт своята кобилка, – първият от трите 
ключови съня на Разколников в „Престъпление и наказание“. 
Осъществяването на видения в съня ужас първоначално 
е отхвърлено от героя, защото то му изглежда като 
сбъдване на недостойна, отвратителна, несъстоятелна 
„мечта“, загнездваща се все по-упорито в сърцето му:

От „вече видяното“ и „вече чутото“ до „невижданото“ 
(жанр – строго есеистичен, по неизбежност фрагментаристичен и почти никак фантасмагоричен)

Боже! [...] Та нима, нима аз наистина ще взема брадва, 
ще започна да я удрям по главата, ще є премажа черепа... 
ще се подхлъзвам в лепкавата топла кръв, ще разкъртя 
катинара, ще крада и ще треперя; ще се крия, цял облян в 
кръв... с брадвата... Господи, нима? 

Но престъплението в крайна сметка е извършено, 
принципът на материализиращото се „повторение“ 
(от видението – към действителността) е сработил 
неотвратимо. И макар в осъществяването му, за разлика 
от предишните два примера, убитият да не е този, 
който е сънувал кошмарния сън, резултатът за героя, в 
пространството, което наричаме духовно-нравствена 
сфера, изглежда не просто сходен, а още по-трагичен 
в своята опустошителна катастрофичност: „Нима 
старицата убих? Себе си убих, не старицата“ – гласи 
едно от знаменитите „рекапитулационни“ самопризнания 
на Разколников.

2. Дежа антандю (déjà entendu), или за сбъдването на 
вече чутото: старозаветните пророци и Христос
В служението на старозаветните пророци също не 
липсват видения, но приоритетно за тях остава 
словото: чутото от Бога и възвестено на хората 
слово. В начина, по който възвестеното слово може да 
действа в живота на отделни хора, но и на цели народи, 
наблюдаваме механизма на „посочване в бъдещето“, 
на пръв поглед твърде близък до вече разгледания. Да 
вземем за пример темпераментния и твърде почитан 
и по нашите земи пророк Илия: в един момент от 
своя дългогогодишен „двубой“ с израилския владетел 
Ахав и съпругата му Йезавел (историята на техните 
конфликтни взаимоотношения е представена в 
библейската „Трета книга Царства“), пророкът 
възвестява безапелационно на царя, че Господ ще затвори 
небето, „по неговата дума“, и сушата ще продължи 
дотогава, докато Божият служител не прогласи отново: 
Бог дава „дъжд на земята“. Чутото от царя слово на 
пророка съвсем скоро се „материализира“ пред очите 
на Ахав, т.е. превръща се от слово в реалност, в онова, 
което наричам тук дежа антандю и което няма общо с 
психологическите конотации на този израз, вървящи в 
посока на ‘нещо, което ни звучи като смътно познато, 
защото сме го чували някъде, но всъщност не е точно 
такова’ . Под дежа антандю разбирам вече реализиралото 
се чуто слово, върху сбъдването на което той, Ахав, 
властимащият, като че ли няма каквато и да е власт. 
И все пак: в словото на старозаветните пророци като 
правило се настанява едно съществено „ако“, което 
може да промени цялата перспектива на случващото 
се, да му даде съвсем друга насока, да осуети принципа 
на (потенциално безкрайната) повторяемост. Това 
„ако“ най-често визира идолопоклонството, на което са 
склонни да се отдават голяма част от старозаветните 
царе, както и целият им подвластен Израил. Точно 
такъв, съвсем типичен, е и случаят с Ахав и неговата 
съпруга, въвлекли и себе си, и поданиците си в поклонение 
на ханаанското божество на плодородието Ваал. А 
култът към това божество е свързван не само със 
сексуални оргии, но и с човешки жертвоприношения – би 
могло да се каже, че кръвожадният Молох е „другото 
лице“ на Ваал. 
Ето защо ако адресатът на пророческото слово 
наистина го чуе и вземе на сериозно (но не и панически 
на сериозно!) чутото, тогава би могъл да осуети 
сбъдването му; достатъчно е да не падне в капана 
на идолопоклонството и „прокобата“ ще го отмине, 
кошмарното няма да се превърне в преживяно, в дежа 
антандю, ужасът няма да се въплъти, Ериниите ще 
останат с празни ръце, вещиците от „Макбет“ няма да 
тържествуват. Тогава и само тогава ще възникнат и 
условия за поява на нещо ново, не само непредвидено, но 
и невиждано (du jamais vu – дю жаме вю), бих добавил: 
и невъобразимо, което е способно да победи лошата 
безкрайност и да изведе Правдата, мечтана страстно от 
Есхиловата Електра, към трайна победа – чрез един „съд 
по истина“ (срв. Ис. 42, 3 и Мат. 12, 20).
Така неизбежно стигаме до фигурата на Христос и до 
този епизод от Евангелието (Лук. 19, 41–44), където 

