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Мария Калинова

Промеждутъци
Огрени от слънцето, сред синята метличина,
без спомени и причини за разполагане близо,
вдишваме тежката влага и мускурливия въздух,
ей там, зад жълтеникавия ръб на земната дига,
като влезем във водата всяко твое движение
оставя следи и следи на следите идват насам.
Под чистата водна кожа е поставен миракълът
на пречупените лъчи, аз съм трувер на пречупването, защото – това искам да знаеш за мен –
от очите ми тече множеството на Манделброт,
не съм нищо повече от изкривен и огънат свод,
от вдлъбната пунта, оврага на издълбано дъно.

Лъчите докосват водоема и продължават вгънати,
тук, отдолу, е театърът на чудото, усети отблизо
как слънчевата светлина се разсейва, навлизайки,
променя ъгъла и бързия си ход под повърхността.
Ситни капчици по облика ни блести неотразимо
и когато минават рибари, отивайки към язовира,
заничат към безделието по обед на двамата ку-ку:
странно стъклените вълни около тях са напукани.
Светла, външността ти е застрашително светла,
казваш ми на брега и се усмихваш приветливо:
знам, че отчупеното ъгълче от засмятата ти уста,
докато намазваш гърба ми с парче какаово масло,
едва забележимо и малко по малко – прираства.
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Издигане от мъртвилото: солените
спомени потъват
Църковната
перспектива
към войната
в Украйна е
в центъра на
новия брой 171
на списание
„Християнство
и култура“.
Рубриката „Войната и християнството“ включва
текстовете на Димитър Спасов Войната и богословието
на ненавистта, свидетелството на Яна Иванова от
обсаденият Мариупол Когато Бог е близо до теб,
анализът на Уил Коен Краят на „консервативния
икуменизъм“, статията на Даниела Калканджиева
Украйна и Украинските автокефалии (1917–1937),
както и есето на Ивайло Найденов Всяка прилика с
действителни лица и събития… Темата „Християнство
и история“ е представена със статиите на Филип
Димитров Водителите в бурните ранни дни на църквата
и на Живко Лефтеров, озаглавена „Религията е опиум
за народа“: употреби и превъплъщения на опиума
като метафора. „Съвременното богословие“ включва
текста на кардинал Томаш Шпидлик Непорочното
зачатие в контекста на новото руско богословие, а
темата „Християнската археология“ – статията на
Венцислав Каравълчев Римските катакомби и началото
на християнската археология. В рубриката „Църква
и общество“ е представен анализът на свещ. доц. д-р
Стоян Чиликов Възпитанието на децата според св.
Йоан Златоуст (†407) и св. Порфирий Кавсокаливит
(†1991), а в „Пътища“ – разговорът на Марта Монева
със затворнически капелан от Берлин Томас-Дитрих
Леман под заглавие В институциите иновациите идват
от периферията, а не от центъра. В рубриката Нови
книги Йорданка Белева представя пътеписът на Стефан
Шваров от 1934 г. До Света гора и назад. Броят е
илюстриран с картини на Надежда Кутева от изложбата
„Небесни образи“.

„Потъване в мъртво море“ е сборник
с разкази на Антония Апостолова,
която е позната и с литературното
си онлайн пространство –
„Литературни разговори“. Едва на
17 г. тя дебютира с поетичната
книга „Солени молекули“, а през 2021
г. издаде и първия си роман – „Нас,
които ни няма“.
Сборникът се състои от 12 разказа,
обединени около темата за паметта
и болките от миналото. Езикът им
е особен – тих, но наситен с емоция.
Това избягване на крещенето, на
драматичната чувствителност,
е най-големият плюс на книгата.
Напомни ми писането на Ишигуро.
Освен това спокойствието и
примиреността не са само на нивото
на езика – героите са също толкова
умиротворени в размишлението за
отминалото, което обаче в нито
един момент не успява да ги дръпне в
дълбокото.
В това отношение заглавието е умело подбрано, въпреки
че се явява в противовес на почти всичко, заявено в
самите разкази. Първо, ясно е, че в Мъртво море не може
да се потъне заради високата концентрация на сол, която
поддържа тялото така, че то се носи на повърхността.
Заглавието обаче не насочва към морския топос, поне не
пряко, въпреки че той се появява в едноименния разказ,
който открива сборника. „Мъртво“ обаче е изписано
с малка буква, тоест представлява
С подкрепата на съществително нарицателно, а не
Столична община собствено име, и по тази причина
насочва читателя към потъването
най-общо. Мъртвото море се явява
мъртва вода най-общо, а страшното
определение „мъртво“ няма за цел да ни
уплаши, то просто бележи, че водите
на спомените, които засмукват човека,
са стари и отминали. Потъването
е нужно, за да се издигнеш на

повърхността дори и ако се наложи
да се бориш с двойното дъно или
мъртвите течения.
Най-важният конструкт в
сборника е паметта и в този
смисъл мъртвото море се явява
нейна метафора. Всеки от героите
се намира на границата между
миналото и настоящето, за бъдеще
не може и да се говори, но не защото
имат недоверие към него, а защото
не е толкова вълнуващо, колкото
изпитанията на миналото, които са
изживели и върху които разсъждават.
Самата авторка споделя, че в
повечето разкази „сюжетът върви
назад“, защото миналото, паметта
са пространства, които не можем
да променим, но можем да си
представяме куп сценарии, в които
поправяме грешките и от които
излизаме по-живи от всякога.
„Потъване в мъртво море“ е
книга, в която липсва сюжет,
повествованието е изтъкано от мислите и състоянията
на героите, които, противно на очакванията, са и
мъже, и жени. Апостолова е постигнала майсторство
в представянето на срещуполовото мислене – нещо,
което малко жени писателки умеят. Освен разнополови,
дванадесетте разказа са и разнокултурни, защото
сюжетните състояния се лутат между Гърция, Израел и
България.
Сборникът на Апостолова е литературно удоволствие,
кой би си помислил, че книга без особено действие ще
бъде толкова висока летва за писането на разкази.
Стилът, героите, езикът са зрънцата сол, които дават
на читателя правото да потъне в безсюжетността, но
да не се удави!
ИВА АНАСТАСОВА
Антония Апостолова, „Потъване в мъртво море“,
изд. „Жанет-45“, 2019

П ро ч ити

Разрушаване на интериоризма
Стогодишнината
от рождението
на Радой Ралин
е темата на
майския брой на
сп. „Култура“.
За измеренията
на „явлението
Радой“ (анализ на
проф. Божидар
Кунчев), откъси
от неизвестни
разговори с Радой
Ралин, водени
през годините, както и кратки спомени на Михаил
Вешим за него. Войната в Украйна е втори тематичен
център в броя чрез размислите на Нийл Фъргюсън,
Константин Сигов, Джордж Фридман, Стефан
Куртоа, Анджей Сташук, о. Яков Кротов, както и чрез
разговорите с руския карикатурист Сергей Йолкин
и с режисьора Кирил Серебренников. В свое интервю,
публикувано в броя режисьорката Иглика Трифонова
размишлява над констатацията „защото сме такива“,
а музикантът Росен Захариев – Роко и скулпторката
Велика Прахова описват своя „дом на вдъхновението“.
И още: за изложбата на Никола Танев в Националния
политехнически музей и на Текла Алексиева и Искра
Благоева в Гьоте институт. Майя Праматарова
представя методиката на Оскарас Коршуновас за
театъра днес, а Гергана Димитрова анализира потенциала
на независимата сцена. И още: Костадин Бонев за филма
си за Гео Милев, а „Софийски солисти“ стават на 60
години. Фотографиите в броя са на Александър Николов,
а разказът в рубриката „под линия“ е на Емил Тонев.
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Поезията, която черпи сокове от родословието и
историческата памет, все повече разширява своето
духовно пространство и безпрепятствено живее
както на изконната си територия, така и навсякъде по
света, където физически и духовно присъства поетът.
За хората, които едновременно са и автори на мерена
реч, и преводачи, това преливане на реалностите във
времето и пространството е напълно естествено.

И става дума не за сблъсък на световете, а тъкмо
обратното – за преливане, взаимодействие, взаимно
ухажване на различията. В този смисъл различията
се разглеждат като допълващи се в естетическата
цялост, а не противопоставящи се. Безспорно това е
породено и от естественото състояние на жажда за
познаване на другия и за търсене на нова сетивност при
себепознанието и себеизразяването…
Допускам, че такова е състоянието и на
лирическата „пътешественичка“ на Димана Иванова
в стихосбирката „Розово слънце“. Защото това
не е поезия на странстващата авторка, а поезия
на духовното родство с езици и култури, които
съжителстват и взаимно се стимулират както
в международния арт обмен, така и като трайни
приятелства и интимни връзки в личен план. Обяснимо
е, след като авторката е преводачка от няколко
славянски езика, а е специалист и в областта на
западноевропейските литератури, пише и превежда
поезия. И така топонимията, места като София,
Братислава, Прага, Берлин, Брюксел, Лондон,
Букурещ… се превръщат във фокус на поетически
пристрастия, лични очаквания и фантазии, нелишени
от интелектуална еротика като част от желанието
да се разгадават непознатите светове и възприятия за
себе си и за другия.
Днес отново минавам през площада на П. О.
Хвездослав,
тук са коледните сергии със сувенири,
дървените маси и столове на заведенията за бързо

хранене,
хората, които говорят и се смеят,
ледената пързалка.
Минавам, но имам усещането, че ми липсва нещо.
Не е смисълът на живота – такъв няма
и отдавна съм се отказала да го търся.
Липсва ми усещането за плътност и наситеност

на емоцията.
Липсваш ми ти.
(„В търсене на смисъла“)
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За другата вода
някой е преместил стол
в градината и всичко
си е същото

просто наблюдател, понеже се включва в преживяването
на моментите чрез някаква друга общност на дълбочините,
които езикът изразява без да назовава.

Последният сборник с кратки текстове, пътни бележки,
фрагменти поетизирана проза и стихове на Петя Хайнрих
представлява (и не) продължение на поредицата Лимне.
Уточнението в скоби се дължи на впечатлението,
че последното томче от тази линия хем се вписва в
тоналността и динамиката на предшестващите го
две издания, хем с някакво вътрешно отрицание се
отмества от него. Отново текстовете въздействат със
спокойствието и отражението на пристанни водни площи,
с тишината на пътешественик, спрял за малко, за да попие
отделни гледки, преди да продължи нататък.
Текстовото тяло е триделно – частите „Застинал
живот“ 1 и 2 обграждат „Стари хитове“ и по този начин
композицията вече внася някои от важните елементи на
художественото единство: съзерцателното възприемане и
изговаряне на заобикалящата действителност и реверанса
към естетиката на класически образци, които са обхванати
същностно, а не формално, и по този начин някак тайно вече
задават ритъма на последващото писане. Но и особената
игра на език, незастинал в природата си, а по детски жив и
свеж в преживяването си на света.
В книгата се разпознават характерните черти на
„Лимне“, които протичат и през други текстове на П. Х.
Езикът нашупва в собствените си граници без намесата
на насилствено обновяване – вътрешните процеси на
наглед традиционно книжовната и нормативна лексика
са оставени на собствената си достатъчност, която се
оказва съвсем способна да генерира потенциал, който да
надскочи собствените си ограничения.

Откакто вятърът завихря
изпопадалите вехти липси
едно дете обратно крачи
паважа в кръг

пътеки няма в тази гора
но и не търся пътеки
отказвам да вървя
дърветата стават и тръгват
Разливането на езика извън наративния синтез и отвъд
наглед логическите рамки, които удържат диалога между
адресата и адресанта, води до привидно статичния
модус на текстовете, които уж отказват каквото и да е
случване, но всъщност са в постоянно вътрешно движение.
Адресантът е сам, адресат сякаш не е предвиден, но този
интернализиран език успява да създаде среда, в която
общуването се поражда естествено. Читателят не е

насажда само стъпки в камъка
мълчи до смърт, така
несдържано размята
крака, ръце... заклева се
да не прощава и след миг
забравя себе си и става аз
Книга на мълчанието. Отказът от диалог и разговор
сякаш идва заради невъзможността от обща земя, върху
която участниците да стъпят и да пуснат от корени.
Текстовете на П.Х. проблематизират непрекъснато, пряко
или не, отсъствието на корена от езика.
отхвърлих родина и поезия
стоим с наследения език
в средата си и няма
с кого да си говорим
Застиналият живот в писането и езика на Хайнрих е и
отшествие – напускане на света и пребиваване на места,
в които всички също са си тръгнали. Една непоносима в
огромността си и смазваща в плътността си свобода.
Мъртвешко вечерно жега. Светло е. Прегрял полски гълъб
гургули унило. Някъде шурти вода, а още по-близо в нечия
градина е сложено устройство за прогонване на къртици,
през равни интервали от време то пуска тихо равномерно
пиукане като сигнал за свободно. Линията е свободна.
Толкова много свобода и никой не гази през прегорялата ръж.
*
Напоследък си мисля особено често за малките географии,
за менталните карти, които освен че са изключително
лични, са и крайно кратковременни, податливи на
паметната аморфност и всъщност вечно недостъпни
щом преживяването се подплати с външни факти и точно
премерените топографии на гугъл мапс или на хартиените

карти. Какво става с града, който се опознава при първите
загубвания без карта, с онзи образ, който след това
никога не може да се достъпи? Очертанията на езика
и визуалните фрагменти, които паметта и емоциите
фриволно комбинират и запазват (не непременно в този
ред), чертаят място и свят, до които друг всъщност няма
достъп.
Текстовете в „Лимне Х“ сякаш повече от всички други
Лимне-та позволяват чрез точността и непринудеността
на ежедневното вглеждане, на дребното вникване в детайла
и пълната не-необикновеност на ситуации да се стигне до
един такъв свят. Изненадващо или не, макар и недостъпен
за външни, той може да се окаже значително познат или
поне (при)рїдѓн.
ИВАН П. ПЕТРОВ
Петя Хайнрих, „Лимне Х“, изд. „Аквариус“, 2021
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В предишните си книги и в свои преводи на лирика
Димана Иванова е показала владеенето на класическия
стих, съвременния начин да римуваш, без да си
старомоден и клиширан. Но в тази си книга тя разчита
не само на римувания и синкопирания ритъм, но найвече на свободния стих, съчетавайки фотографската
репортажност от „мястото на събитието“ с полета
на въображението, а също с рецепциите на местната
култура със самовглъбяването в собствената
сетивност. Не е ли това търсене на другия в търсене
на себе си във все по-нова и нова среда на живеене,
след като хотелската стая на поетесата може да
се превърне в един пътуващ свят, който, понесен от
крилете на търсаческата страст, попада в различни
мегаполиси или в забравени тихи пристанища на
делничния интериор, на загадъчното очакване от
срещата с чуждоземното.
Изпълваш ме отвсякъде,
изпълват ме книжните тела на
Кръстева, Батай, Лиотар, Дерида,
К. Х. Маха, Б. Немцова, Д. Ходрова,
Й. Войводик, М. Прохазка, З. Хърбата.
Така добре познавам тези
докосвания… чрез телата и книгите.
Толкова силен е огънят, че ме е страх
да не подпаля всичко
и да се превърнем в прах.
Поглеждам през прозореца
и виждам цяла Прага,
притихнала във воайорско очакване.
И тази вечер няма да я разочароваме.
			

