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(Не)случилият се диалог между
Ремедиос Варо и Иржи Мацулик
Борис Илиев
В десети брой на „Литературен вестник“ от тази година
бе публикувано неизвестно досега писмо на художничката
Ремедиос Варо от 1942 г. То е адресирано до Иржи Мацулик
и представлява молба към него за професионален анализ на
„чешка хроника, вероятно написана от някоя монахиня“,
на която Р. Варо се натъква, след като се установява за
постоянно в Мексико. В писмото си Варо описва част от
съдържанието на хрониката или по-скоро предава със свои
думи преразказа на пан Ладислав – алпинист и търговец
на естествени пигменти, който є разказва за ръкописа.
Писмото на Варо повдига твърде много въпроси, съдържа
противоречия и редица неясни моменти, които са толкова
много, че биха могли да се обособят в няколко групи,
като се започне от категорично нетипичното за „чешка
хроника“ съдържание (независимо от кой период) и се
стигне до енигматичната фигура на адресата на писмото
Иржи Мацулик.
Настоящата статия е част от малък тематичен
блок текстове (четири на брой), посветени на

новооткритото писмо на Варо. Останалите текстове
(на Ива Стефанова – с. 11, Светослав Стойчев – с. 12
и Николай Генов – с. 13) се занимават с доста широк
спектър от проблеми около писмото – от опит да се
идентифицира текстът на хрониката в контекста
на чешката политическа, културна и литературна
традиция (Св. Стойчев), през полагането на писмото
между реалността и мистификацията в контекста
на авангардисткото отношение на творчеството
на Варо с действителността (И. Стефанова), до
интердисциплинарно съполагане между представения в
писмото откъс от „чешката хроника“ с популярната
в самото начало на ХХI в. онлайн игра „Корона и меч“
(Н. Генов). Беше ми предложено да се включа в първите
коментари на откритото писмо по някакъв начин. Мисля,
че много мои колеги бохемисти и изобщо литературоведи
биха се съгласили, че един от най-провокативните въпроси
тук се отнася до личността на Иржи Мацулик. Какво
знаем за него?
Краткият отговор на така поставения въпрос е: нищо.
на стр. 9
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Руската литература – участничка
в съвременния политически спор
Войната и
Християнство
е тематичен
център на новия
брой 170/пролет
на списание
„Християнство
и култура“.
Темата включва
Декларация за идеологията на „Руския свят“ като
лъжеучение, изготвена от Богословска академия Волос,
анализа на Александър Смочевски „Свещена война“
и свещени канони, както и текста В първите дни
на войната, в който трима украински и един руски
духовник описват живота си след 24 февруари 2022 г.,
когато започна руската инвазия. Втори тематичен
център на броя е „Противоканоничната инвазия на
РПЦ в Православна Африка“ и в него присъстват
текстовете на Калин Янакиев Църковната агресия
на Москва на територията на Александрийската
патриаршия, на Перистерски митрополит
Григорий Папатомас Канонично експертно мнение
за Александрийската патриаршия и доклада на
Камерунски митрополит Григорий (Стергиу)
относно инвазията на Московската патриаршия
в каноничната територия на древлепросиялата
Александрийска патриаршия. Рубриката „На библейски
теми“ е представена със статиите на о. Павел
Събев Синоптични прочити и на Венцислав Стойков
Историята на една синодална версия на Библията,
която остава непубликувана. Темата „Християнство
и история“ включва текста на Василиос Сирос Между
Химера и Харибда. Византийски и поствизантийски
възгледи за политическата организация на
италианските градове държави, а рубриката
„Християнство и съвременност“ – статията на Влади
Райчинов Паднала ли е истината на площада? Броят
е илюстриран с фотографии на бежанци от румънскоукраинската граница на румънския фотограф Сорин
Онишор.

Войната в
Украйна е водеща
тема на априлския
брой на сп.
„Култура“. В брой
04 ще откриете
текстове от
проф. Калин
Янакиев и
художничката
Алла Георгиева, от
писателите Юрий Андрухович, Людмила Петрушевска,
Сергей Лебедев, Дмитрий Биков и Дмитрий Глуховски,
от философите Шантал Делсол и Робер Редекер, от
социалния антрополог Виктор Сточковски, както
и от автори като Ю Несбьо, Софи Оксанен и Мирча
Картареску. И още: разговори с украинския режисьор
Сергей Лозница, писателя Ерве Льо Телие и полския
кинемотографист Лех Майевски. Анализи на Ружа
Маринска за голямото завръщане на Христо Берберов,
на Чавдар Попов за художниците и Балканската война,
и на Диана Попова за изложбата „На честотите
на Бойс“. И още: интервюта с режисьора Любомир
Колаксъзов и с флейтистката Лидия Ошавкова,
както и с филмовите режисьори Сърджан Драгоевич и
Светослав Драганов. Акцент на фотографиите в броя
е Сибиле Бергеман, а разказът в рубриката „Под линия“
е на Веселин Вучков.
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От началото на войната на Русия срещу Украйна
руската литература често се използва като аргумент
в защита на определена политическа теза. Това е
доказателство, че руската литература не е просто
една от световните литератури, а концепт/мит
както на руската, така и на чуждите култури. Вече
многократно беше коментирана формулата „не приемам
войната, но обичам руската литература“, по чиято
логика любовта към литературата би следвало да
противоречи на отрицанието на войната. От друга
страна, превръщането на литературата/културата в
един от обектите на санкциите срещу Русия породи
безпокойство, особено сред русистите. У нас то
прозвуча в предаването по БНР с водещ Румен Леонидов
„Руската литература
– премълчавана и
забравена“ от 23
март тази година
(бих поставила
въпросителни
след думите
„премълчавана“ и
„забравена“). Приемам
основния патос
на участниците в
предаването: руската
литература е част
от световното
културно наследство,
тя е важна за нас
преди всичко с
универсалните
ценности, които
утвърждава. Като
аргумент в защитата
на тази позиция се
използваха и фактите,
доказващи ролята на
руската литература
(в много случаи)
като опозиция на
властта. Разбира се,
бяха споменати и
текстове на руски
писатели, които
са в подкрепа на
имперската идея,
като придобилото
актуалност
стихотворение
на Пушкин
„Клеветникам России“
(„Към клеветниците

на Русия“) и стихотворението на Бродски „На
независимость Украины“ („По повод на независимостта
на Украйна“). Бих поспорила с оправдателния дискурс
на професор Людмил Димитров по отношение на
стихотворението на Пушкин: „поетът се обръща не
към критиците на Русия, а към нейните клеветници“.
Оправданието може да се обясни с опасението, че
подобен текст може да хвърли сянка върху гениалния
поет. Разбира се, че произведенията на Пушкин в
подкрепа на имперската идея, отричащи чуждата
свобода, не могат да отрекат значението на „Евгений
Онегин“, „Малките трагедии“, „Борис Годунов“
и т.н. Когато преподавах Пушкин, не включвах
споменатото стихотворение, защото то наистина не
е представително за
Ремедиос Варо, „Човекът сянка
автора, а и защото
(Феномен)“, 1962
попада извън сферата
на естетическото и
предполага подход като
към идеологически
текст.
Въпреки това
обръщането към
подобни текстове на
руските писатели е
необходимо, защото
те (и въобще руската
литература) се
употребяват от
официалната идеология.
На митинга-концерт
на „Лужники“ в
подкрепа на руската
инвазия в Украйна
писателят Захар
Прилепин провъзгласява,
че Пушкин, Гогол,
Достоевски биха
били на страната на
властта. Разбира се,
това е политическа
манипулация в чист
вид: избираш от
творчеството на
писателя тази идея,
която ти е изгодна,
и премълчаваш друга.
Достоевски като
изразител на идеята
за „руския народ
богоносец“ може би е
подходящ за сегашната
политическа идеология,
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На 9 май 2022 в Чешкия център София ще се

състои представянето на книгата на Никола Маринов
„Изход на видовете“, заедно с Камелия Спасова и Надежда
Радулова
На гърба на книгата четем следните думи от Биляна
Курташева: „Из лабиринта от кратки истории,
размишления, откровения в тази книга ни води
един особен, препинателен герой: ?. Да, именно
препинателен, защото е обозначен не с име, а с
въпросителен знак, но и защото „препъва“ нашето

четене, озадачава вътрешния ни глас, огъва го в нямо,
взиращо се питане. За себе си го нарекох Пан Дубито,
т.е. Господин Съмнение (по някаква аналогия с Пан
Когито на Збигнев Херберт). Наречете го както
искате, но се оставете на този ходещ въпрос, вечно
разпънат между въже и гълъб, небе и катедрала, да ви
води. По пътя ще се преобразява във вехтошар, овчар,
прилеп, супергерой, ще среща късния Валери Петров
в парка, ще мине през планетата Омнихил... Ще ви
помогне да стигнете там, за където още не знаете, че
сте тръгнали“.

К А У З А Т А
но Достоевски, чийто герой Иван Карамазов не приема
бъдещата хармония, ако тя би струвала дори една
детска сълза, вероятно не би приел войната (впрочем
спекулация е да разсъждаваме как би реагирал писателят,
живял през XIX век). Самото стихотворение „Към
клеветниците на Русия“ също е употребено политически
от съвременните руски писатели, които застават на
страната на официалната идеология: така например
Станислав Куняев декларира, че ще го публикува на
страниците на списание „Наш современник“, като
привлича по този начин Пушкин на своя страна. В текста
на песента на Олег Газманов със симптоматичния
лайтмотив „сделан я в СССР“ (наистина, „направен“), с
която се подгряваше сборището на „Лужники“, руската
литература, руското изкуство (Ермитажът, балетът,
живописта), са поставени в един ред с Романови,
Ленин, Сталин, ВВС, спецназа, черния хайвер и водката,
красивите жени, ракетите, торпедата, диамантите.
(На подобен „художествен“ продукт не би трябвало
да се обръща внимание, като се има предвид висшата
проява на бездарност, глупост и пошлост в него, но
е симптоматично от какво се екзалтира тълпата.)
В споменатото предаване по БНР Галина Меламед
подчерта, че „не трябва да се поставя знак за равенство
между политика и литература“. Така е, но официалната
идеология непрекъснато поставя такъв знак за равенство
и ние не можем да си затваряме очите пред това. По
повод на възклицанието на Г. Меламед „Можем ли да не
четем Толстой?“ ще вметна, че Толстой се откроява
сред руските писатели с изключителната си способност
да застане на страната на Другия, чрез похвата на
т.нар. „вненаходимость“ (по Бахтин) или „екзотопия“
(по Цв. Тодоров) да покаже чуждата гледна точка, като
се дистанцира от позицията на своята държава (имам
предвид „Хаджи Мурат“). Затова при най-голямо желание
Толстой не може да бъде употребен политически.
Творбите на руски писатели, които утвърждават
митологеми на руската идея, не трябва да остават извън
нашето внимание и защото те могат да ни дадат отговор
на въпроса за вечното възпроизвеждане на определени
политически идеи в Русия. В споменатото стихотворение
на Пушкин намира израз вечната руска идеологема за
чуждата неблагодарност и клеветата срещу Русия. В
разговора на полски литературоведи русисти от Краков
с руския писател и литературовед Дмитрий Биков (с
водещ Гжегож Пшебинда) един от полските участници
зададе въпроса „Кой е обидил Русия, кой я заплашва?“
– подсказвайки, че става дума за устойчив национален
комплекс. Няма как да въпроизведа целия отговор на
Дмитрий Биков, но за мен беше особено важен изводът
за чувството за несподелена любов (интересуващите се
могат да чуят разговора в интернет: https://www.youtube.
com/watch?v=a03o7BcTfFg). Не е случайно използването
на семейни метафори в текста на Пушкин: „Оставьте:
это спор славян между собою, / „Домашний, старый спор,
уж взвешенный судьбою, / Вопрос, которого не разрешите
вы“1. Актуални и устойчиви в руската култура (най-вече в
масовото съзнание) са противопоставянето на „кичливый
лях“ и „верный росс“2), панславянската идея („Славянские
ль ручьи сольются в русском море? / оно ль иссякнет?
Вот вопрос“3). Друга идеологема (която се актуализира
днес) е за руската победа като аргумент за налагането на
имперската идея при потушаването на полското въстание
(„…в бездну повалили, / Мы тяготеющий над царствами
кумир / И нашей кровью искупили / Европы вольность,
честь и мир“4 (сега на мястото на победата над
Наполеон е победата във Великата отечествена война).
В стихотворението прозвучава и заплахата към Европа и
света, която в съвременната руска политическа идеология
се възпроизвежда почти дословно („мы повторим“), затова
ще цитирам целия фрагмент:
Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаилский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.
„Я, стига: туй е спор между славянски братя, / домашен,
древен спор, претеглен от съдбата, / не ще го разрешат
ораторски слова…“. Преводът тук и по-нататък е на Петър
Велчев. В: Руски поети. София: „Захарий Стоянов“, 2008.
2
„Наперен лях, надежден росс“. Петър Велчев е намерил много
адекватно съответствие на определението „кичливый“, което
съдържа понятието „гордыня“ като елемент от стереотипа
на поляка. (В по-ранния превод на Г. Джагаров стереотипът се
губи: „поляк, руснак ли светлокос?“.)
3
„Славянски ручеи в Русия ще се влеят / или ще секне тя? –
тепърва е въпрос“.
4
„…повалихме, / могъщия, зловещ кумир / и за Европа с кръв
платихме / нейната волност, чест и мир“.
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[На думи страшни сте – но как ще се решите!
И богатирът стар, отдъхващ след войните,
не ще ли втъкне пак щика от Измаил?
Или монархът наш ще слуша чуждо слово?
Или да спорим с вас е ново,
и русинът не би се сбил?
Или пък малко сме – от Перм чак до Таврида,
от финските скали до знойната Колхида,
от Кремъл, който прогърмя,
чак до китайските предели —
в стоманна четина не ще ли
въстане руската земя?…
Изпращайте сега, витии,
проклетите си синове —
а тук, в полята на Русия,
ги чакат родни гробове.]
В същата 1831 г. Пушкин пише стихотворението
„Бородинская годовщина“ („Годишнината от Бородино“),
в което съпоставя победата над Наполеон с актуално
събитие – потушаването на полското въстание – и
се обръща към поляците с изрази, които би трябвало да
докажат благородството на победителя („врагов мы в
прахе не топтали“ / „враговете си не сме стъпквали в
прахта“, „мы не сожжем Варшавы их“ / „няма да запалим
тяхната Варшава!“).
Още една важна имперска идеологема, съдържаща
представата за границите на Русия, намира израз в
стихотворение на друг голям руски поет –
Ф. Тютчев, създател на прекрасна философска лирика,
но и руски дипломат. Става дума за стихотворението
„Русская география“ от 1848 г. (ще припомня също така
всеизвестния факт, че Тютчев формулира поетически и
руския концепт „Умом Россию не понять“):

Москва, и град Петров, и Канстантинов град –
Вот царства русского заветные столицы…
Но где предел ему? И где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим времена их судьбы обличат…
Семь внутренних морей и семь великих рек…
От Нила до Невы, от Ельбы до Китая,
От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское…и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.
Не открих поетически превод на стихотворението,
но важни са названията, очертаващи руската
география, които не се нуждаят от превод: Москва,
градът на Петър (Петербург), градът на Константин
(Константинопол), Нил, Нева, Елба, Китай, Волга,
Ефрат, Ганг, Дунав… Този текст може да се използва
като манифест на концепта „Русский мир“. Показателно
е, че руската идея се сакрализира чрез отпратки
към Библията: светия Дух и пророк Даниил. Това,
че стихотворението въплъщава един от основните
концепти на руската култура, обяснява и включването
му в полския „Речник на руския манталитет“,