новозаветният юдейски Цар, възседнал – съвсем 
нетипично като за цар – осле, оплаква предстоящите 
тежки съдбини на Йерусалим, пред чиито врати 
се намира: плаче за жителите му, които ще бъдат 
подложени на безмилостна обсада и унищожение от 
техните врагове – все неща, които, както знаем от 
Историята, ще се случат в недалечно бъдеще. Къде е 
тогава, в думите на Христос, онова „ако“, визирано 
по-горе? Ето го: „да беше и ти узнал поне в този твой 
ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от 
очите ти“. „Скрито от очите“ на йерусалимците остава  
онова, което са говорили старозаветните пророци, но и 
самата фигура на Спасителя, към която тяхното слово 
е „сочело“ през цялата онази многовековна история на 
отношенията между Бога и Неговия народ, назована от 
богословите „история на спасението“. И няма как да не 
свържем цитираните Христови думи с други, от същото 
евангелие (Лук. 13, 34), които допълват очертаната 
картина, вещаеща, за съжаление, поредното дежа 
антандю за йерусалимските жители: 

Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците 
и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти 
съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира 
пилците си под крилете, и не рачихте! 

Вътрешната логика на сравнението, използвано от 
Христос, всъщност би могла да „сработи“ и срещу 
дежа антандю: ако „пиленцата“ се съберат под крилете 
на квачката („кокошката“), бедствието няма да ги 
постигне, орелът (в случая – римският „орел“) няма 
да успее да ги грабне, разпилее и погуби, но те явно 
са предпочели друго и Спасителят ги кори тъкмо за 
упоритите им, закоравели и непокорни – невиждащи и 
нечуващи – сърца.

3. Ами ние?
Много се надявам да съм довел читателя до подстъпа 
към няколко безпощадно ясни за мен прозрения. Първото 
е, че по-важни от всякакви възможни и мислими „външни“ 
форми на идолопоклонство се оказват копнежите 
и наклонностите на човешкото сърце – онези най-
съкровени, строго интимни, дълбоко скрити в нашите 
„недра“ предразположения. Второто и третото са, че 
фигурата на Христос разделя непоправимо Историята 
на две: „преди Христа“ и „след Христа“ и че времето 
„след Христа“ ни задължава неизмеримо повече в 
духовно-нравствено отношение (без да пренеберегваме 
естетическото), отколкото времето „преди Христа“. 
С какво ни задължава?
Задължава ни да искаме да чуем, да вземем присърце 
и да се поучим от класическите литературни и не 
толкова литературни истории, от Историята, но 
най-вече от онази „история на спасението“, която 
се е „изпълнила“ в Христа. Задължава ни да търсим с 
цяло сърце цялата истина и да не се задоволяваме с по-
малко от нея; задължава ни да не възприемаме идеята за 
„постистина“, която ни отвежда – виждаме го все по-
добре – в задънени улици. Задължава ни да се стремим с 
всичките си сили към онази истина, която ще ни направи 
наистина свободни – въплътената (Йоан 8, 32; 36). И да 
внимаваме най-вече върху себе си, пазейки се от всяка 
разновидност на идолопоклонство, която откриваме в 
сърцата си, – независимо дали е свързана с носталгично 
възпоменаваното „добро старо (тоталитарно!) 
минало“, с възмечтаното утопично бъдеще на неспирния 
биотехнологичен прогрес, чрез който ще се възцари – най-
после! – „справедливият за всички“ обществен ред, или 
пък принадлежи на баналното настояще, където обичаме 
да поставяме с високомерна леснина нашето Аз над всеки 
човек, поддал се на една от тези две съблазни, или на 
някоя неназована.
Мисля си1, че основната ни отговорност е да не 
забравяме най-голямото от всички изкушения, което 
не е преставало никога да ни дебне: да искаме да бъдем 
богове-без (и срещу)-Бога, вместо да станем богове-в-
Бога, каквото е нашето изначално и непроменимо – от 
създание и до конца мира – човешко призвание. А малко 
неща са по-невъобразими от това. 

1 Силен подтик за раждането на това есе бе присъствието ми 
на семинара „Съвременният актьор в античния герой“, състоял 
се във Френския културен институт на 05.03.2022 г. – виж още 
на стр. 7 в този брой на ЛВ.
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* * *

Няма да се хвърля от скалата.
И да ви се иска, няма да се хвърля –
не окръглям митове с цената на живот. 