(„Прага“)

Елементите, които авторката вплита в творбите
си, превзети от чуждата култура и от чуждия език,
подсказват усвояването на непознатата реалност не
по космополитен начин (според мен никой поет не е
само космополит), а по начин, по който днес живеем
едновременно и в дома си, но и с особеностите и
нравите, с тревогите и удоволствията на големия
свят. Ето защо в стиховете на Димана Иванова се
допълват интересът към различното и реалното
съпоставяне там на място – там и сега на познато

и непознато. Авторката разчита не на виртуалната
близост, а на сетивната и духовната връзка с реални
личности, събития и пространства.
Поетическата тъкан на такива творби носи в себе
си закодирани български и небългарски реакции от
натурата. Защото задълбаването в една чужда
култура, в един чужд език, е предпоставка за друг
прочит на различията и сходствата. Така поетесата
не търси границите и не противопоставя различията,
а ги приема като богатство, на което трябва да се
наслади и като вписване в света на безграничните
възможности за усвояване на духовни светове без
ограничителните линии на враждебността, на
неприятелството. Тази жажда за взаимност е израз
на любвеобилност към хората, културите, народите,
чието гостоприемство винаги може да те приюти и
дори да те рестартира сетивно, за да видиш и оцениш
от дистанция себе си.
Опоетизирането на реални моменти и географски
точки от живота на поета в аз-форма при
Димана Иванова не е самолюбуване или буквално
фотографиране на фон за изява на поетическото
чувство. Тази „репортажност“ и фотографичност
е доближаване до живия живот – и оттласкване от
събитийното чрез дисекцията или хиперболизацията,
която поетическото око може да предложи на
читателя.
Книгата „Розово слънце“ е отваряне към другите чрез
разчупването на херметизиращата се поетическа
нагласа до степен на сродяване с другото, с обекта на
изследване и опознаване чрез общуване, предизвикване
на искреност и любов. Това разкрива нови пластове
в многообразието на поетическата изява и нови
връзки с творци, паметници на културата и с
обекти на всекидневното битуване. Творческата
дързост и експерименталната откровеност до пълно
разголване на емоциите и мислите са неизменно
предизвикателство в изграждането на нова
поетическа реалност, кореспондираща с бунта на
съвременния творец срещу закостенялостта и
самоограничаването. Книгата на Димана Иванова
„Розово слънце“ ни въвлича в именно такова
приключение и изпитание.

с разперени криле
от метафори
в този слънчев есенен ден.
Бъбривите гълъби се къпят
във водата на уличната чешмичка,
едно врабче е с тях,
ръкомаха рошаво и непослушно,
и на всички хвъркати ни е добре
в този полет на поезията.
			

(„Женският пазар II“)

И не е случайно началото на книгата с творби като
горната, в които ЗАВРЪЩАНЕТО тематично и
хронологично предхожда СТРАНСТВАНЕТО като
подсказване, че реминисценциите идват след края на
пътешествието. Или, че завръщането е начало на ново
пътешествие.
След прочита на „Розово слънце“ на Димана
Иванова, заедно с одисеевската жажда за откриване
и претворяване на близки и далечни духовни
съкровища, попадаме на родни предели, както и
на територията на Любовта, която е всъщност
собствената планета на поета. Защото висшата
степен на духовна близост е именно човешката
безгранична любов. Така европоцентризмът,
славянските култури и космополизмът се вплитат в
родолюбивото материнско съзнание на лирическата
пътешественичка, която е тук и навсякъде другаде,
където ще я отведат неизбродните пътища на
страстта и мъдростта.
ДИМИТЪР ХРИСТОВ
Димана Иванова, „Розово слънце“, изд. „Ерго“, 2021
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К а у зата

В итрина

Миглена Николчина,
„Бог с машина:
изваждане на човека
(от Романтизма до
трансхуманизма)“,
изд. „Версус“, 2022,
600 с., 25 лв.
Монографията на Миглена Николчина
се движи по ръба на човешкото,
като поставя въпроса за неговата
невъзможност, но и утопичните
му продължения. „Бог с машина“
проследява конвергенцията на идеи
от Омир до Гарланд, от марионетния
театър на Клайст до онтологията на
изваждането на Бадиу, от trasumanar
на Данте до трансхуманизма, за да се
съберат подетите изследователски
нишки в обезпокоително-странната,
но и любовно-комична точка на
тъждествеността и несъвпаденията
между човек и нечовек. Отвъд сериозния
ангажимент на теоретичната мисъл
на Миглена Николчина, читателите (от
любители на фантастиката и геймъри
до хуманитарии, следящи съвременните
етически и естетически дебати) ще
участват в разгърнатата с епическа
мощ битка за човека на страниците на
книгата.

Иван Добчев,
„Автопортрет в
огледалото на сцената“,
ИК „Жанет 45“, 2022,
384 с., 23 лв.
Иван Добчев ни въвлича в своята лична
театрална лаборатория, отваряйки
ни достъп през мемоарния разказ
„Автопортрет в огледалото на
сцената“ до своя режисьорски подход,
интелектуална мисъл, сензитивност
и интуиции. Тази книга е истински
подарък за почитателите на метода
Добчев, както и за онези, които искат
да се доближат до неговата фигура. В
първо лице той започва от семейната
си история и дядо Иван, когото Георги
Господинов вече е превърнал в свой герой,
като в единадесет ескиза създава една
цяла верига от процеси в историята на
българския театър.

Георги Каприев,
„Miscellanea“, изд.
„Изток-Запад“,
2022, 448 с., 25 лв.
„Miscellanea“ e третият сборник
със статии на Георги Каприев. Те
са разделени в три тематични
части. Първата е посветена на
византийската философия и култура;
втората ни превежда с един скок
от Парменид до Бекет, а третата
част есета са обединени от темата
за история на философията и
метафизиката. Доминиращо остава
полето на византийската философия
и култура, но тази книга е отворена и
към по-широк кръг читатели, които се
интересуват от Хамлет, техниките
на монтажа и съвременни дебати за
смисъла на философията.
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книгит е

Човекът или държавата: Платоновата
лупа на Чавдар Парушев
Моят отзив за книгата на Чавдар Парушев
„Срещучовешкото. Антиутопичният
жанр в литературата през ХХ век“ не е
и няма как да бъде безпристрастен поне
по две причини. Първата е, че тази книга
ме цитира многократно (но не само мене,
както ще стане ясно по-нататък), тъй
като в нея се третират теми и проблеми,
които ме занимават от десетилетия
и по отношение на които с Парушев
обитаваме едно общо диалогово поле на
оживени съгласия и разногласия. Преди да
бъде книга, изследването на Парушев беше
дисертация, която той защити преди
доста вече години, точно седем, ако трябва
да пояснявам, т.е. съветът на Хораций да се
изчака девет години преди да се публикува
тук е почти дословно изпълнен, при това в
нашата епоха, забележителна с множество
неща, но не и със склонността да се отлага
жаждата за мигновена публичност. През
тези седем години Парушев просто не
направи нищо, за да се появи книгата му
– това му равнодушие към съдбата на
труда му, без да съм го питала, е струва
ми се, плод на усещането му, че липсва
достатъчно многобройна общност, която
би се интересувала. Тук изниква моята
втора причина да бъда пристрастна: в
момента, в който издателство „Версус“
прие рисковата ми идея да възстановя
поредицата си за хуманитаристика
„зевгма“, аз предложих като първо заглавие
именно книгата на Парушев. Както този
ми избор, така и инвестицията ми в тази
поредица, така и другите случаи, в които
съм била пристрастна, така и в крайна
сметка собствените ми странствания
в този наш „свят от значения“ (Рилке),
са диктувани от убеждението, че
общностите на делата ни трябва да бъдат
не само намирани, но и създавани и че те не
са винаги синхронни, че те трябва да бъдат
мислени и във времето. Особено когато се
отнася
„до човека и до неговото оцеляване“ (СенДжон Перс),
а тъкмо до времето и оцеляването на
човека се отнасят размишленията на
Парушев в отговор на тревогите, които
бележат втората половина на ХХ и
началото на нашия век. Тези тревоги и
произтичащите от тях прокламации на
края и смъртта на един или друг аспект
на западната култура в политически,
идеологически или естетически план
авторът поставя под общия знаменател
на криза на темпоралността и капацитета
да се мисли бъдещето, която криза
намира повече или по-малко пряк израз в
жанра на антиутопията. Наред с тази
криза има и една друга, която Парушев
не толкова тематизира теоретически,
колкото решава практически – това е
информационният потоп, който поставя
всеки изследовател пред проблема как и
какво да се подбере и пресее. В лицето на
тази криза изследването на Парушев се
базира на внушителен брой литературни
произведения, определяни като антиутопия,
както и на широк кръг от теоретични
перспективи, като при това той включва
анализ на реален научен експеримент,
чиято необичайност, гротескност,
налудност идва да ни припомни, че ако
литературното въображение предшества
понякога с хилядолетия научните проекти,
нерядко е обратното, научните проекти
далече изпреварват и най-зловещите, найабсурдните ни фантазии. И тъй, възможен
ли е хибрид между човек и маймуна? Още
преди Първата световна война започва
сагата по търсенето на практически
отговор на този въпрос… Дали пък
междувременно не е бил намерен, дали не го
живеем вече?
Наред с обобщенията в началото и
края на книгата, „Срещучовешкото.
Антиутопичният жанр в литературата
през ХХ век“ съдържа една обемиста част,
която има теоретичен характер, и друга,
която се съсредоточава върху анализа на
четирима автори (Хърбърт Уелс, Урсула Ле
Гуин, Станислав Лем и Маргарет Атууд).

Теоретичната част се занимава с
дефинирането на жанра на антиутопията,
като се опира както на неговия генезис,
така и на внимателното му разграничаване
от други жанрове. Тази дискусия започва
с разглеждане на възникването на самия
термин на границата между литературата,
сатирата, политическата реторика и
философията, като задава тона на едно
от основните качества на работата на
Парушев – отказа от готови решения,
еднозначни отговори и лесно свеждане на
противоречията и разногласията до удобно
единство. В това пъстро поле Парушев
е воден от амбицията категорично да
отдели антиутопията от други жанрове, с
които я свързват едни или други сходства
– научната фантастика, сатирата и
утопията. Трябва да се подчертае, че
тези съседни жанрове са самите те
твърде проблемни в своите дефиниции.
В работата си по първото разграничение
– между научна фантастика и (анти)
утопия – Парушев въвежда една ярка и
евристично силна идея за „Платоновата
лупа“. Теоретически тази концепция
е разгърната между литературната
теория на Волфганг Изер, философската
рефлексия на Фредрик Джеймисън и
наблюденията на една от водещите
фигури в изследванията на научната
фантастика, Дарко Сувин. Под тази
„лупа“ съполагането на човек и държава,
което ще осигури вход към политическите
залози на антиутопията, успява да получи
значителна степен на формализация.
Колкото и да е проблематична тази
формализация, която очертава дори един
западен и един лично засягащ ме източен
(от епохата на соца) жанров квадрат,
тя има ефекта да стабилизира както в
исторически, така и в структурен план
твърде флуидната природа на изследвания
обект, флуидна до голяма степен и по
решение на Парушев, доколкото той се
стреми да удържа както литературните,
така и извънлитературните контексти.
Тъкмо тук е ситуирано и странното
преливане на литературния (анти)утопизъм
във вече споменатия чудноват научен
експеримент, проведен от Илия Иванов,
който буквализира множество предходни и
следходни литературни фантазии в опита
си да постигне с изкуствено осеменяване
хибрид между човек и маймуна. Както
посочва Парушев, казусът „Илия Иванов“
показва до каква степен функционирането
на определени художествени произведения
пресича разнообразни литературни и
нелитературни пространства и не може да
бъде изчерпано в една автономна област,
назовима „литература“.
Следващото разграничение, което Парушев
прави, е между антиутопия и сатира.
Тази част препраща към изследвания
върху сатирата на Росица Димчева и
Цветана Хубенова, като отново прилага
Платоновата „лупа“ и се завръща в нова
и все по-прецизна светлина към вече
обсъждани автори и тези. Разглеждането
на български теоретици в ангажиран и
критичен дух е сред достойнствата на
книгата: така последното разграничение,
което Парушев прави – между антиутопия
и утопия – се насочва предимно към
работата на Александър Кьосев. Това
„разчистване на сметките“ между
антиутопията, от една страна, и научната
фантастика, сатирата и утопията, от
друга, е насочено към прокарването на
собствената категорична теза на Парушев,
според която антиутопията „печели“ това
съревнование. А с това антиутопията
печели правото да формулира визиите
на бъдещите човешки и нечовешки
общества, да мисли бъдещия край на човека
или появата на нов такъв. Тази теза,
достатъчно убедителна през аргументи
за отслабеното и отслабващо присъствие
на другите три жанра в настоящата
епоха, е след това изведена към следната
дефиниция:
„под „антиутопия“ разбирам опит да
се мисли криза на възможността да се

произвежда
смисъл в
понятието
„човек“ (с. 157).
Гениална
формулировка.
Наред с
„Платоновата
лупа“, тази
дефиниция
и нейното
разгръщане
са несъмнено
сред най-амбициозните
достижения на Парушев.
Заедно с това те предизвикват и най-много
въпроси. Така центрирането на жанровите
разграничения около понятието „човек“ и
неговите кризи, колкото и да е близко до
собствения ми начин на мислене и колкото
и продуктивно да е то – а аз смятам,
че то е изключително продуктивно във
връзката с темпоралността, която
Парушев прави, – отваря един сериозен
теоретичен зев, чието запълване се нуждае
от друга генеалогия, генеалогията именно
на разбирането за човека в европейската
култура. Тъй като подходът на Парушев
е през скриващо-разкриващото сдвояване
на „човек“ и „държава“, допълнително
усложнено от понятието „субект“, на това
място той се впуска в преглед тъкмо на
проблема за държавата. Въпреки че това не
успява да отговори на въпроса за „човека“,
който собственият му подход поражда,
достигнатото в резултат обобщаващо
определение не само заслужава адмирации,
но и изглежда особено релевантно на
собствената ни епоха и нейните специфични
социални и политически тревоги. Или както
той казва,
„Строга дефиниция на понятието
литературна антиутопия, която може
да обхване описания наратив, би гласяла:
литературно произведение, което
фикционализира чрез антропохронотоп
невъзможността за съчетаване между
субект и държава, без едното да заличава
другото…“ (с. 182).
Или едното, или другото. Човекът или
държавата. Ето къде сме. Отново пак.
Тази дефиниция е не само блестяща: седем
години по-късно тя предлага срез на найновите ни несгоди. В следващата част от
книгата Парушев я прилага към конкретни
произведения на автори, които вече са били
призовавани в хода на теоретичната му
аргументация – Хърбърт Уелс, Урсула Ле
Гуин, Станислав Лем, Маргарет Атууд,
но и редица други имена от внушителния
списък с първична литература. В техния
анализ Парушев демонстрира как тази
дефиниция позволява пълноценни прочити
на литературни произведения. Това тя
прави. Тя постига и нещо друго обаче –
предлага призма за разбиране на нагласите
спрямо темпоралността в края на ХХ и
началото на ХХI век, което прави възможно
пренасянето на „Платоновата лупа“ и върху
други аспекти на съвременната култура.
При представянето на книгата си
неотдавна във ФЖМК Чавдар Парушев
разказа какво е искал, но не се е чувствал
достатъчно готов да разгърне като
допълнителна глава в своята книга.
Идеята му тръгваше от огледалните
неврони (природни науки), прекарваше
тези неврони през дебрите на социалния
свят (социални науки) и накрая отвеждаше
към художественото претворяване
(хуманитарни науки). Сега вече, каза
той, чувствал, че може да развие тази
перспектива. Очакваме с нетърпение.
Тази и следващите глави от аналитичната
проницателност на Парушев.
МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА
Чавдар Парушев,
„Срещучовешкото.
Антиутопичният жанр
в литературата през ХХ
век“, изд. „Версус“, 2021