в статията на Е. Фарино „Русия“5. Литературоведът
пише (забележете, през 1995 година!): „Русия наистина не
познава и няма свои граници. „Русия“ е Украйна и „Русия“
е например Татарстан. Променяйки своите граници
и своите културотворчески и държавнотворчески
центрове, Русия никога не се разграничава от
заобикалящите я народи и държавно-политически
организации, а поглъщайки ги в своя състав, продължава
да се възприема (вече заедно с тях) за Русия, приемайки
различна официална номенклатура“ (с. 741, прев. мой –
Д. Ч.). (Ще добавя, че в наше време дадената представа
за границите на Русия преминава от високата култура
в масовата култура, пример за което е споменатият
текст на песента на Газманов: „Украйна и Крим, Беларус
и Молдова, Сахалин и Камчатка, Уралските планини,
Краснодарският край, Сибир и Поволжието, Казахстан и
Кавказ и Прибалтика също – това е моята страна“.)
Безспорно могат да се приведат още много подобни
примери от руската литература на XIX век, но тези
са най-ярки и това, че са написани от гениални поети,
поставя пред нас и въпроса за раздвоението на големия
творец между общочовешките ценности като свобода,
любов, щастие – и отричането на чуждата свобода,
утвърждаването на собствената изключителност,
националното високомерие. За мен е необяснимо как
се съчетават възпяването на свободата в лириката
на Пушкин (по времето на социализма се изучаваше
преди всичко неговата т.нар. „свободолюбива лирика“),
шедьоврите на любовната лирика като „Я помню
чудное мгновенье“ и „Я вас любил“, проникването
в духа на чуждата култура („Подражания Корану“,
„Цыгане“), диалогът с европейската литература,
метафората „Петербург-прозорец към Европа“ (станала
напоследък обект на пародийно преобръщане) и т.н. – с
„Клеветникам России“ и „Бородинская годовщина“!
Необяснимо е как поет като
Тютчев, в чиято лирика се
интерпретират блестящо
вечните въпроси на битието,
Ремедиос Варо,
актуалните идеи на европейската
„Жена, която излиза
философия, възпява идеята за
от кабинета на
световно господство на Русия, или
психоаналитик“, 1960
как поет като Бродски се отнася
с презрение към чуждата култура,
към друг поет (Шевченко)!
Дмитрий Биков изразява по
повод на стихотворението
„Към клеветниците на
Русия“ предположението за
естетическо възхищение от
Империята. Възможно е, но
остава проблемът за дисонанс,
за драматичен вътрешен
конфликт. Впрочем Дмитрий
Калихман, авторът на книгата
„Никитамихалковщина“, в която
се разкриват конюнктурността
и фалшификациите на руската
история във филмите на Никита
Михалков (друг страстен
пропагандатор на официалната
идеологическа доктрина),
подчертава, че е особено опасно,
когато една идеологическа
манипулация се осъществява от
талантлив автор.
В заключение ще подчертая, че
споменаването на подобни творби
не проблематизира работата
ми като русистка, не измества
изследователския ми фокус от
големите и значими творби
на руската литература към
маргинални и непредставителни
за нея произведения. Разбира се, че
основният ми интерес е насочен
към „Евгений Онегин“ на Пушкин,
творчеството на Гогол и Чехов, романите
на Гончаров, Достоевски и Толстой! Но
литературоведът русист не може да не се
интересува и от ролята на руския писател,
за която стана дума в настоящия текст
– защото литературата има силата
да създава и утвърждава стереотипи
и митологеми в по-голяма степен,
отколкото идеологията (разбира се, и да ги
разрушава).
ДЕЧКА ЧАВДАРОВА
J. Faryno. Rosja. Россия. // Mentalność rosyjska. Słownik.
Opracował i zredagował Andrzej de Lazari z pomocą Mariana
Brody, Jerzego Faryny, Wandy Radolińskiej i ks. Abp Szymona
Romańczuka. Katowice, 1995, s. 74-75.
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В итрина

Ангел Валентинов
Ангелов, „Филология,
литература и символна
география на Европа:
Ерих Ауербах, Лео
Шпитцер, Едуард Саид,
Стефан Цвайг,
Хуго фон Хофманстал“,
2022, 364 с.
Книгата на Ангел В. Ангелов е мащабно
изследване, плод на дългогодишен размисъл
върху съдбата на филологията, разбирана
и правена от немските романски филолози
между 1920 и 1960. Основният корпус е
съсредоточен върху фигурите на Ерих
Ауербах (и критическата почит към него
от страна на Е. Саид) и на Лео Шпитцер.
Проблемът, на който е посветена книгата,
е връзката на филологията и „символната
география на Европа“ през погледа на едно
поколение интелектуалци от еврейски
произход, принудително напуснали родината
си, но запазили устойчиво мисълта си
върху езика, литературата и културата.
Книгата е придружена с показалец на лични
имена, географски наименования и понятия.
Задължително четиво за всеки уважаващ
себе си филолог.

Мери Шели,
„Последният човек“,
прев. Гергана Ранчева,
изд. „Изток-Запад“,
2022, 347 с., 22 лв.
Чуем ли Мери Шели, моментално в
съзнанието ни изплува знаменитият
є роман „Франкенщайн, или новият
Прометей“. Можем да разчупим първичната
си асоциация само с четене – такава
възможност ни се поднася с „Последният
човек“. Рекламната стратегия на „ИзтокЗапад“ е (сензационно) да се изведат
паралелите между книгата на Мери Шели
и последните две пандемични години.
Дистопийното романово действие се
развива в края на XXI в., когато цяла
Европа е завладяна от пандемия. Но тук
не става въпрос за пророчества, макар
че Мери Шели мистифицира именно
такова начало, а по-скоро за краха на
политическите идеи на Романтизма в един
от най-интересните кръгове от това
време, тъй като персонажите имат своите
прототипи в лицето на Пърси Шели и Лорд
Байрон. Мери Шели ни предлага да мислим
за предизвикателствата пред западния
хуманизъм.

Пол Остър,
„Изобретяване на
самотата“, прев. Иглика
Василева, изд. „Колибри“,
2022, 232 с., 18 лв.
Фигурата на бащата, макар често да
остава пренебрегвана за сметка на
майчината, е важен топос в литературата.
Когато получава съобщение за смъртта на
своя баща, Пол Остър решава, че мигновено
трябва да се захване с книга, в която да
разкаже спомените си за живота на баща
си. Книгата е разделена на две части, като
първата се фокусира върху върволицата от
спомени, а във втората част наративният
глас се измества от личността на Остър
като син към неговата роля като баща.
Чрез мозайка от образи съвпадения и
асоциации той споделя размисли върху
раздялата със сина си, върху
умиращия дядо, но най-вече
върху самотната природа на
писателското творчество.
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Отвъд носталгията в „Потребност от
рециклиране“ на Амелия Личева
Превърнати форми
„Потребност от рециклиране“ е силна
книга на едно от най-ярките имена в
съвременната българска литература.
Това е седмата стихосбирка на Амелия
Личева, илюстрирана с прекрасните
рисунки на Веселин Праматаров. В нея
са събрани нишките от предишните є
поетични книги, но тук те се открояват
с нова пълнота и зрялост. Авторката
има зад гърба си синестезно сетивния
дебют „Око, втренчено в ухо“ (1992);
постмодерното разрояване във „Втората
Вавилонска библиотека“ (1997); драмата
по проговарянето в „Азбуки“ (2002);
картографирането на културната памет
в „Моите Европи“ (2006); желанието на
погледа от „Трябва да се види“ (2013);
чупливостта на човешкото в „Зверски
кротка“ (2017). Всички тези линии са
налични, но преработени в „Потребност
от рециклиране“. Стремежът тук е
ненужното да отпадне, да се стигне
до аскеза, да се оголи нервът на
трайно или тайно своето, така че
още по-ясно да прозвучи полифонията
на отказите. Необходимостта от
рециклиране дава възможност да
гледаме на стихотворенията като на
превърнати форми – ето как липсата и
загубата, несигурността и амнезията се
трансформират в сили за нов живот. Това
е живот, в който няма нищо излишно –
няма излишни думи, няма излишно
мълчание.
„Потребност от рециклиране“ се
появи в края на януари, когато беше
представена в Столична библиотека от
знакови имена като Георги Господинов
и Дария Карапеткова. На 2 април 2022
стихосбирката спечели национална награда
за поезия „Константин Павлов“, което
не само дава актуален повод да се пише и
говори за нея, но недвусмислено є придава
статута на една от събитийните книги
за годината.

Диагнозата на днешното, което
извършва тази книга, е изведена като
заглавие в последния цикъл на книгата
„Утре е най-спорната категория“ –
утре е перспектива, която изчезва.
Лирическият аз заявява без тревога,
че опитът, наученото и миналото не
могат да се предадат, те могат само
да се рециклират. Идното няма памет и
не желае да помни, неговата волност се
дължи на амнезия. Катастрофиралото
бъдеще води и до естетиката на
отказите, доколкото човешката
ситуация е в постоянна несигурност:
„Не пазарувай със запаси / гледай списъка
и изпълнявай полека, / само нужното
за днес, / изчаквай, не трупай (…) днес,
утре, вдругиден, / а ти не знаеш ще
превъзмогнеш ли съня, / ще се събудиш ли“.
Така започва „Триптих на отказите“, едно
от носещите стихотворения в книгата.
И продължава с още по-радикалния отказ
да се мисли в бъдеще време. В третата
част от триптиха се явява силата на
непоносимото – там, където липсата
става форма, става дистанция, става

Полифония и диагноза
Стихосбирките на Личева са концептуално
изградени и „Потребност от рециклиране“
не прави изключение. Това съвсем не
означава, че са сложни или трудни за
разбиране. Напротив. Трябва обаче да
се чете в цялост и последователно1.
Отделните текстове на авторката
са движени от непосилната лекота на
битието, също и от фина ирония и грижа
за ближния. В тяхната цялост обаче
има някаква загадка, те разказват обща
история, като вътрешно си противоречат,
захващат се, подриват се. В тях говорят
различни лица (майсторът-плетач;
последният жив свидетел; историкът).
Между самите текстове има вътрешно
несъгласие, разноречие – гласовете в тях
често не се сливат, нито се снемат.
Бахтиновата идея за полифоничността на
романа с вътрешната му разподобеност
и неговата микродиалогичност е особено
приложима към поезията на Личева.
Тя е населявана от множество гласове
(„миналото само в гласовете се обажда“) –
гласът на детето в гласа на възрастния,
гласовете на мъртвите (поети) до телата
на живите, обгърнати от тревогите и
уязвимостта на днешното. Гласовете от
миналото са проектирани от един поглед,
който се опитва да улови подвижността
на света в неговото движение от
катастрофа към катастрофа. Въпросът
е как останките и вещите, следите и
спомените на един отминал свят да се
пренесат напред в бъдещето, когато вече
са разомагьосани илюзиите за Ноев ковчег,
за единство в многообразието, за диалог
между времената.
На това обръща внимание М. Кирова, като
реконструира една възможна нишка, която
обвързва последователно стихотворенията и
циклите в цялата книга на Личева, виж: Милена
Кирова, „Паметта е като брюкселска дантела“,
Литературен вестник, бр. 4/2022, с. 3.
1

способност: „не се заклевай / че няма да
ти е по силите, / ще бъде, / всичко ще
бъде, / голямата липса / ще ги утрои“.
Това е точката на превъртане, в нея
бъдещето време се завръща; всеки отказ и
невъзможност са разпрегнати от своята
негативност и неусетно преминават във
вътрешния императив „ще бъде / всичко
ще бъде“. Кайрос или опразване, което
прекъсва, за да извае липсата и да превърне
загубата в следа.
Загадката на „Потребност от
рециклиране“ може да се прочете в тази
светлина, петте цикъла в нея са вплетени
в общ разказ. „Задушно е“, „Новата
различност“, „Изваян от любов, завинаги
нащърбен“, „Крепости срещу страха“,
„Утре е най-спорната категория“ се
движат от загубата през серията
откази до празното, което не е пустош, а
отваряне на пространство.

Двуостра наследственост
Отделните цикли в „Потребност от
рециклиране“ са обединени от въпроса
за наследствеността, който можем
да разчетем както в по-частен личен
план, така и в по-общ културен план.
Наследствеността е разгледана като
двуостра. Тя е с един поглед напред,
а с друг назад – нещо от миналото се
предава към бъдещето в контурите
на едно летливо днес. Тя не е само
двойно динамична система, но и двойно
заплашена. От единия край нишките
на наследствеността са прерязани
от смъртта, видяна като damnatio
memoriae – наказание, част от римското
право, според което на някои (най-често

политически) престъпници са изличавани
всички вещи, писания, знаци. Смъртта
идва като изтриване на свидетелствата,
че те е имало. Стихосбирката обаче
се пита дали и без право и наказание,
смъртта по принцип не води до този
постъпателен, но необратим процес
на изличаване. Дали отвъдното не е
територия на бяло върху бяло, на тишина,
територия на неразпознаване кой си, кои
са твоите близки, кои са твоите дела.
Другият край на наследствеността е
също остър и заличаващ: прерязаната
визия за бъдеще. Светът отказва да
помни, той е обхванат от ентропия, без
визия и проект е накъде да продължи.
В такава гранична ситуация, в която
човешката ситуация ни е показана като
крехка и гранична, надвисва питането
възможно ли е миналото да бъде пре(по)
дадено и как. При взривената визия за
бъдеще естествено идва и отказът от
наследственост, а той влече цяла серия
откази от история, от памет, от себе
си. Стихосбирката обаче успява да мине
отвъд подобен аскетичен модус и да
прокара връзки между себе си от вчера,
новата различност днес и несигурността
на света от утре. Как? Чрез крехката
съпротива на този, който е „изваян от
любов, завинаги нащърбен“; чрез посочване
на „крепостите срещу страха“ – Берлин,
Венеция, Лондон, Вазовота пътека в Бов;
чрез неизличимите следи на езика.
Съответно и на потребността за
рециклиране може да се гледа през
двойна оптика. Тя е възможност да се
преработят травмите на миналото и да
се превърнат в нови форми, да се отвори
пространство и мисъл за онова, което
предстои. „Потребност от рециклиране“
обаче носи и тревогата, че историята
може да се повтори и човешкото не е
просто една машина, която обработва
и рециклира данни. В „бунището на
остатъците“ разпилените фрагменти
от себе си – тези „валма от страсти
и отчаяние“ – не могат да се предадат
нито чрез гените на наследствеността,
нито чрез усвояването на уроци. Там се
укриват гласовете на миналото, там
е, където „другостта, която иска и
си остава друга“. В тези си интуиции
стихосбирката споделя някои от
предчувствията на романа на Господинов
„Времеубежище“, че болестта на
съвремието е свързана със забрава. И
някаква крехка съпротива остава във
възможността „да раждаш с думи“; „да
извайваш с думи“; „да произнесем онези
важни думи, / които някой още може
и да чака“. Колкото и да се забравят
значенията на езика, ентропийно да се
обелват от своя смисъл, то пак остава
една утеха, че „книгата на човечеството
се е отворила / и всеки намира своята
буква“ („Лондон“).
„Потребност от рециклиране“ ни
прекарва през различни състояния – тя
започва в ниската точка на загубата
и травмата, за да стигне до високите
точки – до „миговете на благословеност“.
Не е ли това траекторията и на
Дантевото пътешествие в „Комедия“?
През всички стихотворения минава
нов светоглед: един еон си отива, но
се намират сили да се отиде отвъд
отчаянието, носталгията, гнева от
загубата. Това дава възможност след
разомагьосването на света от вчера да
се погледнат нещата директно и да се
отчете без страх промяната тук и сега.
Чета „Потребност от рециклиране“ като
книга, която познава скръбта, извършва
работата по траура и се отказва от
носталгиите, за да продължи напред.
КАМЕЛИЯ СПАСОВА
Амелия Личева, „Потребност от
рециклиране“, изд. „Лексикон“, 2021