(....) 

* * *

Небрежна поза възприех отдавна
и много не придирям
на копие или калашников облегнат
пия питието си – 
след отказа на Необула какво ми е останало
освен от другите да се отграничавам?

(.......)

* * *

Мислите, че аз не изтрезнявам постоянно,
явно мойте призиви за пиене ви хвърлят прах в очите:
не виждате и в огледалото на вєното, 
че жанрът пї e важен от отделната творба,
а пък той – дори към гибел устремен – с конвенции 
работи,
затуй за общото да пием, не за частното! 

(..... I)

* * *

Приписват ми любовна преписка с колежка знаменита,
която съм ухажвал с епитети, пасващи на Афродита,
но предпочитам да ме свързват с патос 
 антитиранически –
за мен това е най-ласкателно след залеза епически.

(..... II)

* * *

Женомразеца от Ефес някои ме наричат,
ала кой, кажете, откровено като мене мрази и обича,
за което плащах си не само със обиди като хейтър –
от зъби се лиших съвсем и минах на изкуствени ченета. 

(........)

* * *

Твърдят, че в дворовете на тирани
много вино съм изпил
и право казват – не е лесно 
глупостта им да понасяш,
понякога се случва още отзарана
към баничката половинка вино да прибавиш,
тогава може да усетиш Ерос как из стаята лети
и с топчица замеря те, 
която разиграва даже старческо сърце,
посягаш към китарата и почваш леко да подрънкваш,
унасяш се във сладка дрямка 
и виждаш множество последователи –
нима достигат чак до деветнайсти век, о, богове, 
до Кирил Христов чак, но... кой е той?!

(........)

* * *

Човек е сън на сянка, но и този сън
поддържат го храна и питие, и този сън
изпълнен е с кошмари често,
подобни на Танталовите мъки,
затуй, човече, ти не ме кори
задето писах по поръчка все
и само победители възпявах –
мъдрецът знае: осенените от слава
ще могат и към други да насочат
частица от лъчистите блага,
с които вечността ги е дарила.
Макар за миг – със нея приобщени –
те с радост се разделят 
с по-малко скъпоценното.

(......)

Три съвременни гатанки
без подсказки

1. Eзиковедска

Два езика съм бастисал
а пък трети ме подпира,
вкупом те напред ме тикат
подмладен и проспериращ:
как, кажи, да не навиря
нос, щом който не отбира
друго – с туй, че ме владее, –
може пак да се гордее?

2. Геронтологическа 

Името си май не помня, 
но изглежда не е нужно –
паметливите придворни
със готовност ми услужват: 
всичко вместо мен измислят,
после стриктно го записват,
само че, ако обичате,
по-четливо, да не сричам!

3. Наратологическа

Наратива аз обичам,
той един е и за всички,
кланям Му се от сърце
и не галя със перце
отрицателите ниедни.
Нещо повече: заричам се
тези троглодити вредни
(даже и в камиони седнали) 
да преследвам до последно,
като прероден Жавер!

Фантазии 
по маниера на Баранчак

Омир

За Омир Омиров въпрос не съществувал
и той безоблачноаедски поминувал,
но разни граматици умнонемски
объркали посмъртните му сметки.
Добре че Хайнрих Шлиман се явил:
веднъж той немец, дважди елин бил –
нещата върнал в правилното русло
и Омир мир заслужен вкусил.  

Уилям Шекспир

Шекспир знаел: тленните му кости
ще терзаят много поколения,
затова във гроба се залостил 
срещу всякакви превратни мнения.
А отвън поставил епитафия –
любопитните да озаптява.

Волтер

Волтер наричат някой „патриарх“,
та търся нейде негова брада,
но всъде голобрад сатир ме гледа,
Кандид лукав, на силни събеседник,
под чиито тронове той някак неусетно
словесни съчки трупал, както смеел се,
понеже знаел: в пламъците няма да се хвърля
и този огън косъм негов няма да опърли.   

Чарлз Дарвин

Дарвин слязъл от кораба „Бийгъл“,
с който сам себе си бил надминал,
почесал се по темето и резюмирал:
„Дотук добре, но още трябва да мутирам,
у мен два вида вкопчени в борба са,
а кой ще надделее, не е ясно!“ 

Мишел Фуко

Многознаещий Фуко
фукал се по фукоянски,
но случаен минувач
го издразнил. Писнал кански
този фин генеалог
и надзор поискал. Строг.

Калин Михайлов