Г л асов е т е

им
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Росен Карамфилов: Никой не трябва
да стреля по никого
Владислав Христов: Преди векове
Марк Аврелий написва „Към себе си“,
сега ти написваш „Към нея“, условно
погледнато – може ли да има „Към нея“,
ако преди това не си минал през „Към
себе си“?
Росен Карамфилов: Първо задължително
минаваш през себе си. През всички огледала
във всички свои стаи. Интересното в
„Към нея“ е, че е написана и от мъжката,
и от женската гледна точка, без втората
да звучи изкуствено. Част от моите
фенове ме питаха дали Ана не ги е писала.
Това означава, че сме свързани. И че поне
веднъж в живота си не сбърках с избора на
жена.
29 години – 29 парчета любов в книгата,
какво научи за любовта през годините?
Любовта е велика. Любовта е опасна.
Любовта е сянката на Бог. Любовта е,
когато е красиво дори когато светът те
отвращава. А светът ме отвращава не за
друго, а защото опустя. Стана сбъркан.
Такъв, какъвто е без любов, не бих го
понесъл.
Имал си много любов и си губил любов,
как градиш своя имунитет, който ти
помага да се справяш със загубите?
Не се справям. След като почина
баща ми, умря страхът ми от други
загуби. Оттам насетне – насъщното
превръщам в свой живот, а изгубеното
– в творчество. Наскоро написах песен
за групата ми “Erase The Poems”, по
мотиви от известно мое стихотворение,
посветено на отишла си от мен дама.
Стана прекрасна песен. Ефирна и тежка.
Ще я чуете наесен.
Писането чрез сърцето често е
унищожително дори физически за
автора, как преодоляваш последиците,
коя е твоята „противоотрова“?
Музиката. Правенето и слушането є.
Природата. Книгите на писателите,
които ме изграждат. Умението да
се изключвам. Да изчезвам когато си
поискам и да се появявам пак. Да съм
адекватен дори когато реалността не е.
Много писатели все още смятат
любовта за твърде сантиментално
и изтъркано от употреба човешко
чувство, какво би им казал?
Не бих говорил с тях. Камо ли да им кажа
нещо. Да се оправят.
Преди години когато започна да пишеш
поезия, малцина повярваха в таланта
ти, сега вече имаш много почитатели –
твоят начин да отсяваш житото от
плявата?

С много работа. С много четене. С
много писане. С много изхвърляне на
боклука. С много самокритичност.
Харесам ли нещо свое – това ме плаши.
Опитвам се да възпитавам у хората,
на които съм редактор, характера на
истинския писател. Тъпо е да си вярваш,
а да не можеш нищо. Постигни нещо
голямо и тогава си повярвай. Но не до
безумие. Точно толкова колкото ти е
нужно, за да успяваш всеки път да се
надскачаш. Да се изненадаш.

„Слънчице в креватче“ е замислена
от своя автор Калин Михайлов като
книга за радостта да си родител –
да станеш и да останеш родител.
Стихотворенията в нея отвеждат
читателя в свят, който се върти
– както си му е редът – около едно
слънце, но където слънцата всъщност
се оказват повече; свят, който
среща погледа на детето и погледа
на родителя, не за да ги сблъска, а
за да ги просветли един чрез друг;
свят, в който телефоните все още
имат опашки, без да се срамуват от
това. Четиво за майките, бащите и
техните деца, които създават, крепят
и пренасят заедно през времето
традиционния образ на семейството.

След „Колене“ събра ли сили за нов
роман?
Тъй като съм фанатик на тази тема
и съм убеден, че не бива да се говори
предварително за тия неща, за да не се
убие енергията им, ще кажа само: да.
През последните две години усилено
рисуваш, по-труден ли е пътят ти
като художник, отколкото като
писател?
Аз не съм художник. Аз съм свободен
дух с четка в ръка. Има разлика.
Художникът носи със себе си знанието
как се рисува. За щастие или за беда,
нямам това знание, но пък това прави
картините ми свободни. Колкото потрудно – толкова по-добре. Напоследък
експериментирам с всякакви формати
и материали. Любимо ми е да правя
полиптихи – метър на метър, съставени
от четири платна 50х50 см, да речем.
Как се предпазваш от неизбежната
реакция на хората да те сравняват с
баща ти? Какво от духа на Кольо К.
присъства в твоите картини?
Нека сравняват, макар че е глупаво. Не
можеш да сравниш един гений със сина
му, който изобщо не знае какво прави, а
просто чувства. Истината е, че имам
духовна свързаност с татко, която няма
как да обясня. Достатъчен е фактът,
че не съм сам в рисуването. Заедно сме
чрез енергията. И е съвсем нормално
рисунъкът ми да напомня с нещо на него.
Та неговото творчество е формирало
цялостната ми представа за естетика!
От – до. Ще ми се усещането за вяра
от неговите картини да присъства и в
моите. Дано да е така.
Лесно ли се разделяш с картините
си? Има ли картина, с която не би се
разделил?
С моите – да. Те са за хората. С тези
на баща ми, Кольо Карамфилов, е потрудно. Затова и негова живопис не
продавам. Има и мои картини, които
са ме докоснали и тяхното място е на
стената вкъщи.

Фотография: Антон Хариев

Писане, рисуване, музика, може ли
изобщо да има степенуване в сърцето
ти?
И трите. До края и отвъд него.
След пандемията ни връхлетя
война, какви грехове все още изкупва
човечеството? Има ли шанс да
обърнем посоката на реката, да
дойдат по-добри времена?
Всичко е по план. Да бъде изличено
човешкото. Да бъде изтрито
божественото. Да се озлоби
човечеството. Да властва разрухата. А
всъщност е просто. Никой не трябва да
стреля по никого. Тая кръвнина всички
ще я плащаме. Колкото по-скоро си
спомним, че добротата е необходима
в сърцето на човека, толкова по-скоро
ще се почувстваме щастливи. От това
зависи дали ще спасим или не. Иначе ни
очаква гибел. И то грозна. Простете, но
трябва да тръгнем от песимистичната
опция, за да се опомним.
Поне малко. Що за ужас
живеем? Свят без Бог.
Мрак без мяра. Стига.
30.05.2022
Въпросите зададе
ВЛАДИСЛАВ
ХРИСТОВ

Владислав Христов

(хайку)
…
люляци
и преди и след танковете
същият аромат
…
синьо и жълто
тихото небе
над Киев
…
зазоряване
топлината на току-що
напуснат дом
…
песен на авлига
сред руините
търсене на дом
…
барутно утро
вдигането на
хвърчило-слънце

…
рунд едно
тела срещу куршуми
…
масов гроб
мирът погребан
заедно с телата
…
в тишината
между две експлозии
разпукан нар
…
бяло знаме
и ето идва
първата муха
…
бомбена атака
потрепването на свещта
в убежището

Калин Михайлов,
„Слънчице в
креватче“, изд.
„Потайниче“, 2022,
40 с., 10 лв.

…
примирие
генералите берат
боровинки
…
японска градина
бонзай с формата
на ядрена бомба
….
горска пътека
дълго след бежанците
ухание на див чесън

Едмунд Хусерл,
„Светът, който
живеем: граници и
хоризонти“, прев.
Кольо Коев, Светлана
Събева, ИК „Критика
и хуманизъм“, 2022,
306 с., 29 лв.
„Светът, който живеем: граници и
хоризонти“ събира забележителни
текстове от Едмунд Хусерл, като
оста и сърцевината на тази книга
преминава през „Произходът на
геометрията“ и „Философията и
кризата на европейското човечество“,
освен тях книгата съдържа
няколко текста от същия период,
които насочват към разнообразни
културни практики и феномени като
интерсубективността, науката,
несъзнаваното. За пореден път
„Критика и хуманизъм“ предизвикват
най-любознателните и ерудирани
читатели, предлагайки им ключов
сблъсък с една от най-устойчивите
значими мисловни традиции на ХХ век
– феноменологията – в лицето на един
от нейните създатели.

Джорджо Вазари,
„Животописи на велики
художници, скулптори
и архитекти. Том II“,
прев. Ина Кирякова, изд.
„Изток-Запад“, 2022,
224 с., 29 лв.
Със своите литературни портрети
Джорджо Вазари внася една определено
нова форма на критическото
писане, разбира се, стъпвайки върху
съществуващата вече дълга традиция
на биографичния метод. Публикувано за
първи път във Флоренция през 1550 г.
произведението му и до днес остава
крайъгълен камък в изкуствознанието.
Благодарение на животописите на Вазари
можем да се докоснем до най-великите
творци за всички времена – от гения
на Джото, Леонардо, Микеланджело
до Мазачо, Брунелески, Ботичели,
създателите на нова парадигма в
изкуството, а именно – Ренесанса.

…
бежански лагер
сутрешният дъжд
се превръща в светена вода
…
безсънна нощ
не излиза броят
на оловните войници
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Миналото се преживява, освен да се разказва
Камелия Спасова: Повод за този разговор е „История
и еманципация. Клио из пасажите на модерността“
– една дълго работена книга върху Валтер Бенямин
и неговото разбиране за история на модерността. В
увода ти ни представяш музата на историята Клио,
която навестява Бенямин. Разкажи малко повече
какво представлява тази модерна Клио в проекта
към една философия на историята.
Димитър Божков: В българската традиция на
философията на историята Клио често присъства в
заглавията на книги: примерно на Николай Ирибаджаков
„Клио пред съда на буржоазната философия“ или на
Желязко Стоянов „Клио познатата и непознатата“ или
книгата на Вера Мутафчиева „И Клио е муза“. От една
страна, искам да продължа тази традиция, която вижда
в Клио символ на определен тип разсъждения, но от друга,
ми се иска да погледна историята (едновременно като
процес и като разказ за миналото) от един нов ъгъл,
в който настоящето е видяно като особена точка, в
която се пресичат миналото и бъдещето, и в която се
образува констелацията между това, което вече-не-е и
това, което все-още-не-е.
През 20-те години на XX в. имаме едно голямо
преобръщане на разбирането за история, което се
отдалечава от казаното от Ранке „Да познаем миналото
такова, каквото е било“, но също и от опитите
историческият процес да се мисли като единен и
хомогенен, без оглед на малките детайли и забравените
факти, които преобръщат каруцата на големия разказ.
Темата за настоящето и бъдещето се оказва, че не
може да бъде пренебрегната в търсенето на смисъла
на историята и на начините на нейното разказване. И
тъй като Клио също е муза, не бива да забравяме, че
промените в писането за миналото не са без връзка и
с процесите, които се развиват сред колежките музи,
вдъхновителки и на другите изкуства. Жак Рансиер
много добре определя това с понятието си „режими
на видимост“, което показва точно как изкуствата
създават определени оптики на гледане, в които дадени
неща придобиват значение, което после се подема и от
историографията. Затова и модерната Клио ще насочи
историка на деветнадесетото столетие към пасажите,
към стоките, към рекламата, към професионалните
конспиратори, детективите и фланьорите. Без тях
историята не би имала тази фактологична и културна
плътност, която би ни позволила вникването в
дълбочините на миналото.
Иначе философията на историята може да се обнови
според мен, като се замислим повече върху отношението
на историята с главно „И“, като процес и като ход на
времето, в което се поместват действията на хората
и като конкретното изследване на миналото, в което
търсим забравени възможности и изтласкани травми.
Най-общо така си представям съвременната философия
на историята – като едновременно екзистенциално
преживяване и като усилие да си представим друг свят.
Миналото, освен да се разказва, и се преживява.
К. С.: Като мислим за Бенямин и неговото понятие
за история, неизменно изплува образът на ангела на
Клее и визията на историята като катастрофа, а
историкът като обърнат изцяло към едно минало.
Какво е мястото на бароковата алегория в тази
сцена? И доколко подобна визия е вписана пряко в
социалния контекст между двете световни войни?
Въобще твоята книга непрекъснато внимава
за контекстуалните детайли и политическото
измерение в един срез между философия и социология.
Д. Б.: Ангелът на историята от картината на
Клее е прекрасна алегория, която Бенямин ни дава за
работата и положението на историка в мрачни времена,
едновременно обърнат към миналото и опитващ се да
спаси каквото е останало от него в момент на криза, а
и в същото време тласкан от силите на деня към едно
застрашително бъдеще. Това не е просто образ, а особено
свидетелство за преживяване и предчувствие за задаваща
се катастрофа. В съдбата на Бенямин можем да видим
точно това пресичане на личния живот и колективното
историческо събитие. За да разберем неговата мисъл,
трябва да се обърнем към контекста на неговата епоха и
към специфичния начин, по който в нея се е възприемала
и чувствала историята. В еврейската традиция има
такива смъртни ангели, които погиват, след като са
изпели своята песен пред Бога. Поне според Гершом
Шолем тази идея е водила Бенямин, който при всички
свои странствания е носил със себе си картината на
Клее.
Времето между двете световни войни е било време на
нови възможности, на освобождение, но
в същото време и крайно заплашително.
Надигали са се огромни сили, които
са помели познатия дотогава свят.
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В своята историческа работа
върху парижките пасажи Бенямин
се е опитал едновременно да спаси
забравените надежди от зората на
модерността през XIX век и заедно
с това да набележи моментите,
когато ходът на историята е могъл
да тръгне в друга посока. Това е
ужасът, който съзира ангелът на
историята, едновременно настоящата
катастрофа, но и пропуснатите
шансове светът да бъде друг. Заради
това и за мен това свидетелство
е толкова важно, доколкото между
неговите редове можем да прочетем
драмата на цяло едно поколение немски
мислители от еврейски произход,
които са приклещени от непреодолими
обстоятелства и които в спомена са
търсили надеждата за избавление. Не
мога да не припомня, че в еврейската
история именно в такива моменти на криза можем да
наблюдаваме силни ревитализации на месианската идея,
която по особен начин намира нови изрази спрямо духа
на времето. Особената среща между нея и марксизма
предлага плодотворни писти за размишление относно
диагностиката на настоящето и надеждата за неговото
преодоляване.
К. С.: Дълго време някои пасажи не се използват
от никого и биват постепенно забравяни. Има ли
важни и изгубени пасажи, които модерността
неуместно е пропуснала? Въобще какво е понятието
за пасаж при Бенямин и как работи то в „История
и еманципация“? И водят ли пасажите към
еманципация, предлагат ли изходи?
Д. Б.: Пасажите за дълго време са били символ на
модерността, едно почти магическо царство на стоките
и на желанието, произвеждано от техните образи.
Затова и Бенямин ги взима като отправна точка на
историческото си съчинение за парижкия XIX век. На
принципа на Бодлеровите съответствия той навързва
почти всички важни за тогава културни и социални
реалности около историята на пасажите: Бодлер,
детективския роман, професионалните конспиратори,
интериорите, катакомбите, архитектурата от
стъкло, утопиите на Фурие, романите на Балзак и
т.н. и т.н. Още повече че в тях могат да се видят
всички по-интересни градски типажи и да се проследи
разнообразието от форми на живот, които създава
модерният капитализъм.
Самият Бенямин е бил очарован от тази „тайнствена
светлина на необичайното“, която се процежда
през прашните стъклени покриви. Промените в
икономическата история от края на века ги превръщат
в „руини, още преди те да са рухнали“. Те остават
като носталгичен спомен за едно време, в което ходът
на историята би могъл да тръгне и в друга посока.
Универсалните магазини заместват пасажите и когато
Бенямин се е шляел из тях, те вече са били загубили
някогашното си величие и значение за циркулацията на
хора и стоки. И сякаш тази западналост привлича погледа
на фланьора философ, който задълго ги превръща в своя
съдба и който неуморимо реконструира специфичните
жизнени форми в тях. Разбира се, че има и изгубени
пасажи, във втората половина на XIX век, след големите
реконструкции на Осман, след Парижката комуна и след
множество още знайни и незнайни разрушения част от
пасажите са вече изгубени. Но най-големите и важните
все още стоят.
Питаш ме дали те са изход. Бих казал, че са преди
всичко лабиринт, за Бенямин именно „лабиринтът е
родината на колебаещия се“, което е особено важно
именно защото пасажите са част от тези творения
на модерността, които „се колебаят на прага“ и които
така и не пристъпват уверено в XX век. В случая е важно
колебанието, защото то предизвиква така необходимото
усъмняване в начина, по който вървят нещата и
историята. И именно в този смисъл техният лабиринт
може и да предложи изход, но не е сигурно. Позитивното
връщане назад е може би изход от настоящите кризи.
В този смисъл дали пасажите биха могли да заменят
моловете? Надали, но споменът за лабиринтообразните
галерии би могъл да предизвика носталгия, чрез която да
критикуваме нашето настояще.
К.С.: Как влияе технологичният прогрес върху
разбирането ни за история? Може ли да се
създаде афективна история на миналото, която
едновременно с това да бъде всеобща?
Д. Б.: Технологичният прогрес, особено в днешно време,
създава редица противоречия, за които често не си
даваме сметка. Бенямин много добре го е усетил и ако
се върна към алегорията с ангела на историята, той е
отвят именно от бурята на прогреса, който заплашва да