В итрина

О ткрити Я т А на младите

Миналото е единствената наличност в
смяната на перспективите
Наталия Иванова е журналист, преводач
от испански и редактор по образование.
Започва да печели литературни конкурси
още от 2014 г., сред които „Боян
Пенев“, „Веселин Ханчев“, „С море в
сърцето“, а през 2018 г. става носител
на наградата за литературна критика
„13 века България“. „Човек с бинокъл“ е
дебютната є стихосбирка, финансирана
от Национален фонд „Култура“ по
програма „Дебюти“.
Признавам, че ме е страх от добрата
поезия, тя винаги ме е изкарвала от
комфортната ми зона, защото е
наситена, търсеща диалог с читателя,
носеща смисъла в толкова компресиран
вид, че след нея остават предимно
въпроси и чудения. Когато пристъпих
към „Човек с бинокъл“, бях изненадана
от лекотата на езика, от странната
ритмичност на стиха, подобна на тиха
мелодия, от топлотата на спомените и
общочовешките послания, които бликат
от всеки ред на тази стихосбирка и ти се
иска да ги цитираш постоянно.
Книгата е разделена на три части –
„Отдалечаване“, „Наблюдение“ и
„Приближаване“, с което се бележи
трансформацията на човешкия поглед
върху света, живота, времето и
любовта. Според
самата авторка
гледането на света
никога не може да е
обективно, затова
бинокълът е символ
на личностното
възприемане, а в ръцете
си човек може да го
върти както поиска и да
променя перспективата
на това, което вижда.
В този смисъл мотото
на стихосбирката (и
първите нейни редове) е
ключ, шифър за разглеждане
на цялата книга. Защо
обаче бинокъл, а не
телескоп, беше един от
първите въпроси, които си
зададох. Телескопът е уред
с магически ореол, появил
се в нашата литература
още от Средновековието
и символно употребяван
през Възраждането. От
самото си изобретяване до
днес се използва предимно за
наблюдение на астрономически
обекти. Бинокълът, от
друга страна, е по-късно
изобретение и технически
погледнато представлява два
телескопа в едно, позволявайки
на използващия го да постига
триизмерно изображение чрез
две огледално симетрични тръби.
Но по-важното е, че бинокълът
се използва за увеличение
(или умаление, ако е обърнат
наобратно) на света около нас, и дава на
човека свободата да оглежда нещата,
които са му близки и го заобикалят, като
ги прави още по-малки или прави себе си
по-малък, а не се стреми към опознаване
на отвъдземното. Поне не и човекът на
Наталия Иванова.
В отделните цикли стихотворенията
следват определена линия. В първия това
е детството, когато наивността и
невинността представляват „блажено
странно усещане“, когато не знаеш
толкова много неща и не си претоварен
от бремето на осъзнаването, че светът
е по-голям от теб. Впечатление прави
това, че споменът за детството е на
дете, отраснало в града. То не е свидетел
на чувството да си обграден от високи
планини и да тичаш в градината на баба,
но все пак си има Витоша, както и
липите, от които се носи „мирисът на
чай“. Още в третото стихотворение
обаче тонът рязко се променя с темата

за смъртта. Иванова използва дървото
(прототип на Световното дърво) като
метафора на целия човешки жизнен
цикъл. И отначало се запитах защо
е поместено в първия цикъл, а не в
последния, все пак смъртта е последната
фаза. Но не и тук – тук смъртта е
просто обърнат живот и лирическият аз
разсъждава какво би било, ако и ние като
дърветата можехме да остаряваме и
така да ставаме все по-прави и по-силни,
да растем от смъртта (корените) към
живота (короната).
Освен времето като фундаментална
тема, в „Човек с бинокъл“ се разглеждат
и неговите продукти – споменът и
паметта. Интересното е, че между
спомена и това да си представяш,
измисляш, добавяш към миналото, има
съвсем тънка граница. Но това оставя
притеснителното чудене кое се е случило
всъщност и кое сме желали да се случи.
Понякога допълването на спомените,
тяхното доизмисляне, ни е нужно, за да
преглътнем онова, с което не се гордеем
и от което ни боли. Така ни е по-лесно да
свикнем с мисълта, че миналото няма да

се върне, но не толкова защото ни липсва,
а защото не можем да преживеем отново
дадени събития, които са ни направили
щастливи, и не можем да изживеем други
по нов начин, за да ги променим.
Във втория цикъл човекът вече е
пораснал, младостта го изпълва със
сили, които му помагат да се бунтува
срещу света и да го наблюдава от
птичи поглед. Между първия и втория
цикъл има вътрешен диалог. В първото
стихотворение на първа част човекът
се чувства малък, защото гледа към
природата и осъзнава, че има повелики неща от него. Това чувство
за нищожност се запазва и в първото
стихотворение на втора част, но
разликата е, че тук вече не го изпълва
с благоговение. Лирическият аз от
втори цикъл слиза от върха, защото
хората вече не искат да са покорители –
съзерцанието и наблюдението също е
форма на опитомяване.
Есента е чест мотив, тя е едновременно

символ на умирането и живота. Градът
пък представлява жив организъм, в
който „блоковете израстват“. Той е
одухотворен, защото се явява свидетел
на живота, спомените, вчерашното аз,
но човекът все пак му отправя въпроса
„Тогава бог ли си, или добър приятел?“.
И във втората част се засяга миналото,
което трябва да се подложи на дисекция,
за да има бъдеще, за да се осмели човекът
въобще да мисли за бъдещето. Спомените
остават надиплени един върху друг,
паметта е пропусклива мембрана, под
която болката и щастието дремят
сгушени, а тя ги пуска да връхлитат
неочаквано, например „докато режеш
лук в кухнята под наем“. Човекът е все
в очакване „нещо да се случи“, животът
му е стечение на съдбата. Въпреки
това звучно се скандира подбуждащото
„трябва“ на младостта, но то е присъщо
на другите, не на нас.
Открояват се стихотворенията
„Взиране“ и „Предсказания“ – оказва
се, че увеличението на бинокъла не е
достатъчно, за да видиш истината,
тя е преходна категория, недоизказана
лъжа. Човекът е оставен
на милостта на времето и
живота и се носи като тапа
в морето, без да знае накъде
отива, какво прави, кой е.
Наясно е единствено какво
е било и неговата мисия е
да се прости с миналото,
защото само то му е
налично и само него може
да пренареди, понеже го е
преосмислил. А прошката
към себе си е възможна,
когато човекът осъзнае
собствената си
противоречивост.
С „Отдалечаване“
сме свидетели на
многократното
мащабиране на живота,
обхващаме началото
и самия му край.
Третият цикъл обаче
представя обърнатата
перспектива
на бинокъла –
детайлното
изображение,
интимното
пространство на
човека. Но любовта
не е сантиментална,
тя също е обвързана
с феномена на
вече случилото
се и съответно
безвъзвратно
изгубеното.
Човекът се
пита какво би сторил
с живота си, ако знаеше кога е краят
му, но е твърдо убеден, че спомените
си отиват по-лесно с напредването на
времето, а „Приближаване“ е именно
за загубите, за болезнената липса на
близкия.
„Човек с бинокъл“ достига до нас с
минималистични щрихи към онова,
което може да се види и онова, което
не. Добрата поезия заслужава подобни
представяния, а дебютът на Наталия
Иванова ни кара да мислим за следващата
є книга.
ИВА АНАСТАСОВА
Наталия Иванова,

С подкрепата на „Човек с бинокъл“, изд.
Столична община „Арс“, 2020

Ангел Игов, „Знамена
и ключове: поетика на
епиграфа“, ИК „Жанет
45“, 2022, 212 с., 18 лв.
Увлекателно написано и с вдъхновяващо
внимание към детайла Ангел Игов ни
повежда през историята на английската
и българската литература и я разкрива
в непозната досега светлина. Кой първи
използва епиграф към свое произведение?
Каква е ролята на епиграфите от антични
поети, какво е мястото на епиграфите
от съвременни автори? Имало ли е
мода на епиграфа? Дали епиграфът казва
нещо за смисъла на произведението, или
препраща навън, към неговия контекст?
Като стъпва върху огромна по обем
литература, Ангел Игов разгръща своята
интригуваща поетика на епиграфа.

Валтер Бенямин,
„Произведението на
изкуството в епохата
на неговата техническа
възпроизводимост,
прев. Кольо Коев, изд.
„Критика и хуманизъм“,
2022, 84 с., 17 лв.
Този прочут текст на Бенямин е писан
по време на принудителното изгнание в
Париж на бягащия от нацисткия режим
германски философ и представлява
истински програмен текст в теорията
на изкуството и философската естетика.
Тук Бенямин показва как съвременните
технологии, правейки възможно масовото
възпроизвеждане на произведенията на
изкуството, водят до разпад на аурата
им – легендарна формулировка, от която
тръгва пълната с главозамайващи ефекти
история на понятието „аура“. Днес то е
централно в историята на изкуството и
в естетиката.

Лу Андреас-Саломе,
„Еротика и любов по
Фройд“, прев. Гено
Чинтов, изд. „Ахат“,
2022, 123 с., 15 лв.
Паул Ре, Фридрих Ницше, Райнер Мария
Рилке, Зигмунд Фройд. И още Лев
Толстой, Хенрих Ибсен, Георг Брандес,
Иван Тургенев, Херман Ебингхаус. Но също
така и Пол Бурже и Рихард Вагнер… Коя
е нишката, която обединява тези мъже
освен прозореца от време, в който те са
живели (някои от тях едва застъпващи се)
и безусловното им място в републиката
на буквите днес? Лу Андреас-Саломе –
жена, отказала два пъти да се омъжи за
Ницше, една от първите психоаналитички,
която лично Фройд превръща в такава,
човекът, променил името на Рилке от
Рене в Райнер, феминистката, написала
книга върху жените в творчеството на
Ибсен, писателка и есеистка, родена в
Санкт Петербург в смесен брак между
френски хугенот и немска дисидентка.
За първи път на български можем да
се запознаем с малка част от нейната
теоретична работа, посветена на
психоанализата. Нейното творчество
остава непреведено на английски до 90-те
години, но днес се наблюдава завръщащ се
интерес към тази изключителна жена.
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По сенките на писаното
„Четящият е без епоха, без възраст, без време.
Четенето не е сънуване, но четенето е като сънуване
в смисъл, че заличава времето. Всяко истинско
произведение нехае за времето във времето. Нехае за
разкола, присъщ на преходността – както сънят. То
е без минало. То е без бъдеще. Всичко завладяващо се
характеризира с отсъствие на бъдеще, с пълно отделяне
по отношение на времето.“
Паскал Киняр
Три букви дават началото на една одисея, на едно
потъване в недрата на езика, игра с езика в различните
му времеви модуси, витаене сред корените на културата,
между колоните на миналото и мрака на историята
в сенките, които настоящето хвърля. „Човекът с
трите букви“1 е единадесетата и последна (засега) част
от цикъла „Последното царство“ на Паскал Киняр и
втората всъщност от поредицата, която се появява
на български след началния том „Скитащи сенки“2. Това
своеобразно заскобване на останалите девет тома,
прескочените осемнайсет години между началната и
крайната точка, хем поставя читателя в напрежението
и невъзможността да реконструира динамиката
между краищата на този интервал, хем предначертава
условното множество, в което този проект се реализира.
Въпреки обаче това откъслечно запознаване, стилът и
ритъмът на Киняр се запомнят и разпознават лесно.
Всъщност поредицата гравитира около общи ядрени
теми, към които авторът постоянно се връща. Но
и постоянно (на)пуска в един художествен ритъм от
носталгия и номадство, често неразличими. Оттегля
се от всякакви длъжности и обществени функции през
1994 г., така всяко томче от поредицата му може да се
разглежда като плод на една съвременна, интелектуална,
но и един вид не по-малко духовна аскеза. Едно отшествие
от света, чрез което се достигат още по-ясно и
дълбините му, и скритите им обвързаности.
В един от малкото отзиви за Киняр у нас Милена
Кирова отбелязва нещо за романа му „Тераса над Рим“3,
което, смятам, би могло чудесно да се отнесе и към
текстовете в „Последното царство“ и „Човекът
с трите букви“ в частност: „Той е целенасочено
сегментиран, отделните части не се „захващат“
в последователността на наративната логика,
те се наслагват една към друга в много по-широко
Прев. Павлина Рибарова, изд. Леге-Артис, 2021.
Прев. Светла Лекарска, изд. Леге-Артис, 2017.
3
Прев. Светла Лекарска, изд. Леге Артис, 2002.
1
2
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пространство с асоциативен характер и символично
внушение. „Когато пиша, търся последователността на
сцени без връзка, за да не тълкувам вместо читателите“,
казва Киняр. Тази „последователност без връзка“ поражда
един особен ефект с онирично въздействие: като
съновидение, в което се наслагват един след друг образи и
„връзката“ е именно в тяхната напластена художествена
последователност, а не някаква предпоставена от
интригата логика на сюжетното действие“4.
Всеки том може без проблеми да представи със
заглавието си съдържанието както на цялата серия,
така и на всяка отделна книга – ето някои: „Скитащи
сенки“, „За миналото“, „Бездни“, „Таен живот“, „Да
умреш от мислене“...
Миналото (централна тема на втората книга от
„Последното царство“) се посещава от автора не само
като корен и причина, не само като нещо останало назад,
но като постоянно присъстваща реалност, незагубила
живостта и жилавостта си, с които кръвоснабдява
настоящето. В писането на Киняр именно миналото
е мастилото, с което се рисуват (или изписват)
безбройните миниатюри във всеки том. Литературата
и културата на Древния Рим и Елада, на Средновековието
и последвалите го векове и течения са и инструмент,
но и цел, пътят, по който се стига до съзерцаването на
съвременни и отминали явления, като често и самите те
обекти на съзерцаване и рефлексия. Всичко това е събрано
в дневникови бележки, фрагменти от есета, свръхкратки
исторически етюди, които прескачат условните
мембрани между езика, литературата, писмеността,
културата, познанието в различните му проекции.
За мнозина от критиците, изказали се за тази книга, в
основата є лежи въпросът какво е литературата, който
Киняр умело докосва, вае, и оставя без отговор, като
минава пътьом през всички сродни теми за писането,
словото, четенето, четящия, преживяването на другост
и т.н. Но въпросът може да се изведе и до нещо повече –
какво е писаното слово и как взаимодейства с нас и със
света.
Тъкмо на писаното слово, не само на четенето като едно
от вдействителностяванията му. Оттам Киняр тръгва
по динамичните оси на езика, писмеността и четенето,
на отношенията между тях и пространството,
затворено между тези три координатни оси.
Същевременно безбройните отпратки и вметки,
прескачащи културните граници на европейското
Кирова, М. „Да живееш без кожа“. – Култура, бр. 7, 14 февруари
2003 г.
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пространство, преливат, избледняват като скитащи
сенки.
Сред безгласните коридори на миналото Киняр
неведнъж се връща към тишината на самото четене и
многогласното мълчание на писаното, но и писането –
утроби на всяка метаморфоза, жълтъкът за всякакво
бъдеще. Към темите ядра се пристъпва циклично, след
отдръпване, без претенция за напълно изчерпателното
им развиване, а по-скоро само с щрихи, в които се улавя
кондензирано частично осмисляне на някакъв техен
аспект.
Общото не се улавя, то се утаява.
ИВАН П. ПЕТРОВ
Паскал Киняр, „Човекът с трите букви“, прев.
Павлина Рибарова, изд. „Леге Артис“, 2021

б ъ лгарска

Къща за ангели
Любовта е недъгав агнец
Бялата катафалка се луташе изгубена по късите криви
улици. Беше единственият автомобил без балони и
цветя върху капака си. Цветята бяха покрили ковчега
на знаменосеца от 12Б. Калин беше отличникът на
випуска, математикът на класа. Почина от сърдечна
недостатъчност. Всъщност умря от свръхдоза хероин
ден преди бала си. Нашият бал. Можех да съм аз вместо
него в тихата кола, но аз не съм отличник, не съм
знаменосец и имам милостива тройка по математика.
Освен това имам здраво сърце. Или поне имах. С Калин
деляхме всичко от шестгодишни – дъвки, вкарани голове,
последните си джобни. Дори бяхме влюбени в едно и също
момиче.
Снощи обаче той не раздели дозата наркотик с найдобрия си приятел, тоест с мен. Беше за първи път. И за
последен. Сега един от нас не бе жив и не бях сигурен кой
от двама ни. Но бях сигурен, че това бе най-изплашеният
24 май в живота ми. Видях смъртта. Загубих приятеля
си. А белите букви върху черния кръст ме накараха да
се събудя. В този град повече нямаше място за мен. А
във вените ми повече нямаше да влезе игла. И тогава се
скрих.
33 километра на северозапад от отровната цивилизация.
53 овце, два коча и само едно агне, пощадено от
великденските ножове. Агнето Тома. Беше хилаво,
провлачваше задните си крака, а лявото му око така и не
се отвори. Заради стара вражда, дядо ми го бе кръстил
на комшията Тома. Това грозно животинче беше моето
лекарство против абстиненцията, която ме стисна за
гърлото още първата нощ. В дългите си кошмари бях и
жаден върколак, и знаме, прободено от
хиляди игли, бях празен ковчег, затрупан
с кал, бях балон, на който не му стигаше
въздухът. И всеки път се събуждах
потен и оповръщан до Тома:
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– Събуди се, Йоане, отвори си очите и погледни живия
живот. Аз дори с едно око виждам дъгата след дъжд,
виждам утрото, което расте заедно с тревата. Виждам
птиците, които ме гонят, за да ме поздравят с тяхната
песен.
– Тома, ти нищо не разбираш. Ти си просто едно агне.
– Аз съм твой брат, аз съм опрощение и утеха. Давам
ти сила за оцеляване днес и за продължаване на пътя ти
утре. И, да, агне съм, защото за мен вчера няма.
Имах кошмарни болки по целия гръб, не издържах,
заспивах без да знам къде съм и се събуждах зарит в
слама и самота. Преди да затворя очи, виждах Тома
как отправя окото си към небето. Един път той ми
сподели, че звездите са греховете, които Бог ни е
опростил. Бях уверен, че Тома няма грехове, които да
търси в небето, но се запитах колко ли мои грехове
Господ би превърнал в звезди. Понякога сънувах Калин.
С него ритахме топка, хапвахме филии с масло и салам
и се смеехме безгрижно.
С всеки изминал ден се разпадах на всичките си възможни
атоми, а Тома укрепваше и вече не изоставаше от стадото.
Имах чувството, че това недъгаво агне е птица, която се
готви за полет. Не исках той да отлита, не без мен. Имах
нужда от разговорите с него. Тома беше най-добрият ми
приятел. Единственият ми жив приятел. Бях забранил
на дядо ми да го коли. Но и той сам беше заобичал своето
агънце, но не и съседа адаш.
Когато абстиненцията премина, станах пастир. С Тома
заедно водехме стадото и обикаляхме зелените баири.
Чувствах сила, която нито един наркотик не бе ми давал.
И мечтаех да видя ангел. Моят верен приятел ми бе
казал убедено, че ангелите са на земята – тази зелената, с
дървета, птици и овце. И аз започнах да ги търся, чудейки
се дали някога ще бъда достоен да ги видя – ангелите на
земята.
– Йоане, всяко същество, което има криле, може да е
ангел! – мъдро каза Тома.