изличи образа на миналото. Прогресът,
особено технологичният, създава
усещането, че нещата вървят към подобро, и че в далечното „светло бъдеще“
нещата ще се наредят както трябва.
Многото катастрофи на XX век би
трябвало да са показали илюзорността
на подобна представа, но за жалост,
през последните години все повече
отново се чува оптимистичният глас
на дигиталните неокапиталисти,
търсещи все повече печалби и готови
дори да се изнесат на Марс, само и само
рекламата и акциите да вървят нагоре.
Днес повече от всякога новите джаджи
и виртуализирането на публичното ни
пространство заплашват да пропукат и
без това крехките връзки между хората,
създавайки изкуствени информационни
балони и представяйки ни утопията
на някакъв свръхтрансхуманистичен
човек. В този смисъл няма нищо по-чуждо на
прогресизма от историческото съзнание, доколкото
то ни представя равноценността на различни жизнени
форми и относителността на всеки светоглед. Всяко
технологично изменение създава съответно и нови
социални отношения, от които определени групи
отпадат, стигматизирани са като недостатъчно
технологично развити. Винаги съм имал симпатия към
губещите в историята и към тези класи, които някак
отпадат от влака. И Бенямин някак ни насочва прогледа
точно към тях, към всички тези, които се колебаят на
прага и не смеят да го прескочат. Затова и за Бенямин
историкът трябва да бъде колекционер и вехтошар,
доколкото само те могат да съзрат стойността на
нещо отдавна забравено и излязло от употреба и да
го събудят за нов живот. Така през предметите и
закодираните в тях значения ние можем да търсим
пътищата към преживяването на миналото, което
преживяване обаче не може да бъде всеобщо, доколкото,
за да се запази, трябва да остане при конкретното.
К. С.: Каква му е Хекуба, или каква е литературата
за Божков? В книгата ти има един великолепен анализ
на „Хамлет“ през Карл Шмит и Бенямин, ти си
литературоведски изкушен философ, а кои са другите
важни литературни примери, през които минава
книгата ти?
Д. Б.: Винаги съм смятал, че философията не може да
бъде просто отвлечени размишления, напротив, трябва
да търсим конкретното жизнено въплъщение и на найабстрактната мисъл. Литературата и историята дават
именно тази преживелищна и образна плътност, без
която мисълта би останала само ненужна конструкция.
Ако търсим преживяването в историята, то не може
да се лишим от литературата, доколкото последната
ни отваря пътя към възможното и към особените
нюанси, които сетивността ни може да даде на някой
предмет или с които може да обагри едно събитие, било
историческо, било част от индивидуалната ни биография.
В творчеството на Бенямин можем да намерим
референции към множество писатели: Гьоте, Бодлер,
Пруст, сюрреалистите, Кафка, Николай Лесков и много
други. Като философ той винаги е имал особено внимание
към литературата и към връзката є със социологията,
историята и дори правото.
К. С.: В началото на „История и еманципация“ ти
ни подготвяш, че това е първи том и предстои
втори том „Марксизмът в месианизма“. За финал на
разговора ще ни въведеш ли в него, какво да очакваме
от продължението?
Д. Б.: Да, това мисля да е следващата ми книга, в която
ще изследвам много от философите, близки до Бенямин
или вдъхновяващи се от него. Така ще се опитам да
дам по-пълна картина както на сложните отношения
помежду им, така и на епохата, в която са живели или са
реципирали основните му идеи. Фокус на това изследване
ще бъде по какъв начин съвременните философски
интерпретации на месианската идея се свързват и
повлияват от марксизма. Ще мина също през Латинска
Америка, за да проследя как се развива едно много особено
течение в рамките на католическата църква, а именно
Теология на освобождението. Очакването ми е, че по
този начин и през откриването на едни особени връзки
между вярата в Бога и надеждата за промяна на света
ще може да се отвори едно особено поле за диалог както
между различни религии, така и между марксизма и
религиозното мислене. Колкото и да е странно, може да
се открият не малко пресечни точки. Тази, която аз ще
проследя, е свързана с философията на историята.
Въпросите зададе
КАМЕЛИЯ СПАСОВА

С ъвр е м е нно
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очаква специален гост. Заедно с Юлия наблюдаваме
как майка є Нела (Даница Курчич) се преобразява в
суетна и прибързана господарка на дома, а токсичният
є баща Анте (Леон Лучев) изоставя добронамерената
си фасада, само и само да впечатли госта си на всяка
цена. Недомлъвките касаят възможна инвестиция от
страна на стария познат на семейството Хавиер (Клиф
Къртис), който изглежда въплъщение на заможния
американец, чиято възхита от хърватското крайбрежие
трябва задължително да се превърне във финансова
изгода.

„Мурена“ и сеизмичните трусове
в емоционалния свят
Какво ли бихме казали на 16-годишното си „аз“
от разстоянието на времето? Дали ще изберем
съвет или утешителни думи, възможностите са
ограничени и винаги с морална окраска. Какво пък би
било, ако вместо това оставим 16-годишното „аз“
да проговори? Така поставя нещата и хърватската
режисьорка Антонета Аламат Кусиянович с дебютния
си филм „Мурена“, чиято българска премиера се
състоя през пролетта на София Филм Фест. Макар
и лишен от автобиографични залози, „Мурена“
несъмнено е творба, посветена на пубертетските
години, на онова странно и тъмно място, средище на
безутешно желание за „още“ и непоклатима себичност.
Главната героиня Юлия живее на изолиран остров в
Адриатика (някъде около Дубровник) заедно с майка
си и баща си; лятото напредва без интересни случки,
а единственото разнообразно занимание за нея е да се
гмурка и да лови змиорки. Оттам и идва необичайното
име на филма: мурената е вид змиоркоподобна риба,
срещаща се в субтропичните райони; има островърхи
зъби, с които не само може да ловува, но и да нанася

режисьорката заслужено спечели наградата за
дебюти „Златна камера“ от кинофестивала в Кан, а
продуцентската къща на Мартин Скорсезе се включи в
разпространителската кампания в Европа и Америка.
Но тези последствия са резултат от дългогодишна
колаборация и най-вече от фината настройка на
режисьорката спрямо дори най-малките промени в
емоционалния климат на героите.
В ролята на Юлия влиза младата хърватка Грация
Филипович, чието енигматично присъствие дирижира
сеизмичните точки на филма. Жестовете є са резки,
далеч от премерени, а речта є граничи с грубост
– това са характеристики, донякъде типични за
разбунтувала се тийнейджърка, но актьорската
игра на Филипович излъчва и особен тип стоицизъм,
сякаш притежава някакво несподелимо знание. Тъй
като филмът неотлъчно следва Юлия през цялото
си времетраене, зрителите бързо се научават да
долавят дори най-малките промени в емоционалния
є свят. Още повече тази осезаемост се подсилва от

Хавиер символизира абстрактната цел на
Юлия, а именно: да бъде другаде, да стане друга.
Затова и връзката помежду им бързо придобива
амбивалентен заряд – отваря се място за флирт,
за пренос на бащински образи, за пренаписване на
идентификационните механизми. Дори се получава
така, сякаш желанието за другост захранва и дирижира
сюжета и скоро разбираме, че преди години Нела и
Хавиер са имали афера и възможността да заминат
заедно в Америка. Тези малки в преразказа си детайли
обаче заемат голяма част от екранното време и
филмът успява да обходи всички тайни трасета
на неизказаните желания и неизказуемите болки.
Емоционалното насилие, с което бащата си служи, за да
постави Юлия на мястото є, придобива феноменални (за
западния, но не и за източноевропейския зрител) размери
и няколкото дни забавление се превръщат в изпитание
пред семейството и дали ще продължи да съществува в
тази си ригидна форма.
Самата Аламат Кусиянович се вдъхновява от
архитектурата и от артихектониката на локациите,
затова и извежда от тях емоционалното състояние
на героите си. Тя описва слънцето и ярката светлина
като необходимо условие за злокобните тонове и
напрежението на своя филм, а етическата подплата е
свързана с мита, че насилие се случва само в тъмни улички
и непрогледни нощи. Напротив, режисьорката нарочно
поставя героите си в утопичен пейзаж, сред синева и
изобилие от вода, а те сякаш умират от жажда; нямат
сянка, под която да се скрият. И това е вярно на ниво
топография – за снимките са избрани острови без зелена
растителност. Емоционалното въздействие върху
героите е свързано с невъзможността да си отдъхнат и
парадоксално, почивката изважда на показ най-тъмните
им страни. Няма традиционно „добри“ герои в този иначе
обикновен по сюжета си филм.

Снимки: Antitalent/The Match Factory

сериозни рани. Още в откриващата сцена на филма
Юлия улавя мурена, но плаща за смъртта на рибата
със собствената си кръв, наранявайки се с харпуна –
камерата отчетливо се фокусира върху раната върху
бедрото є, точно на ръба на банския костюм.
Оттам насетне животното и момичето стават
неразривно свързани и въпреки че филмът не се свени
да поразтегли метафората, не прави компромис нито
с формата, нито със съдържанието си. За „Мурена“

субективния стил на заснемане на операторката
Елен Лувар, която е работила с имена като Аличе
Рорвахер и с Маги Джиленхол по номинирания за
„Оскар“ филм „Изгубената дъщеря“. Вместо да
трепти от вълнение, камерата удържа образите
стабилни до точния момент, в който динамиката
сякаш избухва. Движенията на камерата са винаги
със замах и често са кръгови, сякаш стесняват иначе
необятния хоризонт на Адриатическо море. Райският
пейзаж разкрива клаустрофобичния си потенциал, а
вътрешният свят на героинята
остава болезнено неразгадаем.
Има няколко момента, в които
образът є се пропуква и тогава
камерата успява да хване точния
момент и пролуката – сякаш
въздухът около нея се променя
и отваря място за една друга,
съвсем непозната Юлия.
Така описан, „Мурена“ напомня
повече на филм-мистерия,
отколкото на тийн-драма и
това не е подвеждащо описание:
филмът всъщност не отстъпва на
Хичкок по съспенс и скрупульозно
построения сценарий. Талантът
на Аламат Кусиянович да наслоява
настроенията – несигурност,
трепет, страх – засиява още в
самото начало на филма, когато
става ясно, че семейството

„Мурена“ се явява естествено продължение на
късометражния „В дълбините“ (Into the Blue, 2017), с
който режисьорката печели награди в Берлин и Сараево.
В късата версия Грация Филипович играе същата Юлия,
но в друг сценарий. Ако в „Мурена“ напрежението се
концентрира върху образите на бащата и Хавиер като
негов сурогат, в късия филм препятствията са вдълбани
в приятелството между две момичета и намират
израз във фигурата на момче, което ги разделя. Аламат
Кусиянович се вдъхновява от интензитета на тези
емоции, както и от силата им да променят световете
на героите дори без да са артикулирани. Затова и
заглавието символизира амбивалентността на този
преход: мурената е величествена в страшния си облик,
но в противоречията є има и нещо красиво. В природата
є е както да се отбранява, така и да атакува: точно
като Юлия, която е готова да пожертва семейството
за свободата дори и с цената на живота си, само и само
да напусне клетката, която я държи в плен. Желанието
често е твърде трудно за артикулиране, затова понякога
разполагаме само с бягството.
САВИНА ПЕТКОВА
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Лулу –
куклата без конци

„Лулу“
от Франк Ведекинд
Превод Владко Мурдаров, композитор Емилиян Гацов,
режисьор Крис Шарков, сценография Никола Тороманов,
костюми Илияна Кънчева, музика Емилиян Гацов, видео
Александър Станишев
Участват: Елеонора Иванова, Мартин Димитров,
Дария Симеонова, Александър Узунов, Юлиян Рачков,
Николай Върбанов, Михаил Милчев, Николай Димитров,
Маргарита Лъчезарова и Ралица Попова
Театър „София“, премиера 10 май 2022
След реализирането на голямото заглавие „Пер
Гюнт“ на норвежкия драматург Хенрик Ибсен под
режисурата на Катя Петрова Театър „София“ отново
предлага на публиката си класически текст. Това е
модерната класика „Лулу“ на немския автор Франк
Ведекинд. Историята за вариететна актриса, която
се превръща в знаменитост, разказва с модерен почерк
режисьорът Крис Шарков.
Лулу е момиче, което преминава през тежкия път
на творческите индустрии, където бива купувана
и продавана като стока. Животът є е превърнат
в изпитание на пазарен принцип. Съдба, която тя
прегръща като идея, без да знае срещу какво ще бъде
изправена. Пиесата се развива в продължение на
няколко месеца, в различни големи европейски градове,
през което време ние като зрители наблюдаваме
професионалното развитие на Лулу и едновременно
личното є затъване, до момента, в който тя убива
своя съпруг – притежател. Тогава започва и последната