Тогава в душата си разбрах защо съм се спасил. За да строя
къщички за птици. Защото птиците са ангелите на този
свят. Първата, която сковах, поставих на старата круша
в двора. Две рошави врабчета веднага се втурнаха да кълват
трохите хляб, покрили малкия дървен праг. Засмях се от
радост, и Тома и той се усмихна с кривата си муцуна.
Любовта към живота ме ослепи толкова силно и така
внезапно, че сам не разбрах как едновременно плача и се смея.
Тома продължаваше само да се усмихва. Той никога повече не
ми проговори. Беше мой ред да му споделям плановете си,
идеите за къщички, мечтите си. Бях жив. Бях силен. Бях аз.
Едно грозновато агне отъпка с малките си копита белезите
от грешното ми минало.
Загледах се в бавно утаяващия се жълт каймак на още
топлото издоено мляко. Замислих се дали да не попитам
Тома това ли е живият живот. И сам си отговорих: Да,
това е. После тръгнах да закачам поредната къщичка за
птици. Тома нетърпеливо ме подбутваше. И двамата бяхме
живи и щастливи.
Вече знам – Тома не е просто агне. Той е живият ангел,
паднал от небето. Той никого не съди за нищо, а само
оправдава. Той е лекарство, което не се продава в аптеките.
Приема се душевно и остава в теб завинаги. Тома е диагноза
смирение, която сам поставя на другите. Той е агнец
молитва. Думи за прошка и надежда от вярващите към
невярващите. И се сбъдва. Винаги. Той чува всеки страх и го
обръща във вик на победа. Вижда остатъците човечност и
ги събира, за да ги върне по местата им. Рециклира душите,
дава им втори шанс. Тома е спринцовката любов, забита в
десетката на сърцето ми, за да заживея отново. Ако някога
преди това съм живял. И още нещо знам. Някой ден Калин
ще се върне тук долу на земята. Може би като ангел, може
би като птица. Затова ще му направя най-хубавата къща.
За птици. И ангели.
Амин.
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ
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Книгата на Гарсия Маркес
Обичам октомври. През октомври има повече вятър и
дъжд. Времето често е облачно. Под краката ти шумят
жълти листа, а листата носят мир и утеха в сърцето
ти.
Вчера беше ветровито, но днес валеше. До вечерта,
въпреки че беше тихо, горчивината, която идваше от
земята, и нейната влажна миризма все още се задържаха
в дъха ми. Вечерта температурата падна много ниско,
така че се разхладих на балкона. После влязох вътре.
В моята уютна стая имаше дълга и голяма лавица с
книги. Качих се и за момент се замислих какво да правя.
Не бях склонен да чета. Главата ме болеше и сърцето
ми биеше. Едва ли една книга би помогнала в такава
ситуация.
Когато се отпуснах на един стол, отново си спомних,
че Нафиса не е дошла за книгата. Тя взе „Сто години
самота“ на Маркес точно преди десет дни. Оттогава не
съм я виждал.
С течение на времето главоболието се засили. Взех
лекарство и освен това изпих прясно сварено горчиво
кафе. След това започнах да се разхождам напред-назад в
стаята.
...В къщата срещу мен живееше една рускиня старица.
Тя почина преди два месеца и Нафиса и семейството є се
преместиха в нейния апартамент. Синът на старицата,
който живеел в чужбина, им продал къщата. Бащата на
Нафиса беше военен, работеше във военната част на
града, а тя самата, ако не се лъжа, преподаваше английски
в училище.
Сигурно е чула от съседите си, че имам частна
библиотека. Самата тя никога не е питала за това.
Когато ме срещна на улицата, тя само кимна, за да ме
поздрави, без да каже нищо, сигурно є беше неудобно да
поиска нещо.
„Мога ли да прочета нещо от книгите ти?“, попита ме
веднъж, като внезапно се появи пред апартамента ми.
В началото бях много изненадан. Никой тук не ме е питал
за книги. Въпреки това я поканих вътре.
„Имаш толкова много книги!“
Тя огледа библиотеката ми и се зарадва като малко дете.
Стоях мълчаливо пред прозореца и притиснах цигара
към устните си. Не исках да є отговарям. Мислех, че
тогава тя ще зададе повече въпроси. Бях свикнал да не
отговарям на никого, когато пушех.
„Мога ли да взема книгата на Джек Лондон?“, попита тя.
Кимнах в знак на съгласие, вдишвайки цигарен дим и є
обърнах гръб. Нафиса взе книгата и ми благодари от
сърце.
„Благодаря ти много! Ще я прочета бързо!“
Първата є книга бе „Мартин Идън“. Тогава тя започна
да идва при мен на всеки три-четири дни. Почти не
общувахме, тя беше малко объркана, особено когато
видя, че не є обръщам внимание. Когато забеляза колко
безразлично пуша на прозореца, тя внимателно връщаше
прочетената книга на рафта и бързо си тръгваше.
В крайна сметка това се превърна в нашата рутина.

Н ова

Но последния път всичко беше различно. Дори не знам
защо. Този път не пушех на прозореца. Напротив, седях на
стол и не откъсвах очи от нея. Тя също не бързаше да си
тръгне, оставяйки книга. Тя стоеше пред рафта по-дълго
от обикновено, сякаш не можеше да избира. След дълга
пауза тя взе „Сто години самота“ на Маркес и я разгледа
с интерес, застанала в центъра на стаята.
„Оказва се, че обичаш да четеш световна литература?“,
попитах за първи път, като я гледах отблизо.
Когато улови погледа ми, тя се изчерви като цвекло.
„Да, често чета световна литература“, каза тя,
запазвайки самообладание и продължи да прелиства
страниците на книгата.
Може би не беше привлекателна. Въпреки това нейното
учтиво поведение, плавни движения, спокойна увереност
и в същото време жаждата за живот, сияеща в очите є,
бяха изключително привлекателни.
„Чел ли си всички тези книги?“
„Почти“, казах, след като погледнах гардероба.
„Завиждам ти“, продължи тя, затвори книгата и тръгна.
„Искаш ли да изпием чаша кафе?“ , попитах, внезапно
се изправих, когато тя стигна до прага. „Днес е
подходящото време за кафе.“
Нафиса погледна през отворения прозорец.
„Е, ако това не ти създава проблеми...“, каза тя объркано.
„Искаш ли захар, или без захар?“
„Нека бъде без захар.“
По време на кафето забравих своята необщителност и
срамежливост. Говорих с ентусиазъм за книгите, които
чета, и за любимите си автори. Тя ме изслуша с интерес
и внимание. Когато дойде нейният ред, тя говореше
с удоволствие и не по-малко ентусиазъм. Слушайки я,
осъзнах, че съм очарован от човек, чийто мироглед е
като моя, като две капки вода, и че най-накрая усетих
сладкото удоволствие, което липсваше в живота ми от
много години.
Когато тя си тръгна, аз отново останах сам с книгите
си. Както винаги е било. Много се заблуждавах, очаквайки,
че сърцето ми, свикнало със самотата, отново ще
започне да блуждае тихо из безлюдните си кътчета. За
първи път се почувствах дълбоко самотен, усещайки
пълнотата на това тъмно чувство между четири стени.
Когато излязох от къщата на следващия ден, случайно
срещнах Нафиса на улицата. Сестра є беше с нея на път
за училище. Както винаги я поздравих, но мълчаливо
тръгнахме към спирката. Исках да говоря, но тогава се
замислих. Може би пак се срамувах заради хората около
мен.
На спирката хванах такси и тя се качи на автобуса. По
пътя си спомних книгата, която беше взела последния
път. Тогава започнах да се чудя дали ще я прочете бързо.
Накрая реших твърдо, че тя ще успее.
Минаха четири дни без новини. На петия отсъствието
на Нафиса изстиска спокойствието от душата ми.
На шестия, противно на природата ми, сърцето ми
се сви и започнах да се изнервям много. На седмия ден,

б ъ лгарска

Херувимска песен
В памет на Вичо Йорданов Вичев (1884–1963)
Дядо Вичо бил едър търговец на платове. Живеел и
търгувал само с турци, защото българи в града почти
нямало. Докарвал за жените шарени басми за шалвари и
цветен кашмир за забрадки чак от Близкия изток и найдалечния Запад.
Като заминавал, казвал на жена си:
– Ключовете оставям на Йозгюр!
И бил спокоен, че като се върне, всичко ще си е на
мястото – и парите, и жената.
Той имал по-малък брат, когото много обичал. Гледал
го като свой син, понеже разликата в годините им била
голяма. Прегръщал го и казвал:
– Аз не можах да се изуча, но него ще изуча! С тия пари,
дето самичък съм изкарал с ей тия две ръце – и запрятал
ръкави да ги покаже. Били бели и гладки като сукно.
Брат му наистина се изучил и даже станал по-учен
от другите хора. След години Даки бил професор в
университета, а после седнал и на кожения стол между
братята Христо и Евлоги Георгиеви, но от вътрешната
страна, над портата, където бил ректорският кабинет.
Двамата възрожденци седели отвънка на каменните си
кресла, гледали широкото небе и пращали много здраве
на дядо в Делиормана, задето изучил по-малкия от
Юрдановите синове.
Добре, ама дошла войната и дядо също трябвало да
замине. Нарамил пушката и тръгнал с другите да брани
Отечеството. Минал чак отвъд голямата река при
Къзълъгач. Краката му отмалели, ръцете му почернели,
очите му помръкнали. За девет месеца остарял с девет
години.

Накрая слава Богу се завърнал вкъщи по живо, по
здраво. Но като си дошъл, заварил жената с мъжка
рожба на гърди. Той погледнал накриво, но нищо не
казал. Погалил малкото с една ръка, а с другата си
дръпнал мустака да го изправи.
След много години на дядо му се родил втори син.
Той толкова се зарадвал на появата на татко, че го
кръстил Здравко – да не са му уроки и да остане здрав
дълги години.
Но както заклел татко, така бил проклел чичо. Още
навремето – като го видял за първи път. Юлий, който
вече бил голям и учел в странство, заболял. Едва се
прибрал във високата фамилна къща, която стърчала
насред центъра на града. Залежал се и не след дълго се
споминал.
Татко растял тъжен, че си няма батко, който да го
учи и да му дава пари пред хлапетата.
Но годините минавали, татко пораствал и когато
възмъжал, толкова много заприличал на чичо, че вече
никой не можел да ги познае кой кой е, като ги гледал по
снимките.
Тогава дядо решил да остави голямата си къща, да се
разплати със синовете на Йозгюр, да свали военните
си ордени, да се прости с жена си и да каже сбогом на
малкия си син. Защото трябвало да иде на небето и
да проси милост от херувимите, задето навремето
прокудил от сърцето си чичо.

както обикновено пушех на прозореца, стигнах до
заключението, че е невъзможно да прочете тази книга на
Маркес за една седмица и това заключение ме доведе до
припадъци.
Вчера душевното ми състояние се влоши и не можех да се
концентрирам върху работата си в застрахователната
компания. Нямах представа как мога да чета книга от
386 страници толкова дълго и непрекъснато мислех за
това. В главата ми се въртяха други натрапчиви мисли.
Сигурно Нафиса нямаше време да чете книгата, казах
си аз. След минута си помислих, че просто не харесва
книгата и забрави да я върне.
Повечето от моите колеги не се интересуваха да четат
това, с изключение на Феруза Анваровна от отдел
„Управление на риска“. Тя беше на около тридесет и пет
години – беше искрена и много умна жена. По време на
почивката исках да я попитам за тази книга на Маркес,
която завладя целия ми ум.
„Феруза Анваровна“, казах аз, докато влизах. „Мога ли да
те попитам нещо?“
По това време тя подреждаше купчини документи на
бюрото си.
„Разбира се, Хумаюн.“
„Колко дни ще четеш книга с триста осемдесет и шест
страници?“
Феруза Анваровна се замисли малко.
„Зависи каква е книгата. Ако се интересувам от нея, ще
я прочета за седем дни. Ако не, няма да я прочета дори за
месец.“
Малко по-късно се обърнах към един от моите клиенти
със същия въпрос.
„Ако се опитам, вероятно ще я прочета в рамките на
две седмици“, каза той, след като се замисли.
На път за вкъщи зададох същия въпрос на таксиметровия
шофьор.
„Честно казано, не се интересувам от четене на книги“,
каза той, промъквайки се покрай огледалото ми за
обратно виждане.
Когато се прибрах, стоях в коридора, облегнат на
стената, без да влизам вътре. Това имаше скрита цел:
ако Нафиса ме беше видяла от прозореца си, вероятно
щеше да дойде да смени книгата. Стоях така два
десет минути. Но на вратата не се почука. Както бях
разочарован, сложих ръка в джоба на панталона си и
извадих кутия цигари. Кутията беше почти празна. За
щастие, беше останала последната цигара. Помогна ми
да се разсея малко: отидох до лавицата и взех няколко
книги оттам. Едната имаше двеста петдесет и четири
страници, другата имаше сто осемдесет и три, а
третата имаше сто двадесет и четири страници. Аз
оставих третата, а останалите върнах на рафта. След
като прелистих книгата от началото до края, реших да я
препоръчам на Нафиса следващия път...
…Лутането из стаята скоро измори краката ми.
Облегнах се на стола. Болката в главата ми започна да
избледнява след приема на хапче. Но сърцето ми все още
биеше като лудо. Като сложих глава на облегалката
на стола, затворих очи за момент. Образът на Нафиса
плуваше пред очите ми отново и отново. Тогава разбрах,
че дискомфортът, нервността, лошото настроение през
последните десет дни са резултат от чакане. Аз, свикнал
от детството да не очаквам нищо, очаквах с нетърпение
срещата с нея като нищо друго. Очаквах с нетърпение
да я видя отново, как ще говори с мен и приятният є
глас ще изпълни стаята. Защо трябва да лъжа себе си? В
крайна сметка наистина нямаше значение колко дълго се
чете книгата на Маркес.
Когато признах този факт, изведнъж се засмях. Смехът
ми беше пълен с болка, копнеж и тъга. Продължавах да се
смея. Гласът ми ставаше все по-висок и по-висок. В този
момент на вратата се почука. В началото не обърнах
внимание. След това някой почука отново. Преди да
отворя, поправих вратовръзката си и закопчах ризата си.
След това отворих. Нафиса стоеше на прага и държеше
книга в ръка.
„Едва свърших“, каза тя, опитвайки се да се усмихне и
ми показа книгата в ръката си. „Маркес ме накара да се
изпотя много.“
ШЕРЗОД АРТИКОВ
Превод от английски: МИРОСЛАВА ПАНАЙОТОВА
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За „Горчивите сълзи на Петра фон Кант“
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„Горчивите сълзи на Петра фон Кант“
Режисьор Пламен Марков, превод Владко Мурдаров,
художник Марина Райчинова, видео Димитър Сарджев,
ас. сценограф Михаела Михайлова, ас. сценограф Мария
Колева, ас. сценограф Христина Христова, ас. режисьор
Богдан Димитров, композитор Калин Николов
Участват Лилия Маравиля, Милена Живкова, ЙоаннаИзабелла Върбанова, Неда Спасова, Лидия
Василева, Лора Мутишева и студентите от класа
на проф. Пламен Марков: Мария Генова, Гергана
Спиридонова, Симона Джурова, Любослава Маринова,
Катрин Тодорова
Театър София, премиера 4 април 2022
Най-новата премиера на театър „София“ „Горчивите
сълзи на Петра фон Кант“ по известната пиеса и
филма на Фасбиндер (1945-1982) от 1972 г. безспорно се
открои като едно от събитията на този театрален
сезон. Пламен Марков прави впечатляващо актуален
и проникновен прочит на текста на емблематичния
представител на новото немско кино от 70-те и
80-те години на ХХ в. В драматичната история на
преуспяващата и изцяло потопена в света на своето
изкуство модна дизайнерка Петра фон Кант, която
след два неуспешни брака неочаквано е обсебена от
любовта си към млада жена, решена да се наложи като
модел, режисьорът не само майсторски разкрива
характерния за Фасбиндер спектър от теми и въпроси
за човешките взаимоотношения, но и находчиво го
допълва и разширява.
В пиесата си немският филмов реформатор с
болезнена острота и откровеност разглежда
основния проблем, който го занимава във всички
негови произведения – проблема за властта като
определяща сила в отношенията между хората,
проявяващ се особено отчетливо в любовта. Според
Фасбиндер човекът е изпълнен с копнеж за любов, нещо
повече – той води почти трансово съществуване
в очакване на любовта, но в мига в който я намери,
веднага започва да налага властта си над другия,
инстинктивно се стреми да го контролира и държи
в подчинение. Така когато Петра фон Кант е обзета
от чувствата си към Карин, тя я превръща в свое
творение. Реализирайки желанието на младата жена
да стане модел, като я обгръща на модния подиум в
най-добрите си нови облекла, дизайнерката всъщност
я възприема като свое притежание, въплътило найсъкровените є идеи, представи и желания. Сляла се
по този начин със своя любовен обект, Петра вече
не може да го отдели от себе си, не може да приеме
неговата различност, самостоятелност и свобода.
Това я поставя в отчаяното положение едновременно
на болезнена зависимост от любимото същество и на
човек, който постоянно го контролира и моделира. От
своя страна, Карин също налага властта си над Петра
фон Кант. Тя с очарователно съгласие се оставя да
бъде глина за моделиране и любима играчка в ръцете
на дизайнерката, докато с нейната решаваща помощ
изпълни амбицията си да стане известен модел.
Използвайки зависимостта на Петра от нея, Карин
несъзнателно я контролира, принуждавайки я да се
примирява с малките є предателства и да є дава все
повече и повече, за да я задържи. Фасбиндер се фокусира
върху бавната и мъчителна ерозия на тази любов,
движена от обратите на властта и надмощието и
очаквано завършила със заминаването на Карин.
В спектакъла си Пламен Марков прецизно разкрива,
както вече споменах, печално проникновеното
прозрение на Фасбиндер за човешките
взаимоотношения и любовта. Вглеждайки се в
същото време (с обичайния за него остро любопитен
и незачитащ установените граници поглед) в
персонажите и ситуациите, създадени от автора,
режисьорът допълва това прозрение и със свои
собствени заключения. Докато при Фасбиндер
обстоятелството, че става дума за любовна
връзка между две жени, има определящо значение, в
прочита на Пламен Марков то по-скоро е разширено
до идеята въобще за несподелената/невъзможната
любов, деформирана от инстинкта за власт и
контрол над другия. В своята сценична
интерпретация освен върху ключовия
при Фасбиндер проблем за властта в
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Лилия Маравиля в ролята на Петра фон Кант в „Горчивите
сълзи на Петра фон Кант“ от Райнер Вернер Фасбиндер,
режисьор Пламен Марков, Театър София, 2022

любовните отношения режисьорът акцентира и върху
не по-малко важния въпрос за превръщането на тази
власт в инструмент за постигане на прагматични
цели.
Лилия Маравиля прави една от най-добрите си роли
напоследък в сложния и многопластов образ на Петра
фон Кант. Актрисата избира труден, но продуктивен
път за неговото изграждане, който извървява прецизно
и убедително. Още с първата си поява на сцената
тя ударно и ярко очертава цялостния профил на
своя персонаж. Пред нас е успешна и красива жена,
заобиколена от манекени, облечени в проектираните
от нея нови модели облекла за поредната є модна
колекция и отдадена на последните си корекции върху
тях. От тази жена лъха увереност и самочувствие,
но и някаква крехкост и ранимост, тя е властна,
нетърпяща възражения от своите служители и
дори необяснимо жестока към асистентката си
Марлене (която е влюбена мълчаливо в нея), но и
изненадващо несигурна и невротична. В продължение
на целия спектакъл Лилия Маравиля запазва този
цялостен облик на своята Петра фон Кант като
във всяка следваща сцена разработва и задълбочава
различни детайли от него, изваждайки на преден план
отделни черти на персонажа и изтласквайки други.
Актрисата превръща в център на интерпретацията
си прозрението на Петра, че всички важни връзки в
живота є са се разпаднали поради нейното нежелание
близките є хора да властват над нея, да я манипулират
и моделират. До това прозрение тя достига под
въздействие на страданията си от равнодушното и

несправедливо жестоко отношение на Карин към нея и
любовните є чувства. Особено силно и въздействащо
е изпълнението на Лилия Маравиля в предпоследната
сцена на спектакъла, когато Петра фон Кант осъзнава,
че онова, от което е бягала през целия си живот тя
самата, е причинила на новата си любов. Още поотчайващо и обезсърчаващо обаче е откритието є, че
не нейната склонност към налагане на власт и контрол
е разрушила връзката є, а тяхното използване от
другия като инструмент за постигане на прагматични
цели.
Много точна и пластична в ролята на безразличната,
но всъщност пресметлива Карин е Лидия Василева.
Пестелив и вътрешно динамичен образ създава Милена
Живкова в ролята на Валери, майката на Петра фон
Кант. Запомнящо се и изградено с усет към детайла
е и изпълнението на Лора Мутишева (Сидония фон
Грозенаб), Неда Спасова (Марлене) и Йоана-Изабела
Върбанова (Дъщерята на Петра фон Кант).
Сценографското решение на Марина Райчинова има
особено важно значение както за цялостния образ
на спектакъла, така и за максималното постигане
на режисьорската концепция и на актьорското
изпълнение. Преди всичко декорът носи дръзкия замах
и ярката съвременна експресивност, характерни за
художничката. Следвайки авторовите указания, тя
поставя в центъра на сцената огромно артистично
легло, което обаче изобретателно огражда от три
страни с моден подиум под формата на буквата „П“,
върху който са поставени пластмасови манекени
с проектирани от Петра фон Кант облекла или
дефилират живи модели. В дъното на сцената тече
непрекъснато видео с прожекции на запазената
марка на модната къща и с лицето на любимата на
Петра Карин, заменена накрая от Марлене. Почти
всички епизоди се случват в леглото или около него.
Специален акцент в пространственото решение на
Марина Райчинова са костюмите – както тези от
подготвяната модна колекция, с които моделите
дефилират върху подиума, така и преди всичко дрехите
на Петра фон Кант и Карин, които са своеобразно
продължение на техните вътрешни напрежения и
външни сблъсъци, или пък представляват ограничения
и прегради в отношенията помежду им. Както винаги
при Марина Райчинова, изобретателното осветление
завършва цялостната гледка на един външно бляскав
и илюзорен свят на успех и сила, чиито краткотрайни
пропуквания неизменно откриват печалното лице на
неутоления копнеж и човешката самота.
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

П Р Е М И Е РА
Известната британска компания FORCED ENTERTAINMENT
гостува на 28 и 29 април от 19.30 ч. в ТОПЛОЦЕНТРАЛА
със спектакъла си

„Истинска магия“

„Истинска магия“ рисува картина на борбата,
комичното повторение и абсурда.
Под звуците на повтарящи се аплодисменти и изкуствен
смях, трима артисти участват в невъзможна илюзия –
смесица от телепатичен трик, кабаретно представление
и кошмарно телевизионно шоу, която ги връща отново и
отново в моменти на надежда и загуба.
В свят на съмнения и втори шансове, вариации и
изкривени трансформации, „Истинска магия“ повежда
зрителите на почти халюциногенно пътуване в
запленяващ виртуозен спектакъл за големите системи,

малкте капани в тях и нуждата от промяна.
„Истинска магия“ е представление с добре познатите
артисти от Forced Entertainment Ричард Лоудън и Клеър
Маршал, придружени от Джери Килик, чиято работа с
групата е известна от други проекти като „Ужасяваща
бъркотия“ и „И в хилядната нощ“.
Събитието се осъществява с подкрепата на Британския
съвет.
Режисьор Тим Ечълс.
Не пропускайте!

(Не)случилият се диалог...

Ремедиос Варо, „Очи на масата“, 1938

от стр. 1
Абсолютно нищо. В български контекст името на Иржи
Мацулик не говори, струва ми се, нищо, или поне за мен
беше напълно непознато. В писмото си Р. Варо не дава
практически никакви сведения за Мацулик. Единствената
податка е беглото споменаване на неговите „специални
занимания с литература“. Тази вметка обаче явно се
е оказала достатъчна за И. Стефанова и Св. Стойчев
някак автоматично да обявят Мацулик за „чешки
литературовед“ – допускане, което на пръв поглед звучи
в най-добрия случай подозрително. Причината е, че
намирането на информация за този „литературовед“
граничи с невъзможното, убедих се в това много скоро след
началото на проучването си, а тези „специални занимания
с литература“ остават крайно аморфно и неопределено
понятие. Целта на настоящия текст е да нахвърля
първоначални разсъждения върху въпроса кой всъщност
е Иржи Мацулик, съществува ли такъв литературовед
и ако съществува, с какво се е занимавал. Още по-важно
ми се струва питането защо Ремедиос Варо се свързва
с него в опита си да научи повече за „чешката хроника“,
така силно повлияла върху творчеството є. И в крайна
сметка – с кореспонденция с действителен човек ли
имаме работа, или би трябвало да причислим писмото
на Варо към многото є подобни мистификации, към една
фикционализираща саморефлексия върху собственото
творчество, а може би към една игра, подобна на онези,
които наблюдаваме в повечето кръгове на сюрреалисти,
дадаисти, поетисти, футуристи и адепти на всякакви
„-изми“ през 20-те и 30-те години?
Дори при сериозно литературоведско изследване, когато
става дума за напълно непознато име като това на
Мацулик, първоначалното онлайн търсене е изкушаващо.
В този случай обаче – абсолютно безплодно. Сред
резултатите от търсенето няма нищо обнадеждаващо, в
това число и изникващите (по неведоми пътища) статии
за чешкия ММА боец Иржи Прохазка. В отчаянието си
онлайн търсачката се опитва да „редактира“ търсенето
на „Вацулик“ (като Лудвик Вацулик) вместо „Мацулик“,
започва да изписва „Мацура“ като (Владимир Мацура), но
никак не се примирява с простичкото „Иржи Мацулик“.
Нормално е търсенето да продължи в специализирани
източници – именните индекси на различни истории на
чешката литература, Речникът на чешките писатели
след 1945 г., каталозите на големите чешки библиотеки
и т.н. Мацулик не се намира в нито един от изброените
източници. Като единствен (спасителен) ориентир
могат да послужат отправените благодарности към
„Архива на Иржи Мацулик“ от страна на българската
преводачка на писмото на Варо, Силвия Берайнска. Само
че никак не става ясно за какъв архив става дума –
частен или институционализиран, държавен. В Чехия,
освен в големите библиотеки, архивите на значими
интелектуалци и писатели се съхраняват в специално
създадения за целта специализиран литературен архив
Památník národního písemnictví. Възникнал още при
основаването на Националния музей (1818 г.), в модерния
си вид съществува от 1964 г. и съхранява личните архиви
на някои от най-значимите чешки (и световни) писатели
и интелектуалци като Ярослав Връхлицки, Франц Кафка,
Карел Чапек, Витезслав Незвал и др. Логично е да се
предположи, че ако архивът на въпросния Мацулик е
бил обработен официално, би трябвало да се съхранява
там. За щастие, Литературният архив предлага добър
онлайн каталог на фондовете си. Но при търсенето на
„Иржи Мацулик“ резултат няма. В този случай може
да се предположи (въпреки необичайната форма на
благодарствената бележка), че става дума за някакъв
частен архив.
На този етап, ако не беше настояването на
И. Стефанова за това, че е много възможно да става
дума за реална кореспонденция въпреки склонността на
Р. Варо към мистифициране, беше логично да се откажа
от търсенето1. Една случайна находка промени хода на
търсенето в неочаквана посока. Единственото място
(засега), където се открива името на Иржи Мацулик,
е статията на чешката литературна историчка Илзе
Зеехазеова „Преводаческите разбирания на Отокар Фишер
в светлината на кореспонденцията му с Рудолф Фукс“2.
Като приложение към статията си Илзе Зеехазеова
публикува двайсет и две писма на немско-чешкия поет и
преводач Рудолф Фукс до Отокар Фишер – изключително
значим интелектуалец от първата половина на ХХ в.
Упорството ми беше мотивирано от сериозната
изследователска работа на И. Стефанова върху творчеството
на Р. Варо. Освен коментара върху писмото от 1942 г.,
публикувано в настоящия брой на „Литературен вестник“,
активната работа на изследователката около фигурата на
Варо намира израз например в доклада є на тема „Готическата
естетика, преосмислена от сюрреалистите“, представен на
форума „Кино, канон, готика“ в чест на доц. Огнян Ковачев от
26-27 ноември миналата година. Докладът, позовавайки се на
втория манифест на Андре Бретон, изследва реактуализациите
на средновековната и готическата естетика в теорията и
практиката на европейския авангард главно през работата на
Ремедиос Варо, Леонора Карингтън и Макс Ернст.
2
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č. 3, 1983, s. 218-237.
1