Сцена от спектакъла

а се превръща в жертва на екрана, на възможността
за непрестанна цикличност и възпроизвеждане. Така
повдигнатият въпрос от Франк Ведекинд, освен че
запазва актуалността си, бива разчетен и като все
по-актуален. Това осъвременяване е постигнато чрез
решението в декора и употребата на сценичното
пространство. Действието е паралелно зависимо от
себе си. Наблюдаваме театър, в който се реализират
отделни снимачни моменти от киноплощадката. На
сцената се появяват и изчезват декори от процеса,
който е добре сглобен с реалния живот от пиесата.
Голямо впечатление прави огромната секскукла, върху
която се катерят актьорите, поставена по средата
на сцената. Тя е като брошка за цялостното решение
на сценографията, извеждащо идеята за употребата
на човека и тялото му. Пространството работи в
полза на това Лулу да се превърне в разпознаваемо лице,
а накрая самото то я представя като балон, по който
телевизионните продуценти скачат заедно с леките си
жени.
Впечатление прави условното разделение на сцената
на две части, характерно за работата на Крис
Шарков. На аванссцената пространството работи
за интимността на Лулу – там персонажът има
възможност да говори открито за емоциите си, а
в дълбочина на сцената персонажът е изправен пред
мнението на чуждите външни хора и техните погледи.
И още оттук можем да съдим за отношенията на Лулу
с останалите персонажи. Можем да видим как тя ги
манипулира в интимното за нея пространство, където
изгражда и повечето си отношения с тях и след това
как тези отношения се разпадат пред света. Заложена
е идеята за илюзорната реалност, за играта и винаги
присъстващата доза лъжа.
Като контрапункт на тази илюзия, в която жената

фаза от живота є, в която най-чисто кристализира
идеята за това, че е продукт на една индустрия.
В главната роля е младата актриса Елеонора Иванова.
Тя успява да премине от образа на наивно момиче, през
жестока лицемерка до готова на всичко за пари жена.
Трудна задача, с която Елеонора се справя отлично.
Актрисата успява да изгради ролята по динамичен
начин. От една страна, нейната Лулу е главното
действащо лице, около което е съсредоточено цялото
действие в пиесата, а от друга – тя е до такава
степен различната, че сякаш персонажът є е изведен
над пиесата. Както споделя самият режисьор, Лулу
много силно наподобява Ибсеновата Нора. Тя не само е
част от света на пиесата, но едновременно с това го и
построява.
Решението на Крис Шарков като режисьор е да
замени илюзорността на кабарето и да премести
действието в сегашно време, в илюзиите на киното
и телевизията. Представлението се развива в
съвременния контекст на фалшивите идеали и
изкуствените ценности от екраните. По този начин
се подсилва допълнително проблемът за употребата на
женствеността и женската красота. Тук се появява
идеята на записа – за вечното, незаличимо минало,
заснето от технологиите. Посредством методите на
киното Лулу не просто става жертва
на спомените на кабаретния зрител,
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е жертва и едновременно манипулатор, е образът на
Графиня Фон Гешвиц, в изпълнение на Дария Симеонова.
Тя е различната, жената в мъжки костюм, заклета
феминистка – образът, който чупи клишето за нежния
пол във времето на Ведекинд. Тя е наравно с мъжете,
бореща се за сърцето и вниманието на Лулу и освен
това през нейния образ е изведена другата крайност
на жената. За разлика от Лулу, която е изкупителната
жертва на собствената си паяжина, Графинята
олицетворява самостоятелната жена. Присъствието
є и отношението є към останалите работи в полза
към подсилване на отношението на женския към
мъжкия пол и обратното. Графинята показва посилна любов и готовност за по-големи жертви пред
мъжката си конкуренция. Тя остава вярна на Лулу
до края, до момента на нейния разпад, готова да се
саморазруши заедно с нея. За разлика от обожателите
на Лулу, които я убиват множество пъти до последния
фатален куршум, заради който тя увисва в свободния
си полет между земята и небето – образ, обобщаващ
цялостното светоусещане на Лулу, който режисьорът
извежда в една конкретна картина – картината на
нейното убийство.
Прочитът на Крис Шарков в Театър „София“
върху „Лулу“ от Франк Ведекинд засяга проблема за
удоволствието, което изпитва човек от това да бъде
жертва. Множеството възможни изходи за Лулу биват
подминати и съзнателният є избор я отвлича от
реалността, така че животът є напълно да премине
в илюзията на творческата индустрия. Кукла, чиито
конци сменят непрестанно ръката, която ги ръководи.
Представлението се отличава с актуалността си,
модерния си прочит и доброто актьорско изпълнение.
МИХАИЛ ТАЗЕВ

Мария Калинова

Рояци
Светли, те работят светли,
привлечен от свитите им кръстове,
наближава трактор – прегазва тръните,
след него идва останалата безкрайно
тежка и аграматична слънце-техника.
Никога няма машините да се откъснат,
ще кръжат през прахта на времето,
виж стигмите им в магнитните полета,
където, сред нажежената пшеница,
светли, работят майка и татко,
не говорят много, разбират се
надве-натри, накратко
и през пръсти.
През цялото време те работят за мен:
от дните невръстни до тази секунда,
преобразувайки тонове водород, дим
и първородна ярост, събират снопите
на непредвидимото, докато
са в човешки облик.
Понякога, обаче те се превръщат
в рояк насекоми, неукротими, и ако
някой от тях в крайчеца на всемира
замахне с крила, аз зная: точно където,
точно където съм аз, нещо – извънредно
безглаголно и безмилно –
ме ужилва.

Дълбочината на корема
Оттатък и отсам
незастроения плаж на Аркутино,
сред безбрежна неучлененост на абсолюта,
издъхва смок мишкар и тялото му се усуква
като бутилка на Клайн, като лента на Мьобиус,
под вибрацията на предсмъртното му съскане
всяко вътре става вън, всяко вън е вътре,
докато коремът му изведнъж
не се разкъса.
От дълбочината на влечугото
едва сега ще се изнеса като от квартира,
езикът ще се сцепи на две страни – тази и другата,
в езика край ще има, в езика граница ще се намира,
дълбоко-плитко, течно-твърдо, познато-непознато
вече не се сдъвкват и изписват гневно, полуслято,
в далечната и самопричинена провинция
аз вече знам:
НИКОГА НЕ Е ЗАВИНАГИ.
Сред опунцията на свети Тома,
след сто години глад, напълно сломена,
изпълзях, измъкнах се, навярно и ти се стрелна
подобно пукнатина посред зенита на слънцето –
това е истинско знамение, щом се яви пределът,
аз тъй ще те потърся свещеновъншен,
свещеноизбягал, свещенопукнат,
свещенослънчев.
От крайбрежието, покрито с тръстика,
вълните се отдръпват и предзалезно скръбен,
посред сметките, проблясва загубен пръстен,
недей ми подарява окръжност, не ме свиквай
на такова завъртане, заслужихме празното
в пръстена, то не се губи, то възкръсва
мистериално и е равно на себе си,
има два пъти радиуса по 3,14
от обиколката на пръста.

Из „Жътварски песни“
Държавата и стълбището
Истината е, че стената пред мен
бе покрита с кристален екран.
Сравни държавата с тая изкопана дупка –
никой не подозира, че всички стълбища
тук са свързани, това е подземен лабиринт.
Но със сигурност вече знаем, че ни снимат.
Стараем се да изглеждаме още по-невинни.
Зайди, зайди, ясно слънце! Някой да пее чух
по стереоколоните, но после се закашля: бух,
бух, бух! Дълго не можеше да си поеме въздух.
Под светлина, идваща от прожектор,
цъфна слънчоглед. Красиво и обилно.
Сянката и аз, ехото и аз,
ти и аз.

У нас няма нищо автентично:
родени сме по предварителен калъп, пайдея.
Зайди, ясно слънце, че ми е нещо додеяло
да жъна ниско, да сънувам позволеното,
да нямам право нито за миг да мигна.
Ядем заедно по работно облекло.
Когато умрем в държавата, ще є липсваме.
Екранът празен, никой не ръкопляска,
не се закашля, не се натиска в тъмното.
Тогава тя ще ни създаде наново
и ще бъде смърт, и ще бъде живот,
повторно влизане в задълженията.

Идват авторите
Ти, който си приятел на старите
железници, на онези, които пътуват с тях,
на омачканите кондуктори, на седнал си
ми на мястото и искам да съм най-отдолу
в спалния вагон, че ставам често нощем,
не ни лишавай от невежество.
В обсега на наблюдателната зона
преминава влак, направен от déjà visité,
кое време е станало се знае горе-долу,
когато влакът наближава селото:
стени в синьо, изоставени пчелини,
самотен селянин с шапка в ръка.
„Пуф-паф“ се чува, ах, човече,
махаш от фолклорната си далечина,
прибирай се, че пристигат авторите,
будителите, пристигат освободителите –
слънчева майка думи издума, напече много,
тъй че перонът лека-полека опустя.
Няма кой да ви посрещне с букети,
повторенията едно по едно
се изчерпаха.

Преселници
Един мъж, който се преселва, обръща се,
напряга своето зрение: мъгла пълзи по стените,
няма му го паспорта, любимите белезници му ги няма,
отдалечава се, отделя се от общественото мнение.
Къде са стъклените перли, вестникарските притурки,
мерси за печатното ви дело, мерси за абсолютно всичко.

Няколко премълчани думи неочаквано си спомни –
жилави дивораслеци, напълно неудържими, цинични.
Ти, който псуваш, докато се превръщаш в куче,
научи ме да се въргалям в нажежения пясък,
научи ме да спя на открито, под дневния блясък.
Един мъж, който се катери, пресича границата,
разделя се се с полиса, струйка пяна в ъглите на устните,
бесен, ръмжащ, готов да захапе за гърлото, да разкъсва:
преди да напусне, показва среден пръст на своите

братлета.
Но както вече знаете, всички стълби тук са свързани.
Какъв е тоя вой, да спрем ли викаш, че ние още
не сме започнали, ние още не сме започнали.

Защо ръцете не достигат планетите
Той – хлапак дванадесетгодишен – носи куфар със слама,
като свечери ще постели сламата, ще легне върху нея,
изпитва неудобство от произхода си и мечтае да избяга,
да отиде отвъд, там, където има работа и всяка сутрин
ще се бръсне, ще се усмихва хитроумно и фаянсово,
нищо няма да му липсва в огледалото, носи куфар
със слама, със селска метафизика, страх и свръхзвезди,
протяга ръце, но ръцете не достигат планетите,
свива цигара от ожънатите стръкове коноп и диша.
Каква jouissance, септември не е на поправка,
под влажната земя минават къртици, червеи и мравки,
разнасят частици от мъртвия прародител на племето.
(Ще се разпространяват от човек на човек мемета
с императиви на бащата, който ще се появи най-накрая.)
В една бучка пръст кротува светещо имаго и си трае:
все още има надежда, че както сме бедни и грозни,
диви и премазани, ще се случи метаморфозата.
На шестия ден се намери история, писана накратко
(во кратце), разбира се, преди това тя е сваляна от запис,
но също спукана топка, забравена насред училищния двор,
на седмия ден, на една съученичка є купиха моторче,
Балканче 50, двуколесно и с вятър в бретона му намигаше.
В последния ден се скупчиха на видно място баламите.
Лято летува, читанка чете, натъпка куфара със слама.
Космосът над него се разтваря като изначална пропаст.
Слънцето свири до диез, Венера – ла и после пак е до диез,
ре, фа диез, ре, два пъти сол диез, кресчендо към финала
и вътрешно усещане за тридесет и три октави

разминаване.
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Основният пътеводител към настолните ролеви игри
за начинаещи
2015 година е и хобито ролеви игри не дава признаци за
отслабване. Вероятно четете това, защото винаги
сте искали да опитате да играете, но не знаете къде да
започнете, или пък понякога може би сте мятали зарове
по време на разцвета на „Подземия и дракони“1 и искате
отново да се включите.
Малко за моята история с ролевите игри. Изключително
дълго време бях фен на „Битки безброй“2, книгите-игри,
създадени от Иън Ливингстън и Стив Джексън. Случайно
тези двамата основават фирмата „Геймс Уъркшоп“.
Компанията произвежда играта с миниатюри „Чукът
на войната“ (Warhammer), която беше следващият ми
прозорец към ролевите забавления на хартия. Съвсем
естествено е с такъв опит да се ориентирам към този
тип игри.
Аз и един мой добър приятел, с когото играем и досега,
отидохме в кварталния хоби магазин и си купихме
стартовия комплект за третото издание на „Подземия
и дракони“. Той съдържаше всички необходими правила,
за да можем да играем... и ние играхме. Толкова ни хареса,
че купихме книгите с правила и няколко приключения.
Ала едва след като и двамата завършихме университет,
успяхме да си създадем ролева група.
Тя премина през различни форми, хора се отказваха или
се присъединяваха към нас, както обикновено се случва.
Все пак накрая се оказахме с добро ядро играчи. Сега
се забавляваме с всякакви игри и аз дори пиша свои
собствени.
Това си е внушителна одисея, но вие вероятно едва
сега започвате пътешествието си в света на това
необикновено хоби. Ще имате куп въпроси и аз ще се
опитам да им отговоря по най-добрия начин. Да започнем с
основното.

Какво всъщност е ролева игра?
Ролевите игри не приличат на никаква друга медия или
забавление. Те представляват един вид смесица между
импровизационен театър, настолна игра и разказване
на истории. Обикновено в една ролева игра играчите
приемат ролята на персонажите, докато един от тях
става разказвач (или тъмничар в „Подземията“). Неговата
задача е да управлява враговете, съюзниците всичко
останало, с което героите си взаимодействат, и най-вече
да движи разказа напред. В крайна сметка обаче всички в
групата участват в създаването на историята на играта.
Някои ролеви игри нямат разказвачи, но повечето от найпопулярните имат.
Нека вземем за образец най-известната – „Подземия и
дракони“ (D&D). В D&D играчите влизат в ролите на
вълшебници, бойци, бардове, крадци и т.н. Те поемат
на вълнуващи приключения, избиват чудовища и
намират съкровища. В D&D както и в много други игри
персонажите напредват, като трупат точки опит,
подобрявайки статистиките и уменията си. Един
вълшебник може да научи още заклинания, а един боец –
да усвои нова техника. Съвсем не всички игри използват
опит и персонажите там или си остават същите, или
напредват по различен начин, но гореописаният метод си
остава най-популярният.
В D&D тъмничарят ще създаде приключение, на което
персонажите да се отправят, и ще изработи подземия,
в които да се спуснат. Подземията обикновено са пълни
със смъртоносни капани и кръвожадни чудовища, но и със
съкровища и магически предмети. Персонажите решават
какво ще правят всеки ход – било то да проверяват за
клопки, да прескочат някоя яма или да се промъкнат в
някакво помещение и да изненадат някакво чудовище в
него. За да извършат тези действия, играчите хвърлят
зарове или следват някакъв друг принцип на случайността.
По този начин историята може да не се развие така,
както си мислят участниците; към нея могат да се
добавят и други усложнения. В D&D героите имат
различни характеристики, които определят колко са
добри в определени дейности. Например, ако персонажът
ви има висока ловкост, ще го бива да избягва удари и да
отваря ключалки с шперц, докато висока интелигентност
би означавала, че е вещ в обезвреждането на капани и
разчитането на непознати езици. Много други ролеви игри
използват характеристики, които работят по същия
начин.
Всички имена на ролеви игри са преведени, въпреки че
практиката не е такава. Тук се прави само за улеснение на
читателя. – Б. пр.
2
Fighting Fantasy, или „Битки безброй“ в България –
изключително популярна английска поредица книги-игри,
първоначално издавана в периода 1982 – 1995. – Б. пр.
1
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Добре, а какви видове ролеви игри има?
Общо взето, всеки жанр, за който можем да се сетим, си
има ролева игра, свързана с него. От хорър и твърда научна
фантастика до романс и бойни изкуства, за всеки има по
нещо. Определено най-популярният жанр е фентъзито. Това
не е учудващо, като се има предвид, че „Подземия и дракони“
е най-старата и известна ролева игра. Ето няколко примера
за ролеви игри и жанровете, на които съответстват:
Фентъзи: „Подземия и дракони“, „Тунели и тролове“,
„Следотърсач“, „Тринадесетата епоха“, „Единственият
пръстен“, „Варварите в Лемурия“, „GURPS Fantasy”.
Хорър: „Зовът на Ктхулу“, „Не отпускай глава“, „Светът
на мрака“, „Чудовище на седмицата“, „Бъфи, убийцата на
вампири“
Научна фантастика: „Пътешественик“, „Бягство в
сенките“, „Междузвездни войни“, „Серенити“, „Черна ерес“,
„Непознатото“, „Фаза „Затъмнение“
Супергерои: „Поразителни таланти“, „Икони“, „Плес!“,
„Светът на храбреците“, „DC приключения“
Универсални: „d20 Модерност“, „Невероятно простата
ролева игра“, „Фундаменталната ролева игра“.
Това са само част от съществуващите игри и жанрове,
така че е много вероятно да намерите нещо по ваш вкус.

Как да си направим група?
Да кажем, че сте си избрали игра и все още се нуждаете от
най-важната съставка – участниците. Организирането на
група може да е най-трудната част от хобито, особено ако
не живеете в голям град или не знаете какви предпочитания
имат околните. Става още по-сложно, ако искате да
играете редовно всяка седмица или всеки месец. Все пак има
способи за събиране на група.
Първо, подхвърлете идеята на приятелите си. Дори и да не
си падат по подобен род занимания, ще се изненадате колко
хора са склонни да опитат дори и само за да прекарат време
с другарите си. Но ако приятелите ви нямат интерес, защо
не потърсите играчи сред колегите си?
Ако и това не проработи, може би си струва да се
присъедините към вече съществуваща група. Местните
хоби магазини3 имат бюлетини с обяви тип „търся
играчи“. Ако няма такива, проверете дали собствениците
не организират игрални вечери, каквато е обичайната
практика. “Wizards of the Coast”, настоящите издатели
на „Подземия и дракони“, предлагат полезна търсачка
за магазини, която помага да се намерят такива ролеви
събития.
Но какво да правим, ако живеем насред нищото?
Има редица сайтове, през които може да се играе по
интернет. Google Plus е страхотно място за свързване и
установяване на контакти с други мераклии. Има и много
общности в социалните мрежи, където лесно може да
намерите игри, към които да се присъедините.
Ако нямате регистрация в социалните мрежи, може да
потърсите някоя форумна ролева игра.

6 правила на поведение
Имате си система с правила и успяхте да си организирате
група за игра. Чудесно! Само че има няколко неща, които
трябва да се имат предвид, преди да започнете да
играете. Като при всяка друга социална дейност и тук
съществуват неписани правила.
1) Ако не сте домакин, предложете да донесете храна
Такива магазини и клубове са „Другият замък“, „Абордаж“,
„Клуб Каркасон“, „Фантасмогория“ и др. в София; „Нещото“ и
„Board games club Meeple People“ в Пловдив, „Board Game Club
Aurora“ в Бургас, „Club D20“ в Бургас.

3

и/или напитки. По време на игра традиционно се
консумират чипс и газирани напитки, но по-добра идея е
да допринесете с нещо здравословно. Опитайте моркови,
хумус и вода. Алкохолът като цяло не е добра идея,
защото въздейства по-различен начин на хората и може да
ги разсее.
2) Запознайте се с правилата, дори и само с основните.
Това ще ускори играта и ще помогне за плавното є
протичане. Няма нищо лошо да се консултирате с книгата
с правила, но се постарайте да разбирате основата на
играта – другите играчи ще ви бъдат благодарни за това.
3) Ако играете и разказвачът вземе някакво решение, то
е окончателно, така че не избухвайте и не влизайте в спор
с него. От друга страна, ако сте разказвач, не взимайте
решения, с които само целите да уязвите някой играч, или
за да се почувствате всесилен. Играта е за всички.
4) Не бъдете гадняр. Ако просто дразните останалите
играчи като ги атакувате и преджобвате героите им,
никой няма да иска да играе с вас.
5) Опитвайте се да не метагеймвате. „Метагеймване“ е
взимането на решения на база на това, което е известно
на вас самия, но героят ви няма как да знае. Това разваля
илюзията и води до спорове, така че се въздържайте.
6) Следете внимателно случващото се. Не се разсейвайте
с телефона си или в противен случай може да пропуснете
нещо важно и играта да се забави.

Първата игра
Най-накрая е време да седнете на масата и да играете.
Ура! Какво може да очаквате от типичната ролева игра:
1. Разказвачът задава сцената. Разказвачът почти
винаги започва играта, като задава сцената, припомня
какво се е случило последния път и какво се случва сега.
2. Играчите реагират и задават въпроси. След като
разказвачът зададе сцената, играчите могат да му
задават въпроси. Какво виждат? Какво прави великият
везир в момента? Има ли някой, когото да могат да
оберат? Играчите често ще обсъждат помежду си как е
най-добре да постъпят.
3. Играчите действат. След като разказвачът отговори
на всички въпроси, е ред на играчите да действат. Един
може да обяви, че ще преджоби великия везир, а друг – че
ще си потърси ново копие в оръжейния магазин.
4. Разказвачът разказва. Разказвачът обяснява как
светът реагира на действията на играчите. Понякога
това изисква хвърляне на зар, за да се реши резултатът
5. Цикълът се повтаря.

Някои от най-добрите съвети за нови играчи
Изпробвайте една игра преди да прочетете правилата.
Много по-бързо ще схванете първата си ролева игра,
когато вече знаете какви са механиките, ритъмът и
стилът є, вместо да се опитвате да го разберете само в
главата си.
Представете си, че сте в поставената от разказвача
ситуация, че вие сте персонажът си и след това
постъпете както би постъпил той или както би трябвало
или би могъл да постъпи.
Помнете че ВСИЧКИ – и играчите, и разказвачът,
заедно превръщат играта в история. Може да се получи
страхотно преживяване, ако знаете, че сте един отбор, а
не съперници.
Превод от английски: Атанас Парушев
Източник: Scott Malthouse, The Ultimate Beginner’s Guide
to Tabletop Roleplaying, https://medium.com/@scottmalt/theultimate-beginner-s-guide-to-tabletop-roleplaying-8d31c532da3c

Пустинята на идентичността
Павел Запрянов
Персонажите също са сюжети.1
Пол Рикьор
Само ако крайностите се срещнат, човечеството ще
оцелее.2
Теодор Адорно

1. Изграждане на идентичността в
повествованието
1.
Още Алфред Норт Уайтхед е установил процесуалността
на нещата, а навярно „плачещият Хераклит“ е направил
това откритие още в древни времена с прословутата си
сентенция за промяната. Процесът, по който се случват
изживяванията в житейския ни път, е повествователен.
Повествованието е процесът на човешкото битие.
Какво означава това? Означава, че повествованието следва
определена градация, в чиито рамки се откроява човешката
събитийност. Под градация в случая се разбира едно
спираловидно движение, възходящо в своята низходящост
поради липсата на йерархичност в структурата му.
„Дълбочината се откроява на повърхността по същия
начин, по който нечие лице се обрива по време на празници.“3
Това движение умее най-сполучливо да рефлектира само себе
си, да се интерпретира, като в този акт се самопоражда.
„Огледалната“ логика на тази динамика е изцяло
диалектична и никакви антидиалектически полемики няма
да ни освободят от бинарните отношения, обхванати в
пазвата є. Тази диалектика се отличава обаче не просто със
стремежа да се освободи от самата себе си (т.е. с липсата
на определен по какъвто и да е начин стремеж), а също със
своята възвратност, с вдлъбнатостта на насоката си.
В крайна сметка става въпрос за диалектиката, пораждаща
конфликта, върху който се крепи човешката идентичност
и нейното обърнато от вън навътре движение,
осъществяващо се върху набраздената и рехава повърхност
на човешкото възприятие за същата тази идентичност,
или казано с други думи, за отношението на субекта (с
всички въпросителни, придружаващи тази дума) към
реалността.
2.
Следователно е време да обърнем взора си към вътрешната
бинарност на себе-то, следваща образувалия се в едно
онтологично сцепление зев, онова, което някои хора от
Любляна биха определили, пряко или косвено, като една
или друга форма на „паралакс“.4 Вакуумът, образуващ се
в тази кухина, задвижва интерпретиращия механизъм,
който поставя пунктовете на интерпретация във
взаимно отношение помежду си, което от своя страна
определя екзотеричните им отношения. Казано иначе,
зевът в епицентъра на субекта генерира посоките на
неговия дискурс, изграждайки структурата му. Тази
негова структура има незавършен характер, отворен
към множество други структури, всяка от които се
самоопределя на базата на това, което не е, задвижвайки по
този начин всеобщата диалектична динамика на битието,
неговата онтологична матрица.
Диалектиката между същността и постоянството,
тази разиграваща се върху полето на себе-то игра (която
би могла да се окаже твърде сериозна!), завършва с
негативизирането на всички свои участници, както умело
е демонстрирал Пол Рикьор в превъзходната си книга
върху проблема на идентичността. Себе-то губи своята
стойност, или по думите на Рикьор, „чувството си на
принадлежност спрямо своите преживявания“5.
В края на краищата отдавна е известно, че кризата,
причинена от настъпилия още преди столетия „западен
нихилизъм“, се решава в лицето на Другия. Себе-то
губи своята стойност, но остава закрепено в своята
корелативна и взаимна отговорност, тъй като, както
уместно би подхвърлил Морис Бланшо, „отговорността е
отвъд смъртта и живота“6.
3.
След като поизяснихме интерпретативната диалектика
на субекта и повествованието, т.е. на персонажа и
сюжета, е време да споменем нещо за една определена
парадигматичност в символиката. Заглавието на
произведението, което възнамеряваме да обсъдим в
следващите страници, носи със себе си извънредна
парадигматичност и отпраща от конкретния си контекст
Рикьор, П. Самият себе си като някой друг, Абагар, 2004, прев.
Тодорка Минева.
2
Адорно, Т. Minima Moralia“, Критика и хуманизъм, 2021, прев.
Стилиян Йотов.
3
Lacan, J. Ecrits, W. W. Norton & co Ltd. 2006; translated by Bruce
Fink.
4
Става дума отчасти за едноименната книга на Славой
Жижек от 2006 г., но подобни възгледи (оформени под силното
въздействие на лаканианството) са защиатавани и от други
представители на т.нар. Люблянска психоаналитична школа
като Младен Долар и Аленка Зупанчич.
5
Рикьор. Цит. съч.
6
Blanchot, M. Writing of the Disaster, University of Nebraska Press
1995, tr. by Ann Smock.
1

право към социалното символно пространство като
едно празно означаващо, очакващо да заплете дискурса си,
разплитайки други такива. France е името на главната
героиня в едноименния филм на Бруно Дюмон от
миналата (2021) година и както е известно, е името на
държавата, в която се развива сюжетната линия на същия
този филм, в която се разгръща повествованието – на
филма, на героинята, на държавата. А кой знае, може би
многозначността на празното означаващо в сърцевината на
сюжетната линия ще се окаже достатъчно всеобхватна, за
да ни отнесе спрямо повествованието на всеобщата криза,
напрягаща всички ни последните изминали години?

2. Идентичността като „празно означаващо“
1.
Какво е значението на включването от страна на Еманюел
Макрон (настоящия президент на Франция) в началото на
последния филм на Бруно Дюмон, „Франс“?7 Отговорът
е от прост по-прост – смесването на реалността с
фикцията, която още режисьорите от „новата вълна“,
от Годар до Ромер, са въвели в традицията на френското
(а и не само) кино. Но какво е специфичното значение на
този похват в контекста на именно този филм? Не се
ли образува своеобразна диалектика между реалност и
фикция, която задвижва фабулата, докато двете не се
самоанулират в завършека на същата тази фабула? Има и
още. Тази диалектика не е ли успоредна на още една, онази
между персонажа на героинята (Франс) и държавата
(Франция)? Какво е отношението между двете бинарни
двойки и навлизат ли те изобщо в такова, т.е. съществува
ли пункт, при който двете диалектики се засичат?
Бихме могли да отговорим положително на всички тези
въпроси, с уговорката, че пространството на припокриване,
моментът на осъществената корелация е твърде особен.
Неговата нестандартност е заключена в непроявеността
му. Двете налични двойки от взаимоотношения се срещат
в едно празно и несъществуващо пространство, едно
измерение отвъд битието и небитието, което самото
битие отразява. Това пространство ще наречем заедно
с Лаклау, който извежда понятието от лаканианската
терминология, „празно означаващо“8. Това е онова, което
не е, определящо всяко биващо, като затваря кръга на
Хегеловата логика. Радикално отрицателното задвижва
положителната диалектика, без да се проявява в нея,
като вместо това се изпълва от нейното движение
със знаци, имащи значението на символни форми. Това е
онази предсловесна реалност, която словото отразява,
отразявайки себе си в нея. Тъй че персонажът и държавата
също се анулират взаимно, като по този начин всяко едно
отношение се озовава рано или късно в плодотворната
пустиня на празното означаващо, пораждащо нови и нови
идентичности, които от своя страна се стремят да
добият нови и нови значения, запълвайки по този начин
вътрешния си зев.
Ще си позволя доста накратко да разгледам социалнополитическото значение на тези процеси, тъй като
обсъжданото произведение носи със себе си съответната
нотка.
2.
Гореописаната съвкупност от диалектични процеси
е представена във филма на Дюмон чрез изразяването
на едно вътрешно напрежение (нещо, с което, длъжни
сме да признаем, Леа Седу се справя блестящо).
Важен за нас е онзи момент, пораждащ напрежението.
Моментът, в който, превръщайки идентичността
във валута (или за да се изразим по-пунктуално, във вид
капитал), либерализмът акселерира обезценяването на
идентичността, заглушава гласа на етиката, обвързана
с придобиването на една или друга идентичност. Дългът
– спрямо събитието на повествователното изграждане
на идентичността – запраща субекта директно в
бездната на празното означаващо, която го връхлита
чрез всевъзможни невро-психотични тактики, твърде
често чрез тези на депресията или на параноята.
Пример за разглеждането на идентичността като
капитал е сцената, в която непозната жена пита Франс
пред огледалото в тоалетната, след посещението
на икономически конгрес, дали е политически „лява“
или „дясна“ (с ясната цел да определи профила є, т.е.
стойността на нейната идентичност).
Знаем добре, че „позоваване на чисти, освободени от
тъждественото, станали независими от отрицателното
различия крие доста опасности“9. Още по-наясно
сме с факта, че „в едно общество от разединени
стокопроизводители, свързани само чрез пазара,
закономерността не можа да се прояви другояче, освен
като средна обществена, масова закономерност, при
взаимното погасяване на индивидуалните отклонения
Официалният български превод на филма е „Франция“, тъй
като по този начин се запазва вложеното двусмислие. Тъй като
заглавието на филма обаче адресира преди всичко главната
героиня, с цел благозвучие аз запазвам транскрипцията.
8
Лаклау, Е. Еманципации, ИК „Литавра“, 1994; прев. Дарин
Тенев.
9
Дельоз, Ж. Различие и повторение, ИК КХ, 1999; прев. И.
Кръстева, Вл. Градев.