(поет, литературен историк, теоретик, преводач, един
от първите интелектуалци, свързани с развитието на
авангардното изкуство в Чехия). В 22. писмо от
14 декември 1937 г.3 Фукс изпраща на Фишер статия
на известния езиковед от Пражкия лингвистичен кръг
Вилем Матезиус. В текста си Матезиус разсъждава върху
основни въпроси от теорията на превода от лингвистична
гледна точка. На едно място в дългото две страници
писмо езиковедът прави кратко отклонение (но все пак
във връзка с основната тема) и разказва за някой си Иржи
Мацулик – филолог (не става ясно с какъв тесен профил),
който в ранния период от дейността на Пражката
лингвистична школа посещава някои от сбирките є.
Матезиус не конкретизира
причините, само декламативно
информира, че постепенно Мацулик Ремедиос Варо,
„Съживен
се отдалечава от Кръга. Найнатюрморт“, 1963
интересният момент от малкото
„отклонение“ е беглото очертаване
на някои литературоведски
виждания на Мацулик. Той
разбирал литературната
история (същностно нужна за
преводаческата практика) преди
всичко като „възстановяване
на хоризонта на отминали
литературни епохи, в който
трябва да се търси едно дълбоко
и контекстуално динамично
разбиране на текста“. Интересно
е едно такова схващане, и то
изразено в интелектуална среда,
превърнала се в основа за покъсното развитие на европейския
структурализъм. Лаконичният
разказ на Матезиус, при определена
доза риск, би могла да напомни
описанието на своеобразна
херменевтична процедура. Сякаш в
сърцето на Пражкия лингвистичен
кръг е имало „слабо звено“ в лицето
на Мацулик, пророчески (и вероятно непоследователно)
загатнало постструктуралистка нагласа, характерна
за втората половина на ХХ в. Разбира се, нужна е голяма
доза въображение или безразсъдство, ако пожелаем да си
представим този неизвестен Мацулик като представител
на една литературоведска херменевтика преди Изер, Фиш,
Яус...
Независимо от тези спекулации обаче, ако „Мацулик“ на
Матезиус е и онзи „Мацулик“ на Варо, тогава бихме могли
да си представим при определена степен на вероятност
обяснение на избора на художничката да пише именно на
Иржи Мацулик. Не можем да сме сигурни за намеренията
на Варо, за действителната цел на интереса є относно
намерената „хроника“, но подобна „херменевтична“ нагласа
като тази на Мацулик може би би предизвикала интерес
у художничката. Нагласата, отново спекулативно казано,
има потенциала да бъде алтернатива на вижданията
за литературна история на водещи по това време
млади изследователи като например подходящия за
проучването на подобна хроника специалист по чешка
възрожденска литература Феликс Водичка (също близък
до Пражката лингвистична школа). Съществува обаче
по-силен аргумент в полза на предпочитанието на Варо
към Мацулик. В статията си Матезиус между другото
подмята, че Мацулик, освен филолог по професия, е бил
поет и негов текст е бил предвиден за публикуване в
„Алманах за 1914 г.“ – сборник, който въпреки липсата
на ясна теоретична рамка представя началния етап
3
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във формирането на авангардистките художествени
практики в чешката литература. В него могат да
се проследят знакови присъствия, които по-късно се
утвърждават като основни представители на важни
авангардни направления в изкуството като цивилизма и
сюрреализма в поезията (например Станислав Костка
Нойман със знакови стихотворения като „Дъб“ и „Цирк“).
Сред редакторите на Алманаха, редом до ключовите
имена на братята Чапек, Арне Новак и Отакар Теер
стои и Отокар Фишер, в чиято кореспонденция с Рудолф
Фукс се намира и името на Иржи Мацулик. Това би могло
да означава, че Фишер е познавал Мацулик, въпреки че
неговият текст в крайна сметка не намира място в
Алманаха.
Връзката на Мацулик с „Алманах
за 1914 г.“ е от изключителна
важност по отношение на
евентуалния характер на
връзката между художничката
Ремедиос Варо и филолога Иржи
Мацулик. Сборникът бележи
етап от развитието на чешката
литература между двете
световни войни, в който тя
се превръща в органична част
от европейското авангардно
изкуство. Наред с общите
тенденции в развитието на
литературата и културата
като цяло, европейските
авангардисти от това време
създават мрежа от лични връзки
помежду си. Ремедиос Варо като
представителка на сюрреализма
в изобразителното изкуство със
сигурност е била част от тези
процеси. Ако Иржи Мацулик
също е бил по някакъв начин
съпричастен към тях (за което
говори подготвяното му участие
в Алманаха), възможността за
познанство с Варо е реална. Кога и как се е случил диалогът
между тях, отново е въпрос на спекулации – ако съдим по
оригиналния език на писмото от 1942 г. (френски), среща
между тях може да се е състояла във Франция по време на
някой от престоите на Варо в Париж през 30-те години.
Много по-важно от тези спекулации обаче е съзнанието за
избора на Варо да пише именно на Мацулик, почти никому
неизвестния Иржи Мацулик, в контекста на общата им
принадлежност към една културна парадигма, взривила,
фрагментаризирала и преоформила европейското мислене
и световъзприемане между двете световни войни. Става
дума, от една страна, за динамизиране на културните
отношения между различни национални култури, между
отделни творци. В този смисъл връзките между чешки и
френски творци е нещо очаквано и добре изучено, но пряка
връзка с художник като Ремедиос би било нещо интересно
и заслужаващо подобаващо изследователско внимание.
Отвъд това обаче стои формирането на специфичното
общностно чувство на авангардния модернизъм, основано
на специфично схващане на значението на изкуството, на
отношението му с действителността, на възможността
му да изгражда „наддействителни“ светове и да ги
свърхоценностява, да превръща фикционалното в
равностойно на действителното – модус, в
който за творец като Варо мистифицираното
и реалното писмо имат еднакво важно
значение.
Литературен вестник 27.04-3.05.2022
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Callipoesis – срещата между поезията и калиграфията
Callipoesis е проект, чиято основна цел е да изследва
взаимодействието между поезията и калиграфията като
две форми на изкуство на писане със сърцето и душата.
Творците зад Callipoesis използват езика и буквите с
техните естетически и стимулиращи емоциите свойства.
Тези два елемента запазват своето познавателно и
семантично съдържание, за да въздействат на сетивата
по един космогоничен начин и да създават нови вселени.
Две форми на писане, които в съчетанието си правят
нова – двуфазна форма на изразяване. ЛВ публикува поезия
и калиграфия от проекта Callipoesis – виж повече
на с. 14 и 15.

Лидия Кирилова и Вангел Имреоров
Идеята за това взаимодействие е на Лидия Кирилова –
творец, дизайнер на бижута, организатор на събития и
хендмейд фестивали, графичен дизайнер, пишещ и четящ
човек, който е в непрестанно търсене на себе си. Тя
завършва българска филология, след което пише поезия
и критика, впоследствие се насочва към дизайна. Taka
се натъква на калиграфията и летъринга преди няколко
години. Прави плахи опити за писане и рисуване на букви.
В главата є поезията и калиграфията зачеват един
непосредствен диалог и у нея се заражда мисълта „Колко
интересно би било взаимодесйтвието помежду им!“.
Опитите є за писане на поезия и изписване на калиграфия
се претопяват в интензивната работна атмосфера.
Въпреки това идеята за диалога между двете остава.
Повод за осъществяването на тази идея става един
пост на поет в социалните мрежи преди една година.
Известен сред четящите среди с двете си стихосбирки:
„Опити за еволюция“ и „ТриАДА“, както и с четенията,
които организират заедно с Ана Цанкова в „Делта блус
бар“, поетът Христо Мухтанов търси нови начини
за осъществяване на интересно и интерактивно
литературно четене. Мухтанов се допитва за идеи и
предложения под формата на пост във фейсбук и Лидия
решава да му сподели своята. Двамата се срещат на
живо за първи път, след което започват поредица от
продуктивни срещи и дискусии между поети и калиграфи
за реализиране на проекта. Така постепенно се заражда
Callipoesis (словоформата обединява две изкуства на
красивото писане).
„Спомням си колко мислих върху името – търсех
старогръцки думи за душа, сърце, писане, ръка... В
началото имаше варианти като Психеграма, Грамакардиа,
Soul Writing и подобни, но мисля, че настоящото име е
възможно най-подходящото и е есенцията на проекта
такъв, какъвто е – съчетание на калиграфията и поезията
в едно изненадващо и неподозирано, но естествено цяло,
в което двете изкуства се допълват до съвършенство и
нов ритъм на съществуване, до двупластовост, която
изненадва творците и публиката“ – споделя Лидия.
В началото идеята е съвсем семпла. Да се поканят
калиграфи, за да изпишат думи, части или ключови фрази
от стихове, които да се прожектират, докато поетите
четат. Още при първата среща обаче между двата
пишещи лагера се поражда мощен творчески импулс и
групата решава да поработи по-задълбочено, за да развие
по-мащабно проекта. Стига се до идеята за изложба,
чието откриване да бъде самото четене, придружено
от демонстрация на писане на живо. Целта на това е
публиката да може да проследи процесите на създаване на
самите произведения, родени от писане върху писането.
Впоследствие първоначалният подбор от автори се
променя поради непредвидени обстоятелства. Социални
фактори диктуват отлагането на първото издание,
отначало планирано за 11.11.2021 г. След леко затишие,
през пролетта на 2022, пред Лидия се отваря възможност
отново да започне усилена подготовка и организация по
проекта си. Тя избира ролята на медиатор между двете
направления. За своя избор споделя:
„Тези две артистични форми изразяват искрена и
моментна емоция и симбиозата между тях много ме
вълнува. Ритъмът, в който съществуват поотделно
и който създават заедно. В едно интервю по повод
Callipoesis Вангел Имреоров (един от участниците
поети) сподели много хубав цитат от неизвестен
автор, който гласи: „Да пишеш за музика е като да
танцуваш за архитектура“. Опитът на участниците в
проекта донякъде го потвърждава. Ако интерпретирам
цитата през моята концепция за взаимодействието
между поезията и калиграфията – това е именно
елементът на изненадата от неочакваното съчетание
и непредвидимият, но впечатляващ резултат.
Изключително благодарна
съм, че и самите участници
разбират тази концепция, без
дори да сме я коментирали
гласно на срещите помежду си.
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Това за мен е най-големият успех на вече реализираната
първа среща или т.нар. Callipoesis vol. 1⅓. Обществото,
което се зароди покрай нея също, затова и с радост
приех ролята на „топлата връзка“ между участниците,
на посредника, медиатора – изключително отговорна
и безкрайно удовлетворяваща задача. Моите поетични
опити, както и тези в писането на калиграфия останаха
на любителско ниво, въпреки че ще взема участие и
като автор. Аз съм доста припряна и емоциите ми
преминават от крайност в крайност, често описват
голяма амплитуда. Това може да се изрази чрез поезия
и е доста полезно в организационните дейности, но за
калиграфията е нужно търпение и душевно спокойствие.
Амплитудата изглежда различно, когато трябва да се
постигне този вътрешен баланс чрез калиграфията. Там
тази динамика също е възможна за пресъздаване, но е нужна
солидна подготовка, отнемаща години практикуване, за
да се достигне това изящество в уменията за писане от
калиграфа. Както четенето и писането при поезията,
така и техническите упражнения и трениране на ръката
с много писане, при калиграфията изискват време. Аз
нямам тази стабилна основа, но за щастие, имам много
организаторски ентусиазъм и огромно доверие във
възможностите и таланта на хората, които привлякох за
събитието.
При срещите някои автори от първоначалния подбор
бяха заменени с други, което се дължи изцяло на потока на
подготовката за събитията. Аз изготвих доста сериозен
списък с изключително интересни автори и това да
дам възможност за изява на всеки от тях ме мотивира
страшно много да развия проекта в поредица, да търся
финансиране и да действам активно по продължението
му. За мен е изключително интересно да наблюдавам
взаимодействието и общуването между творците, което
беше само представа преди няколко години.
Контактуването между участниците, между
произведенията им, между публиките и изобщо
субкултурите според мен е изключително важно. Породи
се дискусия и бързо се формира общество, което според
мен в днешно време е огромна ценност и много важен
ресурс на много нива. Тази заедност вече не е въпреки
различните направления и сфери, а се поражда именно

благодарение на и поради тях и сближаването генерира
по-голяма сила и устойчивост в условията на времето.
Авторите споделят, че е много полезно за личното им
творчество, а публиката проявява голям интерес и към
двете изкуства – резултатите засега са много добри и
вярвам, че това ще продължи и занапред. Имаме намерение
да включваме нови автори, да провеждаме малки
събития като части от изложбите и да бъдем активни
в поддържането на взаимодействието и диалога. Породи
се и едно доста по-амбициозно намерение у мен, да насоча
следващи издания на проекта към въздействие върху
конкретни социални групи в неравностойно положение,
изобщо да има по-изразена социална ангажираност.
Искрено се надявам Callipoesis да се превърне в поредица
от периодични събития с продължение и множество
издания. Вярвам, че тази инициатива има смисъл и за
авторите, и за малките арт общества, които ми се
струват много разделени. Всеки творчески кръг е изолиран
в собствено балонче, от което много трудно излиза.
Искаме да пукнем тези балончета и да дадем начало на
серия от събития, в които и авторите да контактуват
чрез произведенията си.“
Участниците в първото (реализирано на 9.04.2022 г.)
събитие са: Ана Цанкова (автор на стихосбирките
„Археология на белезите“ и „Гибла“), Вангел Имреоров
(„Напускане на спомена“, „След три минути“), Златина
Димитрова („Гробище за слонове“), Надежда Тричкова
(„Лентата е почти изснимана“), Никола Петров
(„Въжеиграч“, „Бяс/Бяло“, „Не са чудовища“), Христо
Мухтанов („Опити за революция“, „ТриАДА“); Венцислав
Джоков (Djo Venci), Елизавета Дюлгерова (Written by Ellie),
Даяна Доросиева, Иван Станев и Вадим Димитров от
City.Thru.Calligraphy, Калин Тонев (Punto Art), Цветислава
Колева.
Единственият ни спонсор за момента е Superfox.bg –
дизайн студио за текстилни аксесоари и дрехи по поръчка
с ярки и смели принтове, предимно за спорт и свободно
време, които ще направят текстилен мърч с произведения
на калиграфите, писани по текстове на поетите, както
и с уникалното лого на Callipoesis, изписано от Djo
Venci. Работят с изключително качествени материи и
принтове, правят неща по поръчка и са страхотни хора и
професионалисти!
Програмата на събитието продължава с изложба в
Avrtikl – съвсем ново пространство за съвременно
изкуство с много модерна атмосфера и пълна свобода за
обособяване на ул. „Лавеле“ в София. Ще бъде открита
на 26 май и е предвидено да продължи до 18 юни, като
през целия период ще има малки събития като част от
общата изложба като среща с авторите, работилница по
писане на калиграфия, дискусии върху потребността от
взимодействие между сферите на творчество и др.
„Взаимодействието размива границите на различните
изкуства: те стават по-флуидни, пресичат се и дори
могат да си помагат. Усещам, че напоследък има много
силна потребност от флуидност на границите. Когато са
ригидни, има нужда те да съхраняват някаква уникалност
и идентичност на различните изкуства и артистични
направления, но сега поривът е към проникването
през тях, към нарушаването им, нуждата е да са попропускливи, за да може през симбиозата между на
пръв поглед съвсем различни неща да се постигат общи
цели и резултати. Това е съвсем естествена човешка
потребност и дори световната реалност в момента е
повод за още по-активно обединяване. През изкуството се
достига до първичната свързаност, която е закодирана в
съществуването ни.“

Бягството на Ремедиос Варо към Сферичния град
Ива Стефанова
Макар и по-известна с творенията си върху платното,
художничката Ремедиос Варо оставя след себе си и
диря от текстове, най-вече писма, които, вместо
да хвърлят светлина върху фигурата на авторката
си, допълнително я усложняват и непрекъснато я
покриват с воали от реалности. Една от причините
за това е характерът на тези писма. Варо обича да
намира случайни адреси на хора, които не познава,
и да води кореспонденция с тях, като всеки път се
представя за различен човек. Част от тези писма
можем да прочетем в чудесното издание Letters,
Dreams & Other Writings, преведено на английски от
Маргарет Карсън и издадено от Wakefield Press през
2018.
Хобито на Ремедиос се превръща в отличителна черта
на Кармела – персонаж от романа „Слуховата тръба“
на Леонора Карингтън, с която Варо се запознава в
Мексико. Кармела въвежда читателите в творческия
си процес: „И също ще чуеш последното ми писмо,
което все още не съм изпратила, тъй като изчаквах
да ти го прочета. Откакто откраднах парижкия
телефонен указател от консулството, увеличих
продукцията си. Нямаш представа какви хубави
имена има в Париж. Писмото е адресирано до мосю
Белведер Оаз Ноази, улица Rechte Potin. Трудно ще ти
е да измислиш нещо по-благозвучно дори да опиташ.
Представям си го като крехък, възрастен господин,
все още елегантен, със страст към тропическите
гъби, които отглежда в гардероб. Носи бродирани
жилетки и пътува с лилав багаж“1. На това Карингтън
от името на персонажа Мариан отговаря: „Знаеш
ли, Кармела, понякога си мисля, че може и да получиш
отговор, ако не натрапваш въображението си върху
хора, които никога не си срещала. Мосю Белведер Оаз
Ноази без съмнение е много хубаво име, но какво, ако
е дебел и колекционира плетени кошници? Какво, ако
никога не пътува и няма багаж; какво, ако е някой
младеж с мореплавателски копнежи? Трябва да си поголям реалист, смятам“2. Но Кармела вече е подчинила
въпросния господин на законите на фикционалния
си свят: „Нямаше какво повече да се каже, затова
Кармела прочете писмото си. Преструваше се, че
е известна перуанска алпинистка, която е изгубила
ръката си, докато се е опитвала да спаси живота на
малко мече гризли, заклещено на ръба на пропаст“3.
Сюжетът с перуански алпинисти е без съмнение
свързан със загадъчната фигура на пан Ладислав от
писмото на Ремедиос Варо до чешкия литературовед
Иржи Мацулик4. По своето съдържание писмото
се нарежда сред най-предизвикателните пориви
на въображението на испанската художничка,
а дългото му отсъствие предизвиква някои от
изследователите на творчеството є да спекулират,
че то изобщо не съществува, а е част от играта, с
която съмишлениците на Варо почитат паметта є,
като създават поредица от легенди и ги прикачат към
името є след нейната смърт. Но писмото се оказва

напълно реално и запазено в Архива на Иржи Мацулик,
както отбелязва преводачката Силвия Берайнска в
бележката към превода си.
Откриването на писмото обаче решава само част от
проблемите около загадъчния текст. Остава отворена
възможността за шеговито хрумване, споделено от
Мацулик и Варо. Тук идва на помощ измисленият от
Карингтън текст, в който се разказва за измисленото
от Варо писмо, и парадоксално, внимателно насочва
читателя към заключението, че писмото до Иржи
Мацулик, противно на всяка логика, не е част от
поредицата измислици на Ремедиос, а е написано със
съвсем сериозен тон. Изглежда, то е било толкова
важно за Варо и за обкръжението є, че дори провокира
Карингтън да го включи в романа си, написан някъде
в средата на 50-те години на ХХ в. (поне 10 години
след създаването на писмото) и публикуван за първи
път във френски превод през 1974. Но влиянието,
което историята за чешката хроника оказва върху
Ремедиос Варо, може да бъде обгледано в целия си
мащаб единствено ако се обърне специално внимание на
дневника на испанската художничка.