в една или друга страна“10. Затова и не можем да се
преструваме, че централната левица запазва революционнопрогресивните си ценности, когато се претопява все
повече в една поглъщаща я неолиберална вълна, забравяйки
реалната опасност от това, че: „В този нарастващо
„едноизмерен“ свят, в който е заличена всяка възможност
за трансформация на властовите отношения, изобщо
не е учудващо, че десните популистки партии правят
сериозни пробиви в някои страни. В много случаи те са
единствените, които изобличават „консенсуса в центъра“ и
се опитват да завземат изоставения от левицата терен на
оспорване“11.
Може би в ситуация на криза можем по-малко от всякога
да се задоволим с компромиса на плахия конформизъм и е
редно да се сетим за думите на (употребявайки иронията
на Касториадис) „стария Маркс, който не грешеше
изцяло“12 за онзи „демократ, който иска да излезе чист от
всяка ситуация“13. Може би моментът е назрял за онази
политическа категоричност, която смело заявява: „Не,
няма да позволим правата на мисълта за истината да имат
като своя единствена инстанция монетаристичната
свободна обмяна и посредствения є политически придатък,
капиталистическият парламентаризъм, чиято мизерия
е толкова по-добре прикрита от благозвучната дума
демокрация“14.
Може би! Но подобна възможност би била осъществима
единствено при допускането на друга една такава, а именно
осъществяването на приятелски настроен антагонизъм,
който изглежда невъзможен единствено от позицията
на логика, стандартизирана на базата на настоящата
властова хегемония.

3. „Речта отвъд субекта“ и
радикализирането на идентичността
В такава една нагорещена точка ни поставя
повествованието на „Франс“ и ни извежда в самата
пустиня на идентичността, чийто хоризонт е вселенската
бездна, където отчаяно отекват самотните изживявания
на персонажите. Преди да ни докара до тази по-скоро
отворена, т.е. заредена с някаква потенция позиция,
сюжетната линия, непосредствено преди прокъсването си,
размива контурите на субекта, изоставяйки изчерпалото
се движение на двете диалектики (тази на персонажа
и държавата и тази на реалността и фикцията).
„Чудовището“, за което се е омъжила жената, чийто
съпруг е убил и изнасилил 12-годишно дете, не е някой
определен и фиксиран субект. “Le diable probablement”,
както се питаше Робер Бресон.15 Тук става дума за онази
„реч отвъд субекта“16, в която Лакан ни приканва да се
вслушаме (или поне за определена нейна проява). Става дума
за разклоненията на един никога нестихващ дискурс, който
е неспособен да се изтръгне от собствения си водовъртеж,
но чиято рамка се пропуква при онова радикализиране
на жертвата или по-точно при онова радикализиране на
субекта, в което той бива разглеждан като потенциална
жертва, за което говори Франсоа Ларуел.17
И все пак не само трагедията е способна да ни откъсне
от непрекъснатото самогенериращо се рефлектиране,
което сякаш всмуква в себе си всеки един стремеж, всяко
едно желание. Отказът от стремеж и разглеждането
на желанието само по себе си като нещо позитивно
и противоположно на нуждата ни отвежда не към
трансценденцията на „нещо повече“, а към иманентно
генеричното. Не онази стандартна генеричност на
редукционния материализъм и позитивистичната
подчиненост на необходимостта на емпиризма, а едно
нестандартно генерично, радикално откъснато от
подражаващото му битие, постулиращо като спасение
(винаги насъщно, а не есхатологично и все пак запазвайки
за себе си своеобразен вид месианство) съкровеното, а
не „висшето“ у човека. Нека отново припомним това,
че „дълбочината се откроява на повърхността по същия
начин, по който нечие лице се обрива по време на празници“.
Ленин, В. И. Маркс, Енгелс, Марксизъм, Изд. на БКП, 1949.
Муф, Ш. Деморкатичният парадокс, Изток-Запад, 2013; прев.
Елица Станоева.
12
Касториадис, К. Проектът за автономия, Anarres, 2014; прев.:
колектив.
13
Маркс, Карл при Лукач, Дьорд. Литературни портрети,
Народна култура, 1988; прев. Бисерка Рачева (немски), Йонка
Найденова (унгарски), сът. Чавдар Добрев.
14
Badiou, A., St. Paul, Stanford 2003; tr. By Ray Brassier.
15
„Сигурно е дяволът“ – последният филм на френския режисьор
Робер Бресон, чието творчество оказва силно влияние върху
Бруно Дюмон.
16
Lacan, op. cit.
17
Laruelle, F. General Theory of Victims, Polity Press 2015; tr. by
Jessie Hock and Alex Dubilet.
10
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Хората се нуждаят от това да грабнат свободата си,
да говорят за нещата
Интервю с Ян Фабър
Г-н Фабър, добре дошли в България! Българските
Ви почитатели вече се радват на пет невероятни
книги, издадени от Университетско издателство
„Св. Климент Охридски“, а в предстоящите два дни
на сцената на „Топлоцентрала“ ще могат да видят
и два спектакъла – „Флуидната сила на любовта“ и
моноспектакъла „Възкресението на Касандра“. Вие
сте тук с някои от своите фантастични „воини на
красотата“. Тази метафора се използва от древни
времена. За красотата може ли да се воюва?
„Воини на красотата“ като термин се използва вече
цели 30 години в представянията на моята театрална
компания, той е и в основата на книгата „From Аct to
Аcting“ („From Аct to Аcting. Насоките на Ян Фабър за
изпълнителя на XXI век“, УИ „Св. Климент Охридски“,
2021). Но есенцията, смисълът на представянето на
воините на красотата всъщност показва вярването на
изпълнителите в нейната сила. А смисълът на красотата
не се крие само в естетиката. За воините на красотата
тя представлява съгласие между етически ценности и
естетически принципи.

Ян Фабър

Но каква е връзката между воина и красотата?
Връзката е поетична. Връзката между воина и
красотата е много силна, всичко е красота и тя трябва
да бъде закриляна, защитавана. Моята професия, освен
да поставям на сцена, е и да защитавам моите воини
на сцената, а след това да се боря и да защитавам
уязвимостта на красотата.
Метаморфоза е ключова дума във Вашето
творчество. Какво се постига чрез метаморфозата –
цел на творческия акт?
Като артист, като човешко същество креативността
е водеща и постоянно променяща се. Още като много
млад артист бях повлиян от изкуството на Рубенс. Той
си е правил автопортрети, наблюдавайки, изследвайки
себе си, тялото си, и то в продължение на много
години. Проследявал е промените на кожата, формата
на тялото, цвета на косата – една непрекъсната,
постоянна творческа метаморфоза. Метаморфозата
също е едно постоянно изследване, изучаване и се случва
чрез откриване на нещата. Моите танцьори и актьори
много ясно я показват на сцената и я обясняват в моята
книга „From Act to Acting“. В книгата е описано всичко,
което се случва по време на представлението, когато
изпълнителят трябва да се превърне от едно в друго
нещо или в нещо повече. Точно това са упражненията за
физиологично осъзнаване.
Отделяте огромно внимание на работата си с
актьорите. Взискателен сте към тях, но е интересно
дали наблюдавате какво се случва с публиката. Има ли
индикатор, който показва, че публиката е преживяла
желания катарзис, към който се стремите?
Работата на актьора винаги е завършена, и то
благодарение на публиката. В същото време при
общуването с нея някои изпълнители предпочитат да
останат в самота, да бъдат независими, да притихнат.
Наистина зависи от проекта, от културата, от
възрастта, от текста. А когато говорим за катарзис,
знаете ли, аз поставих на сцената спектакъл, който
продължи цели 24 часа без прекъсване – „Мount Olympus“
(„Планината Олимп“). С моята трупа от 40 човека се
подготвяхме девет месеца. Спектакълът представяше
цялата гръцка митология и трагедии и в същото
време това се случи в девет различни театъра. Когато
след девет месеца бях готов със спектакъла, първо се
отправихме към световната сцена на Берлин (World
Recreation). След изпълнението ме попитаха: „Какво
мислиш, Ян, за първото представяне пред публика?“.
Аз отвърнах: „Ами дори и само 10 човека да останат
до края на представлението, аз пак ще съм щастлив!“.
А всъщност какво се случи. Никой от залата не си
тръгна през тези 24 часа и след представлението цели
15 минути публиката ни ръкопляскаше. Всъщност това,
което изследваше „Mount Olympus“, бе дали катарзисът
съществува и продължава да се развива като такъв. И
отговорът е – да, има го, той съществува. Точно в това
се крие магията на театъра – това да си на дадено място
и в същото време по един нетрадиционен начин сякаш
да си на Mount Olympus, цели 24 часа. И вие виждате как
публиката заживява, преживява това, което се случва
на планината Олимп. Хората пееха, танцуваха, крещяха,
обичаха се едни други, спяха и всички бяха на едно
място. А накрая представете си какво преживяване за
актьорите са 15 минути аплодисменти! Това е катарзис,
истинската сила на катарзиса.
Но тук бих искал да добавя
нещо за работата на моята
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трупа, за процеса на подготовка на представленията.
Понякога работим месеци наред с групата актьори и
танцьори върху конкретна част от спектакъла, върху
определено движение, върху най-малкото поемане на
дъх, върху най-кратката дума – и всичко това го правим
в едно затворено пространство. И първото нещо,
което прави актьорът, докато работи, е в търсене
на истинността да остане верен на себе си, а след
това и на изпълнението, на представлението. А после
публиката ще реши как да реагира. Докато работя, аз
наистина не мисля за реакцията на публиката. И затова
дадох пример с представлението „Mount Olympus“. Ние
се подготвяхме цели девет месеца и накрая можеше
дори всички да си тръгнат. Но се случи обратното и
в продължение на 24 часа никой не си тръгна. Имахме
представления в Амстердам, в Берлин, в Париж. Беше
невероятно пътуване, невероятно изживяване за всички
нас и навсякъде по 15 и повече минути хората сякаш бяха
жадни да аплодират. Случвало се е и обратното, когато
съм си мислил, че съм направил нещо велико, невероятно.
И накрая това неповторимо за мен не се е харесвало на
никого. Няма златно правило в творческата работа!
Все пак творецът Ян Фабър има ли правило, което
никога не нарушава?
Моята работа през тези 30–40 години творчество е
изследването на човешкото тяло отвън и отвътре.
Аз съм изследвал кръвта – през 70-те направих големи
картини с моята кръв, а изложбата носеше името
„Аз съм кръв“. Рисувал съм картини с моята сперма, с
различни части на тялото. Написах текст във връзка с
тези търсения, когато бях на 50. Също така изследвам
различните течности, кожата, органите на човешкото
тяло. Специално внимание обръщам на мозъка – той е
най-важният в човешкото тяло! Това е едно постоянно
изследване на човешкото тяло, в различните му форми
и сфери, дали физически, политически, социални и т.н.
Но това, към което винаги се връщам, е метаморфозата
и идеята, че когато сме в състояние на блокаж, ние
преминаваме от конкреция към трансгресия (concretion –
transgression), от човек към животно или обратно. Също
така изследвам връзката между човешкото и ангелското,
преминаването от ангелско към човешко състояние.
Винаги се опитвам да сравнявам човешките създания
с ангелските. Когато погледнете ангелите, те са
съвършени, неповторими, непроменливи, а ние, човеците,
сме точно обратното. Ние сме винаги в движение
и невинаги успяваме да сме автентични, уникални.
Стараем се да направим добре нещата, да се поучим от
грешките, за да се развиваме и да вървим напред.
Ако сега трябва да изберете да живеете при ангелите
или с човеците тук, на Земята, какво бихте избрали?
И при ангелите, и на Земята. Аз изследвам и се уча на
това ангелско състояние и в същото време на повече
човечност.
Вярващ ли сте? В какво вярвате?
Аз вярвам в красотата!
Тя ли е вашият Бог?
Да, така мисля.