Carrington, L. The Hearing Trumpet, London: Penguin Books, 2005,
р. 6.
2
Пак там.
3
Пак там, с. 7.
4
Публикувано в „Литературен вестник“, бр. 10, 2022.

аферата си, след като той е заловен от нацистите
и след добре известния престой на Карингтън в
институция за психично болни, тя се отправя именно
натам. Ремедиос също се насочва към Мексико.
От един от по-неясните пасажи от писмото є до
Мацулик – пасаж, навярно пострадал от френския на
художничката, разбираме, че по време на плаването
тя се вижда принудена да изхвърли боите си през
палубата „заради лошия ми навик да си представям, че
ако не извърша някое ритуално действие в символичен
жест, ще ме застигне беда“6. Изглежда, Ремедиос
спестява част от причините, тъй като от записките
на унгарската фотографка Кати Хорна7 научаваме,
че когато човек наближи земите на Сферичния град,
трябва да принесе в жертва на Лоплоп най-ценното,
с което разполага, за да му се открие пътят до
легендарното пространство.8
Когато Ремедиос, едва пристигнала в Мексико, научава
за чешката хроника, тя е убедена, че има общо със
Сферичния град, и е съкрушена от откритието си, че
той вероятно се намира в сърцето на Европа и вместо
да се приближи към него, тя е изминала стотици

Макс Ернст, „Лоплоп“
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Ремедиос Варо, „Плаване
до града на сферите“, 1963

Отношението на Ремедиос Варо към реалността е
сложно. В своя дневник тя разделя записаните случки
на „спомени сенки“, които се отнасят до ежедневието
є, и „спомени от Сферичния град“, полуфантастични,
полуалегорични истории, които тя е сънувала или
пък преживяла под формата на видения. Тези записки
представляват преплитане на реалности; световете
от платната є се разтеглят и изместват тъканта
на света, който тя обитава, и вероятно никой освен
самата Ремедиос не може да разплете възлите на
действителност и фикция. Казусът за Сферичния град
е основната перспектива, през която изследователите
на творчеството на Ремедиос Варо разглеждат
живописта є. Както Денис Потингър пише в книгата
си Alchemy, Jung, and Remedios Varo: Cultural Complexes
and the Redemptive Power of the Abjected Feminine, Варо
още докато е в Европа, чува легендата за Сферичния
град – легендарен град, в чийто център стои огромната
статуя на Лоплоп – мъжа с птича глава, който, веднъж
зърнат, прави всеки поглед безсмъртен.5
Оживелият Лоплоп се превръща в централен образ за
романите колажи на Макс Ернст, който твърди, че
самият той е измислил легендарния образ и дори го
превръща в свое алтер его. Добре известно е обаче,
че Ернст също познава легендата за Сферичния град.
Всъщност тя е доста популярна сред сюрреалистите
и част от тях вярват, че той се намира в Мексико.
Когато Ернст и Леонора Карингтън прекратяват
Pottinger, D. Alchemy, Jung, and Remedios Varo: Cultural
Complexes and the Redemptive Power of the Abjected Feminine, New
York: Routledge, 2021, с. 311.

километри в обратна посока. Последната картина,
която Ремедиос Варо успява да завърши сутринта
преди да почине на 8 октомври 1963, е озаглавена
„Плаване до Града на сферите“.
Струва си да бъде отдадено нужното внимание и
на препратката, която Варо прави в писмото си до
Мацулик – тя сякаш свързва разказа на пан Ладислав
и разказа на Мопасан „Орла“, в който става дума за
епидемия от невидими същества, които попадат в
Европа, пренесени на кораб от Южна Америка подобно
на болест. Изглежда връзката е далеч по-дълбока за
тогавашното положение на Варо, а подобно сравнение
дава отчетлива заявка за душевното състояние на
художничката в този период от живота є.
Писмо на Ремедиос Варо до Иржи Мацулик, 15 април 1942, прев.
Силвия Берайнска. – Литературен вестник, бр. 10, 2022.
7
Част от групата на Варо и Карингтън в Мексико.
8
Интересно е, че Хорна прави същото по време на своето
плаване от Европа. До този момент тя също е известна
художничка, но след изхвърлянето на боите, вече установила се
в Мексико, се обръща към фотографията.
6

5
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За историческите противоречия около една легенда
Светослав Стойчев
В своите части на Regesta diplomatica nec non epistolaria
Bohemiae a Moraviae, продължение на труда на Карел
Ербен, Йозеф Емлер, представяйки указа, с който Ян
Люксембургски предава управлението на Бохемия на
своя син Карел IV, в бележка под линия разказва следната
интересна легенда. „След едно от пътешествията си до
папски Авиньон Ян Люксембургски започнал да твърди, че
вижда ангелските престоли, които описвал със сферична
форма. След това пътуване той отказал да напуска
двореца си в Прага и не желаел да се храни, докато не се
родили дъщеря му Юта и синът му Карел. Скоро след
това поверил управлението на Бохемия на сина си и
започнал поредица от странствания, целящи да открият
сведения за въпросните сфери.“1
В своето писмо до чешкия литературовед Иржи
Мацулик2 художничката Ремедиос Варо споменава
намерена от нея чешка хроника, която съдържа
легенда със сходен корен, но тя е доста неясна, липсва
конкретика за крал или династия, а самата Варо
всъщност я познава единствено от преразказ. Легендата
е ситуирана в рамките на чешка династична история,
която изглежда напълно фикционална и в същото време
е съставена от съществуващи легенди. Заглавие на
съответната хрониката, автор или датировка също
липсват.
При първия прочит твърде лесно бихме могли да
пренебрегнем напълно достоверността на писмото и
да го счетем за поредната измишльотина от кръга на
сюрреалистите. Варо е известна със склонността си да
фантазира подобни сюжети и да ги изпраща на случайни
или съвсем измислени хора. При по-внимателен прочит
обаче изникват няколко въпроса, които не можем да
пренебрегнем с лека ръка. Очевидно Варо познава Иржи
Мацулик, познава и изследователските области, които
го вълнуват, а от биографията є знаем, че имат общи
познати, че вероятно са се срещали лично, но все пак
познанството им остава твърде дистанцирано, че да
предполагаме някаква игра или чиста мистификация.
Същественото нещо, което ни прави впечатление обаче
е, че част от споменатите сюжети действително
се срещат в разнообразни чешки текстове, писани
в средата на XIX в., което неминуемо ни навежда
на мисълта, че може би говорим за ръкопис, който
наистина е бил видян от Варо, но автентичността му
поражда сериозни съмнения. Поради тази причина ще се
опитаме да направим кратък исторически преглед, една
своеобразна хроника дори (потапяйки се в атмосферата,
която това доскоро непознато за българския читател
писмо изгражда) на конкретна легенда, а именно тази за
сферите, която може да бъде срещната и в още няколко
източника.
Като вземем под внимание сериозността на Емлеровия
труд, проследим династичните връзки и историческите
събития, анализът на легендата показва, че вероятно в
своя първоначален вид тя действително се е отнасяла
за Ян Люксембургски. От различни извори знаем, че Ян
е бил личност със сериозни приключенски наклонности
и при всеки удобен момент се е отдавал на странство3.
Цялата му особа е обвита от голям обем предания и
на практика е свързан по един или друг начин с всички
значими за времето политически сили. Сключва два брака,
от които има голям брой деца, станали впоследствие
влиятелни фигури в средновековната европейска
политика.
Две от тях – Карел (това е всеизвестният Карел IV)
и Юта (приела името Бон, след като сключва брак
с френския дофин Жан4), получават сериозна власт.
Карел е коронован последователно за крал на Бохемия,
Италия, Бургундия и император на Свещената Римска
империя. Юта става нормандска херцогиня и бъдеща
френска кралица след женитбата с дофина. Бързо
успява да постигне надмощие във френските дворцови
междуособици и династията на Ян Люксембургски се
озовава в ситуацията да управлява от Франция чак до
Унгария5.
Макар да не можем да твърдим с убеденост, че към тях
Emler, Erben 2012: Emler, J., Erben, K. Regesta diplomatica nec non
epistolaria Bohemiae a Moraviae. London: British Library, Historical
Print Editions, p. 348.
2
Публикувано в „Литературен вестник“, бр. 10, 2022.
3
Интересна тема за бъдещо изследване е разликата в
представата за Ян Люксембург, която историята и
легендите изграждат и текста от хрониката на Варо, явяващ
енигматичния крал, който отказва да излезе от покоите си,
след като вижда „сферите“ (в някаква степен Емлер съчетава в
своята легенда елементи и от двете представи).
4
По-късно Жан II Добрия.
5
Самият Ян Люксембургски поддържа особено близки
отношения с династията Валоа и дори намира смъртта си в
битката при Креси като съюзник на Франция в Стогодишната
война.
1
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отпраща сюжетът, разказан от Варо, то текстът на
Емлер го прави недвусмислено. Доста неясна е историята
на Карел и Юта в съвсем ранна детска възраст, като
повечето историци твърдят, че разликата между тях е
около година. Юта обикновено се смята за по-голямата,
но не липсват и такива, които поддържат тезата, че
наистина може да се говори за близнаци. Като тези
разногласия по никакъв начин не отменят възможността
тъкмо те да стоят в основата на въпросната
легенда. Макар при Емлер да нямаме конкретика в
това отношение, то в ръкописа на Варо определено
са отбелязани като близнаци, при това с някаква
особена връзка, поради което управляват кралството
от две резиденции в двата края на страната. Именно
политическата власт над голяма част от Европа,
която се оказва концентрирана пряко в ръцете на Карел
и задкулисно в ръцете на Юта, може да даде някакво,
макар и не достатъчно задоволително обяснение защо в
хрониката на Ремедиос Варо се споменава нещо на пръв
поглед толкова особено и модерно звучащо.
Важно твърдение, насочващо към Люксембургската
династия, можем да изведем и от друга част от
оскъдните данни, които получаваме от писмото на
Варо. По всяка вероятност ръкописът, който е видяла, е
създаден най-рано през Романтизма или още по-вероятно
по време на Чешкото възраждане. Простичко, но в
същото време лесно пренебрежимо доказателство за
това е, че монахинята, която бива спомената и като
авторка, твърди по думите на Варо, че виденията,
обвързани с нейното потекло, получава сред пàрите,
които се носят над ваната є. Бърза историческа справка
обаче сочи, че ваните придобиват популярност в Европа
чак през XIX век.
Независимо дали говорим за автентичен ръкопис или
за мистификация, по време на Чешкото възраждане
изглежда трудно обозримо авторът да представя себе
си като наследник на Хабсбургите. Напротив, много повъзможно ни се струва претендирането за наследство на
Люксембургската династия, предвид факта, че Карел IV
е един от най-почитаните чешки владетели, носител на
названието „Баща на Отечеството“ (Otec Vlasti) и син
на Елишка Пршемисловна, във вените му тече кръвта на
Пршемисъл Орач, първия законодател на чехите.
Интересно обаче е, че подобна легенда като на тези на
Емлер и Варо разказва и Вацлав Ханка в своята Obrazy
dějin českých, въпреки че неговият текст се различава
значително от преданието, споменато в Regesta
diplomatica nec non epistolaria Bohemiae a Moraviae.
Легендата на Ханка се отнася не към Ян Люксембургски,
а към Рудолф II, който е пословичен с манията си към
окултното, като споменатите вече наследници (при
Ханка също никъде не се уточнява дали са близнаци) тук
са двама братя, а не брат и сестра.
Поставяйки на подобен историографски анализ легендата
в хрониката на Ханка, можем да направим извод, че
тя представя по-късен и преработен вариант на
първоначалната легенда.
Според текста Рудолф II забавя подписването на мирния
договор с Османската империя, защото „сферите“

твърдят, че Бог ще донесе победа на Хабсбургите
и ще изтласка друговерците обратно в Азия, което
впоследствие носи само огън и кръв на чешкия народ.
Самият Рудолф е представен като луд владетел, а
наследниците му, каквито той всъщност няма (Рудолф II
е саможив и няма преки наследници, така и не сключва
брак, поради което трудно може да бъде съотнесен към
вариантите на Емлер и Варо, според които кралят има
син и дъщеря), са сред виновните за Тридесетгодишната
война.
Вероятно този вариант на легендата също е създаден
през Възраждането и канализира антихабсбургската
пропаганда, характерна за XIX век. Не е изключена и
тезата, при която имаме абсолютна фалшификация на
легендата. Рудолф II е достатъчно спорна и мистериозна
личност, всеизвестни са маниите и странностите
му, а съвсем възможна диагноза е и шизофренията.
Не е в близки отношения с никой свой родственик, а
управлението му е белязано от силна ненавист към
династията и към него самия, което избухва с пълна сила
след абдикацията му (1611) чрез първата дефенестрация
(според легендата в Obrazy dějin českých по време на
управлението на наследниците, като под това може би
трябва да разбираме Матиас и Фердинанд II, които обаче
не притежават посочените родословни особености).
Далеч не е изненадваща подобна връзка между периода
около началото на Тридесетгодишната война и Чешкото
възраждане, особено като имаме предвид и че такива
фигури от Възраждането като Франтишек Палацки
пишат многотомни истории на чешкия народ. Те
поставят основен акцент тъкмо върху борбите за
независимост и неприязънта на чехите към чуждите
владетели на чешкия престол. И ако това отговаря
на въпроса защо в труд като този на Ханка се среща
подобна легенда, която изобличава управлението на
Хабсбургите и ги обвинява за нещастията, сполетели
чехите, като в същото време възвеличава борбите за
независимост, то според това, което Варо ни казва за
откритата от нея хроника, доколкото то е достатъчно,
няма причина една чешка монахиня, писала около средата
на XIX в.6, съзнателно да претендира, че е наследник на
Хабсбургите. Обръщайки внимание на тази информация,
вероятността ръкописът на Варо да реферира към
Рудолф II изглежда по-малко вероятна, макар да не можем
с убеденост да застанем зад това твърдение.
Едновременно оскъдно и необятно е това, което можем
да изведем от писмото на Ремедиос Варо до Иржи
Мацулик. Въпросителните около чешката хроника,
за която научаваме от нея, са страшно много, а
отговори все още няма, възможно е и да не се появят
задоволителни поне в близко бъдеще. За това писмо
и тази хроника обаче ще се говори тепърва, защото
поставя пред българския читател, а и не само пред него
един хоризонт, от който може да се мисли в множество
и най-разнообразни посоки.
Ако приемем, че наистина текстът е писан от монахиня, а
не е някаква мистификация, подобна на „Веда Словена”, макар
авторството да не изменя проблема в неговата същина.
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Вкусът на плъховете:
„Корона и меч“ и разказът за една чешка хроника
Николай Генов
В писмото, което Ремедиос Варо изпраща до Иржи
Мацулик на 15 април 1942 година (вж. „Литературен
вестник“, бр. 10, с. 14), се споменава за някакъв крал,
който „ядял мишки за закуска и плъхове за обяд“.
Този ужасяващ владетел бил изобразен на гоблен:
„… насред сцената на кървава битка стърчи 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“.
Не става ясно обаче дали приведената екфраза е
оригинална, или не, а публикуваният текст не може
да посочи заглавието на въпросната чешка хроника,
която разказва за подобен монарх, тъй като, както е
отбелязано още в самото начало на превода, „Отговор
[…] художничката така и не получава“. Нейното
писмо, с други думи, само търкулва гърнето, на което
специалистите по чешка литература вероятно
отдавна са открили похлупака.
Така или иначе горепосоченият момент е един от
много други; цитираният текст привлича окото със
своята куриозност, но той не би успял да ангажира
вниманието ми по толкова категоричен начин, ако
не беше аналогията, която по твърде естествен
начин изплува между разказа на пан Ладислав и
„съдържанието“1 на вече несъществуващия дворец
на крал Огъстъс, тиранин на неназования свят във
вече закритата онлайн игра „Корона и меч“ (Crown
and Sword, Fantasy Text Entertainment, 2003). Става
въпрос за нишов мюд2, който в периода 2003-2005 –
малко преди да се появи легендарната „Лустерния“ и
да циментира присъствието на набиращите скорост
по това време „Айрън релмс ентертейнмънт“ (Iron
Realms Entertainment), лидери в жанра и до днес, –
събира активна база от около 40 до 79 играчи дневно3.
Приликите започват още на нивото на националното,
доколкото създателят на текстовия свят Йозеф
Кубик (с псевдоним Andermal) е именно чех, по
това време студент по компютърни науки в Прага.
„Корона и меч“ е неговият първи проект, опит да
съчетае „класическото фентъзи с прагматиката
на средновековния реализъм“ (Kubik 2004). Каква
прагматика и какъв реализъм – това са все въпроси,
които е редно някога да бъдат повдигнати – може би в
цяла статия.
Светът на играта, за която става въпрос обаче,
не е голям дори по скромните стандарти, присъщи
„Съдържание“ тук най-грубо наричам арсеналa, който играта
предлага на своите потребители под формата на чудовища,
пъзели и тайни.
2
Мюд, или MUD (Multi-User Dungeon), е нишов жанр групова
игра, състояща се предимно от текст в реално време.
3
За този тип игри това не е никак малко.
1

Ремедиос Варо, „Сътворение
на птиците“, 1957

на мюдовете; той се състои от 986 стаи4, които
обхващат типичната мрачна гора, тъмно езеро и
угнетено средновековно градче в полите на висок
готически замък. Тази пространствена конфигурация е
толкова характерна за настолните ролеви модули, които
мюдовете в крайна сметка се опитват да емулират,
че приликата, изтъкната от фенове на играта, между
Естелар (името на споменатото селце) и Баровия –
прословутия град от успешната интерактивна поредица
на Dungeons & Dragons5, вдъхновила поколения геймъри, е
малко нещо пресилена. По същество не става въпрос за
нищо повече от класически дънджънкрол (dungeon crawl),
състоящ се от безопасна зона (Естелар), транзитно
пространство (гората с езерото) и „отвъден свят“, или
зона за приключения (двореца на пословичния владетел
Огъстъс, или крал Ог). След като героите се екипират,
те навлизат в залите на „боса“ (големия злодей, или
BBEG), справят се с неговите слуги, събират предмети
и валута, отскачат обратно до магазините на града,
връщат се по-добре екипирани и продължават нататък.
Колкото по-дълбоко навлизат в замъка, толкова потрудни стават предварително кодираните сражения,
като от един момент нататък единствената надежда
на храбрите рицари6 да се справят с препятствията
възлиза на цената на социалния контакт – те трябва да
преглътнат своя свян, да се заговорят и групират, което,
оказва се, е най-трудната част от приключението. Но
истински интересната част, за щастие, започва далеч
по-рано.
Всеки, който се е сблъсквал с жанра на мюдовете, знае,
че част от формулата за успешен продукт са добрите
описания и хитрите механики, които предизвикват
играчите, тъй като потребителската база, която
така или иначе не е толкова голяма, предпочита
черния екран пред движещите се картинки заради
художествените достойнства на текста, богатата
атмосфера, която той в най-добрия случай успява да
създаде, и лудическите изпитания по пътя към върха.
„Корона и меч“ залага именно на тези три фактора,
превръщайки междувременно двореца на крал Огъстъс
в една ненужно претрупана галерия; в пищна атракция,
която заплашва да превърне скучаещия геймър в смаян
посетител на някакво измислено кралство, крепящо се
Стая (или room) е условното обозначение на топоса, в който
се помества някакво действие. Не е задължително това да бъде
нещо с четири стени; по-скоро става въпрос за пространство,
точка на възможно случване, част от мрежа, в която играчът
се придвижва посредством команди за посока (north, west, south,
east, south-west, north-east и т.н.).
5
Става въпрос за готическия модул „Рейвънлофт“ (Ravenloft),
създаден от Трейси и Лаура Хикман и превърнал се в сензация,
довела до появата на множество продукти, сред които особено
популярна в момента е кампанията „Проклятието на Страд“
(Curse of Strahd) за пето издание на „Подземия и дракони“
(Dungeons & Dragons 5E).
6
Играта не предлага други класове.
4

Ремедиос Варо,
„Светът“, 1958

на странни статуи (голяма част от които говорещи7),
скърцащи брони, светещи орнаменти, скрити коридори
и висящи картини (всъщност портали към забутани
съкровищници). Сред цялата тази вакханалия от
интерактивни обекти обаче най-сетне изпъква и
очевидната алюзия: плешивият и дебел великан, който
налага дребните натрапници с… жив плъх. Може би
съвпадение и нищо повече – такива в живота все пак има
много, но нещото, което прави примера любопитен, а
вероятността за интертекстуален прочит голяма, е, че
малко по-надолу (координатите по памет са:
s – s – w – nw – w – open door – west; тези неща, уви, никога
не се забравят, когато липсват карти) героят попада
в трапезария, препълнена с… миши кости (и няколко
шаващи вечѓри). Впрочем – и това е важна скоба –
единственият начин да бъде победен легендарният враг
(според някои самият крал Огъстъс, тъй като лексемата
„king“ тук се използва като синоним на „giant“8) е
играчът да се досети да го нахрани с мишки (feed rat
to X) – вече безполезно знание, коствало на човечеството
безброй много виртуални животи.
За да допълни списъка със сходства и сякаш с цел да
мотивира тази статия години по-късно, „Корона и
меч“ си позволява да въведе и женски образ – всъщност
адресант, който посредством елегантно писмо кани
рицаря на приключение в началото на играта (още едно
припокриване със сюжета за принц Страд от по-ново
време9). Ако въпросният рицар е съгласен да загуби
голяма част от младостта си, за да се лута в безкрайно
досадни и понякога дори безнадеждни лабиринти, той
може и да срещне жената – всъщност вампир – и да
научи защо замъкът е толкова празен: чудовището се
нуждае от прясна кръв, а никой от селяните не смее
да прекрачи портата на прокълнатото място. Сякаш
се потвърждават подозренията на Ремедиос Варо, че
кръвопийцата имала склонност към разхищение, защото
„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“ (Варо 2022: 14). Нима онова
писмо…?
Но нека сложим край на спекулациите още тук, нека се
отърсим от съмнителните връзки и нека зададем няколко
належащи въпроса, които биха могли да занимаят един
евентуален историк на игрите: първо, кой е този крал
Огъстъс и има ли си той реален прототип? Възможен
претендент за мястото, разбира се, е библейският
цар Ог, който, макар и да е бил гигант (или може би
точно поради тази причина), все пак не се е хранил с
плъхове. Второ, до каква степен вече останалата само
в обезлюдени форуми игра „Корона и меч“ е свързана със
споменатата от Варо чешка хроника? Трето, продължава
ли Йозеф Кубик да прави игри и ако да, би ли могъл да
отговори на така поставените въпроси? И четвърто,
истина ли е, че в играта е имало меч, който да нанася
повече от 10 точки щети на удар?
Статуите са програмирани да се обаждат („say“) на
определени интервали, както и да реагират на ключови думи.
Това доста бързо се износва и създава ужасен шум (или поточно – спам), който наблюдателят би могъл да интерпретира
като защитен механизъм на двореца, опитващ не толкова да те
стресне, колкото да те изгони от играта.
8
С други думи, feed rat to king и feed rat to giant дават един и същ
резултат; системата разпознава обекта и по двата начина.
9
Една от възможните „кукички“ за въвличане на група в
приключението е фалшиво писмо, изпратено от починалия
кмет на Баровия, което призовава героите във владенията на
вампира.
7
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Поезия – Златина Димитрова – „Гробище за слонове“
Калиграфия – Вадим Димитров – City.Thru.Calligraphy

Поезия – Христо Мухтанов – „ТриАда“
Калиграфия – Даяна Доросиева
подай ръка и нека двамата да скочим,

Завъртане
Всички сили не са достатъчни,
За да бъдеш другият.
Два пъти повече трябват,
За да се убедиш, че това,
Което се е случило веднъж,
Не се е случило никога.
Два пъти не вещае нищо добро,
Три пъти за щастие е само
Пожелание за нещастния.
С всички сили тичай,
За да срещнеш себе си,
Но се спри преди
Разкъсването на материята.
Колкото повече бягаш,
Толкова по-малко е преместването.
Земните пластове се целуват.
Оста се движи.
Ти не.

14
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защото знаеш – няма място за един,
където ни очакват заедно

ричкова –
Т
а
д
ж
е
д
а
Н
–
Поезия
и изснимана“
т
ч
о
п
е
а
т
а
„Лент
–
Калиграфия ков – Djo Venci
о
Венцислав Дж
Гмуркане

колко секунди
те,
имам само ня ото ти в полет, крайници
ял
т
е,
да осмисля
ип на костит
онзи влажен хр ш в костите на въздуха
ва
докато се вряз зараснат
да
е
е
щ
но
ш
стра
разкривени
е също
а
страшно ще
аснат с въздух
да си вечно ср
о:
кост в кост,
ото на времет
костица в гърл баво само за кратко
ху
да си птица е жем,
ка
да
,
ет
ол
пр
на
а,
ото на рибат
и за малко в ок
докато скачаш

Поезия – Вангел Имреоров – „След три минути“
Калиграфия – Елизавета Дюлгерова – Written by Ellie

*
Колко бавно се превръщаме в себе си.
Колко бързо си отиваме.

които нашите тела
никога няма да разберат.

*
и тази вечер тъмнината трепти над нас.

сега където и да отида
паметта ми вече е била там

разстоянията между звездите са
много дълги изречения,

където и да се скрия
споменът винаги ще ме намери.

си измислим пролет
Поезия – Ана Цанкова – да
и да забравим зимата
„Гибла“
Калиграфия – проскърцват от студ дланите
Иван Станев City.Thru. опрени в чуждата кожа
Calligraphy студът притъпява болките
и раните изглежда са заспали

да си измислим пролет
тъгите трябва да прецъфтят
ако небето помилва крилата ни
ще можем пак да летим

Поезия – Ник
ола Петров –
„Не са чудов
Калиграфия
ища“
– Лидия Кир
илова – Lemid
ia
Не носиш от
го
ворност

Защото си за
сн
между профил ета като птица в огледало
,
и
защото мигов анфас,
ете ти на чест
че случайно си
на тромавост
по
защото си шам паднала на тялото си, ка издават,
кто всички.
в прозореца от панско на небето, пламъц
и
среща;
всякакви нещ
а,
но не мога да които зървам,
съм сигурен.
Защото си ви

новна, колкот
о снегът е ви

новен за себе
си.
Защото беше
убедена, че по
д пластовете
че ако махнеш
им
пл
и така се озов астовете, ще излезе нещ а други;
о естествено
а тук, без палт
,
без пуловер и
о;
бр
без галено им онежилетка, без маниери,
е.
Защото посл
е разбрахме, че
че всичко е ес
вс
тествено, щом ичко това е било естест
вено;
го има.
Защото си би
ла гола като
трева от сам
ото начало.
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Калин Михайлов
Вадим Димитров
с платно по стих
на Златина Димитрова

Триптих за безумието и надеждата
1. Завихряне,
или за танца на творенията
На Румен Стоянов
Бърза безумието да се завърти,
не му трябва много време
тържествено да затръби
отново –
да затръби на кухо,
та чак празно,
гръмко, гръмовно, гръмовито –
да му повярват –
и вярват му.
И мнозина завърта то в такт –
хоро българско, световно ли,
додето бързеят ги завихри съвсем
и завлече в нищото.
Затова нека ние
другояче постъпваме –
да се включим във вечния танц на творенията,
с дъждовника и гущера, с жàбчето, даже змийчeто,
(и то майка има, смòковица дано е)
и в хор нестроен, но велелепен
дружно да захвалим
Виновника за всяко съществуване,
Невинния, дошъл сред нас, – за да умре за нас,
за-всички-ни-Възкръсналия
да възхвàлим!
Иде Рождество.
(ноември 2016)

Миглена Дикова

2. Най-силният протест
На Р. М.
Мисля си:
най-силният ми протест
срещу безумието
е да продължа да върша това,
което ми е поверено –
да го върша добре,
като за последно,
лебедово
и... (свръх)естествено –
тъй както цъфтят дърветата
и се канят да връзват,
тъй както птичките пеят
и се готвят да гнездят –
да го върша,
докато има „докато“.
И утре ако – недай, Боже! –
оръдие на танк прониже
стената на моя дом,
да мога да кажа:
Ето ме!
Твоето острие, смърт,
е тъпо.
(07.04.22)

3. Сонет за надеждата
На Тони
Бяхме сигурни, че е мъртъв Червеният звяр;
че дълбоко в земята навеки погребан е,
ала той лека-полека на скрито растял
и си хвърлял навсякъде семето.
Бяхме толкова сигурни, че дори не усетихме,
как подкупва души, как омайва сърца
и когато подирихме верния цяр,
от мечтите кошмарни бе израсла поезия...
С кръвнишка стръв – на Изток, с любовен плам
– на Запад –
днес Звярът пак вилнее, рогата си размята
и чудим се: не иде ли надежда някаква?
Да, иде, близо е! – умре ли във сърцата
безбожното му семе без остатък, –
ще бъде тази смърт на възкресението ни
начатък.
(февруари 2021 – април 2022, преди Възкресение)

Една история

(…в музея за изящни изкуства в Брюксел)
Потеглям
извън границите
на познатия свят,
на „развития социализъм“,
на забрани и откази,
на заключени врати
и партийни събрания.
Търся щастие,
късмет,
чудотворни сбъдвания.
Гражданство,
данъци,
социална осигуровка,
наеми
и любов.
След 29 години,
застинала в синьо,
зад нея пейзаж
с болезнено красиви
хълмове,
младата майка на Христос
чете книга.
Спокойствието є отлага
неизбежността на
идващата загуба.
Меланхолията є
криволичи по прашен
селски път.
Вплетено в картината,
тече ежедневието
на поколения хора,
фламандци
или влъхви,
мигранти отвън времето.
Историята,
ако още съществуват
записвачи на памет,
не е гробище
на искрени страсти.
Историята е словесна,
визуална,
статистическа
и концептуална
зидария
на смяната на власти,
идеологии,
на брутен капитал,
на войни,
газопроводи
и болка.

Ултрамаринът в роклята на
жената
е ослепителен.
Част съм от
платното.
Почти.
Завършен
процес на
интеграция.
След 29 години,
кой се интересува
(who gives a …)
от история?
Докато
пак
прозвучат
изстрели ...
Смъртта на историята,
историята на смъртта.
Брюксел, март 2022

Ябълки
Сладост
се стича
по беззъбите устни
и остра брадичка –
старостта ме
захапва
като ябълка –
есенна,
натежала от сок,
презряваща.
Оглозгва
сърцевината
и изплюва
кафявите, твърди
семки
на страстите.
Хвърля
дръжката.
Скелетът на
същността ми
тупва
на земята.
Ухаеща
влага.
До следващото
покълване
в прераждането!
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