А след толкова изследвания какво научихте? Четох
вашия „Нощен дневник“. И сякаш душата ми
пътешестваше с Вас, посещаваше музеи, срещаше се с
философи, после се ядосваше на някоя несправедливост
или пък ликуваше. Споделяте смело за различните
състояния, през които преминавате. Повечето
хора не показват истинската си същност, а в
този дневник Вие разголвате душата си. Бихте ли
споделили малко повече за създаването му, писали сте
всяка нощ цели 40 години?
Хм, това си е предизвикателство! Какво научих ли?
Като се връщам назад в годините, смятам, че да станеш
актьор, е наистина трудно, но още по-трудно е човек
да се превърне в жив актьор. Дълъг въпрос и кратък
отговор.
Но искам да споделя, че винаги ме е вдъхновявала моята
баба. Дори съм правил кратки филми за нея, интервюта,
даже когато беше на 90. Беше невероятно за мен да се
уча от мъдростта є. Тя се превърна в едно възрастно
мъдро дете. Излъчваше детския чар, носеше детската
игривост, непринуденост и едновременно с това
мъдростта на живота, беше толкова жива. И вярвам,
че това е едно красиво състояние, към което можем да
се стремим. Затова казвам, че наистина е много трудно
да се достигне до състоянието на „жив, млад и мъдър
актьор“, много години са нужни, за да се превърнеш в
това.
Вие сте артист, който непрекъснато променя,
предизвиква, надскача приетото и търси нови
хоризонти. На сцената и с всяко изпълнение
предизвиквате актьорите си да търсят предела,
границите си. Как предизвиквате себе си? Открили
ли сте предела за себе си? Къде изобщо е той?
Смятам, че предел не съществува. Когато говорим
за театър, ограничения няма. Когато всичко се прави
с уважение, с отношение един към друг – тогава
наистина няма никакви ограничения. В моята трупа
аз работя с толкова много хора. С Мария, която е
дясната ми ръка, работим рамо до рамо от 37 години,
тя е и мениджър, и асистент. Други мои актьори и
танцьори са на сцената вече 25, 20, 15 години. Направих
едно представление, буквално преди да пристигна в
София, с една от легендите на Белгия. С нея работим
вече 40 години. Представете си, цели 40 години! И
ето че написах за нея пиеса, свързана е с Белгия –
„The Creation of Belgium“, и в моите дневници често
разказвам за нея – Елс Декьокелиер. И наистина се
вълнувам, че пак работим заедно. Тя е невероятна
белгийска актриса. В крайна сметка трябва да бъдем
на първо място щедри, отворени и уважителни, а след
това всичко е възможно.
Между другото, сигурно знаете, че сега съм замесен
в един скандал. За мен и като театрален актьор на
първо място е доверието. Ти не си нищо без твоите
актьори и танцьори. Наистина ти си нищо на този
свят без тях – те са погледът, те са сърцето и
душата на това, което иска един актьор да представи
– сърцето, душата. Те разпалват огън и без този
огън няма проблясък. Аз винаги се доверявам на
интелигентността! И друго важно нещо, когато
говорим за моите танцьори и актьори, трябва да кажа,
че те наистина са много висока класа, талантливи
са. Докато работим, непрекъснато импровизираме.
Понякога аз съм този, който трябва да ги спре, те са
толкова вглъбени в процеса. Докато импровизираме,
понякога се стига до крайност и аз като директор,
сценограф трябва да им кажа да не правят едно
или друго. И вярвам, че цветът, който трябва да
преобладава, е този на свободата. Разбира се, този
процес е двупосочен, тъй като свободата някак е тясно
свързана с анархията на любовта и с уважението.
Какво мислите за изкуството като средство за
достигане до границите на възможното?
Като актьори ние всъщност правим това. Несъзнателно
предизвикваме границите на ограниченията. Това правят
и учените, изследователите. И знаете ли, хората, на
които аз се възхищавам, са учените. Те правят скок
в непознатото, като се стремят да открият нещо
ново, различно, като използват различни похвати като
проба, опит, хипотеза. Възхищавам се на Джакомо
Ризолати – италиански учен, с когото сме работили.
Той е създател на теорията за „огледалните неврони“,
благодарение на която днес разбираме повече за
имитирането, състраданието и емпатията. И когато
говорим за катарзис, то публиката са „огледалните
неврони“. Нашият мозък, въпреки многото изследвания,
продължава да бъде terra incognita. Невероятна планета,
която още не сме успели да опознаем. И именно това
свързва учените и артистите – постоянната мисъл и
цел да търсят, да изследват и да правят големи скокове в
неизвестното.

Доколко артист като Вас живее в реалността и
доколко в своя идеен и артистичен свят?
Аз живея в моя си двор, в моя си свят – този на
изкуството. То е моето спасение и подслон, то е моята
любовница... От социална гледна точка може да съм
мъртъв, тъй като цели 24 часа съм ангажиран с нещата,
които правя, работя. Дори и в спалнята имам рисунки или
правя такива. Всеки ден, всяка вечер пиша в моя дневник,
рисувам, творя. Изкуството за мен е като дишането, то е
постоянно, никога не спира. Такъв е и моят живот.
В контекста на последната, пета книга, издадена на
български език, какъв съвет бихте дали на младото
поколение, което сега прави първите си стъпки в
театъра?
Книгата, която написах, съдържа упражнения за актьорите
на XXI век. И това са упражнения, валидни за всяка точка
по света, които могат да се използват от актьорски
и танцови формации и школи. Вече 40 години работя с
актьори, танцьори, музиканти и докато подготвяме
представленията, ние взаимно се учим. А самата книга
се базира на физиологичното опознаване, не говоря за
методите на Станиславски. Целта на моята книга е
изпълнителят на сцената да разбере какво точно прави
неговото тяло – как реагира сърцето, кожата, кръвта,
защо се поти, защо се изтощава. Актьорите използват
физиологичните реакции на тялото, за да действат. Това
се опитвам да предам чрез книгата. Подчертавам, не става
дума за методи. Знаем, че методите от 50-те години вече
са остарели. В книгата се споменават учени, изследователи,
визуални и сценични изкуства с цел те да се използват и
прилагат. Тялото използва не само класическия танц и
движения, а също елементи от съвременните изкуства,
историята на човешкото тяло, използва се научното знание
за това какво се случва в човешкото тяло, цял набор от
умения и познания. Когато играе ролята на убиец, актьорът
трябва да изглежда като убиец, трябва да притежава
страстта на убиец, въпреки че всъщност той не е убиец. И
това не е метод, това е философска концепция.
Фотограф: Стефан Ванфлетерен

Всеки от нас има своите герои, хората или творците,
на които се възхищава. Има ли книга, която наскоро
Ви е впечатлила, или съвременен артист, на когото се
възхищавате?
Не, не мога кажа, но продължавам да чета книгите
на Едуард Уилсън, писател ентомолог, който наскоро
почина. Невероятен и ненадминат мислител. Да,
той беше велик ентомолог и биолог. Наистина много
ме е вдъхновявал. Друг голям учен и изследовател
е Джакомо Ризолати. Съвсем наскоро прочетох
последната му книга. Аз наистина се вдъхновявам от
учените и изследователите и това без съмнение е
повлияло и продължава да оказва влияние върху моето
изкуство. А когато говоря за изкуство и вдъхновение,
винаги се обръщам към фламандските творци и
тяхното изкуство.
Вие сте от Антверпен, от фламандската територия
на Белгия.
Да, така е. И продължавам да крада от великия Рубенс, да
изучавам сътвореното от него. Не забравяйте, че Рубенс
винаги е бил против войната. Той е бил невероятен
художник. Невероятен артист, художник, дипломат и
когато гледаме неговите картини, те са неповторими
и нито един филм на Холивуд не може да се сравни
с неговото изкуство. Всичко е мизансцен, всичко е
светлина. Аз правя същото с моите актьори и танцьори.
Докато работим, често рисувам, за да ги накарам да
изследват композицията от физическа гледна точка, от
страна на светлината. Карам ги да учат, да наблюдават,
да изучават изкуството на Рубенс, Ян ван Ейк, Бош –
тоест различни и велики творци, извор на вдъхновение.
И аз продължавам да се уча от великите артисти,
художници, например от авангарда.
Няма как да не Ви попитам дали успяхте да посетите
наши галерии, да се запознаете с наши художници? Все
пак не сте за първи път в България.

Да, аз съм работил вече с български актьори, с някои
от тях вече почти 20 години, участвали сме в различни
представления и аз имам много добро отношение към
тях, една от тях е Недкова.
А сега ще Ви дам химикалка BIC. Освен писател,
сценограф, хореограф Вие сте известен и с вашите
картини, скулптури. Какво бихте нарисували сега със
синьо мастило BIC?
Добре, но нека Ви науча и Вие да рисувате и ще видите
колко е лесно.
А, как така? Аз въобще не мога да рисувам.
Следвайте ме! Знаете ли, всяка част на тялото ви може
да рисува. Сега ще ви покажа как се рисува с палец.
Наблюдавам как Ян Фабър поставя палеца си върху
книгата „From Act to Acting“, после го очертава. Следвам
го и правя същото, като в тангото. Той поставя две
точки в горната част на палеца, аз правя същото. След
това добавя две продълговати форми. В долната част с
химикалката BIC добавя още една продълговата форма...
рисунката оживява и се превръща в куче.
Ама то се получи много хубаво куче и дори издава звуци...
Това е моето куче, споделя Ян Фабър, днес, в София,
15 април 2022 г., и часове преди представлението, което
ще бъде поставено за първи път на българска сцена
в „Топлоцентрала“, а пиесата е „Флуидната сила на
любовта“.
С всяка част на тялото си аз мога да направя портрет
на животно, образ на човек и т.н. Всяка част от мен,
отвътре или отвън, я използвам в името на моята
работа, в името на изкуството.
Интересно какво бихте написали в своя „Нощен
дневник“ за 15 април 2022 г., София?
Ах, това мога да знам чак вечерта, а и ще го научите,
като издам новата си книга, но това ще бъде след 10
или 15 години. Наистина аз пиша всяка нощ и на 14
април 2022 г., тоест вчера, писах за моята компания,
за актьорите ми, писах и за
една църква, която посетих
тук, в София. Обичам много
стенописите. Бях в една
голяма и в една по-малка
църква. Действително в
България навсякъде имате
красиви стенописи. А
предишния ден прекарах цели
два часа и половина, за да
изследвам стенописите. В
дневника писах и за тях.
Добре, спираме с тайните
дотук и след 15 години ще
разберем какво душата
на артиста Ян Фабър е
преживяла в България. Но
нека да говорим за Вашето
представление довечера
– „Флуидната сила на
любовта“. Усещате ли често
флуидната сила на любовта?
Колко важна е тя?
Това е същото, като да
създавате изкуство. Да създаваш изкуство по анархичен
начин чрез любовта. В любовта няма правила. Човек сам
го разбира, когато има връзка. В младостта идеалът за
мъж или жена е един. А след това се влюбваш в точно
обратното на това, за което си мечтал. Фантастично е,
истинска любов. Любовта е анархична. Това е темата на
„Флуидната сила на любовта“ – красотата, свободата и
анархията в любовта. Ние живеем в невероятни времена.
Написах текст за неповторимото и необикновено време,
в което живеем, за невероятната промяна и прехода.
…Само да спомена, че в момента съм замесен в скандал...
Да, не мога да кажа „дами и господа“, защото днес някой
може да се засегне. В момента се води дело срещу мен
заради това, че направих комплимент на една дама. Казах
є, че е красива, а тя ме атакува. И ето, когато направиш
комплимент, може да си подсъдим. Живеем в толкова
бързо променящи се времена! Наистина е чудесно новото
движение за социални изследвания на полa, свързани с
идентичността, сексуалната ориентация и т.н., но
вярвам, че в същото време е опасно. Това е нещо като
диктатура – почти задължаваш всеки да заяви като
какъв се самоопределя, какво чувства. Да, смятам, че
хората се нуждаят от това да грабнат свободата си, да
говорят за нещата. Не знам дали ме разбирате, но сякаш
имаш нещо като свобода, но не е точно така. И вече си
мисля, че при нас, човешките същества, свободата сякаш
никога не е съществувала.
Давам пример – живеем във време, в което не мога да
се обърна към моите актьори с „дами и господа“, или
когато преподавам, не мога да се обърна към обучаваните
така, защото по този начин мога да засегна някого... А
трябва да казвам „Добро утро, хора!“ или „Добро утро,
човешки същества!“, защото иначе някой може да ме
удари назидателно по ръката, понеже не било коректно.
В търсенето на тази свръхкоректност имам усещането,
че по-скоро се връщаме назад, отколкото наистина да се
развиваме и да вървим напред.

Друг голям страх за мен е това, което се случва
в моята държава – засилването на екстремния
национализъм, има такива десни движения. Не смятам,
че това е нещо хубаво. Мисля, че сякаш не сме си
научили уроците от историята. Наистина това са
страховете в моя живот. И в тези времена ще е
наистина трудно да оцелея като сериозен и истински
артист. Но аз истински вярвам в интелигентността.
А интелигентността съдържа в себе си креативност и
гъвкавост.
Креативността и изкуствата ли ще спасят нас,
човеците?
На първо място, човек трябва да е интелигентен, а
след това идват креативността и гъвкавостта. Това
са инструментите, с които днес можем да оцелеем.
Когато човек има неприятели, за да оцелее, първо
трябва да научи езика на неприятеля, дори трябва да
го говори много по-добре.
В края на интервюто ще е интересно да научим
защо книгата Ви с текстове за театър е озаглавена
„Аз съм грешка“.
Тези текстове всъщност ги написах през 80-те. Бях
на 30, когато човек си мисли, че е грешка. Текстовете,
които съм писал тогава обаче, ми харесват и днес.
Когато си артист, винаги си грешка! Трябва да
направиш избор. Ако вземеш крайно решение, ето че
грешката е налице.
Има ли нещо, за което съжалявате?
Не, мисля, че не. Всъщност да, ако имах син, щях да го
посъветвам да прави колкото се може по-бързо деца, за
да започне да се учи от тях. Да, щях да му кажа да не
губи време, да не чака. Да гледаш едно бебе как расте –
наистина е невероятно! Това си е истинското чудо на
живота. Децата имат истинската свобода, при тях
няма въпроси, мислене, осъждане. Има една откритост
и спонтанност, няма морално или неморално. И дори
бих отправил съвет към мен самия – да бях направил
всичко това много по-рано. Но както казват, всяко
нещо се случва когато трябва, както трябва, в найправилния момент.
Вярвате ли в прераждането?
Имам текст „Реинкарнацията на Бог“. Вярвам
в съществуването на душата. Имах невероятни
преживявания. Когато баща ми почина, веднага му
направих скулптура. Той лежеше там, на земята, и
аз усещах онази енергия, която носеше, вече беше във
формата на животно – той лежеше там, ала там
беше вече само тялото му. Енергията, която се
разпръскваше, вече я нямаше. И в този момент, когато
душата напуска тялото и мозъка, тя се превръща в
скулптура. Това ме кара да си мисля, че има нещо много
повече от физическото ни присъствие.
Какво искате да оставите след Вас?
Освен всичко, което съм създал, вече съм планирал
да бъде направена една инсталация с моя мозък и
изкуството ми. Дори и документите са подготвени.
Вярвате ли в любовта?
Да, вярвам в нея. Тя е най-висшата сила.
След края на интервюто разговорът ми с Ян
Фабър продължава. Той споделя, че има приятели
и в Русия, и в Украйна. Че има петима танцьори в
трупата, пет жени от Украйна, и че мъжете им
са убити. Усещам тъгата в гласа му. Възхищава
се на изкуството и в двете страни, имат много
добри актьори. Изразява абсолютно несъгласие
с политиката на Путин и дори я определя като
престъпна. След това пали цигара и тръгва с
бавни стъпки към „Топлоцентрала“ за последната
репетиция на „Флуидната сила на любовта“.
Продължавам да мисля за твореца Ян Фабър, който
от всяко нещо създава изкуство. Чета в „Нощен
дневник“:
„Антверпен, 14 май 1980
Бих искал да нямам име и фамилна история.
Да бъда сирак и да мога да плача.
(Със сълзите си да правя изкуство).“
15 април 2022 г., София
Въпросите зададе:
СЛАВЕНА ИЛИЕВА
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Бременната Орландо през очите на Вирджиния Улф
героинята. Бременността в книгата има свой двойник,
проявяващ се под друга форма, изключваща телесна
репрезентация, но на това ще се върна по-късно. Филмът
от своя страна визуализира бременното тяло, задавайки
два модела на тълкуване. От една страна, бременността
е показана като състояние, уязвяващо тялото, като по
този начин предлага една драматична интерпретация
на актуалните схващания за бременността. Орландо
е в напреднала бременност, тича през бойното поле на
Първата световна война. Пада в калта. Страхът на
Орландо е осезаем. Бременността є тежи и я свлича на
земята, ограничава движенията є. Метафоричната връзка
между бременността и войната драматизира схващането
за състоянието бременност като конфликт, в който
бременната жена изпитва ужас, носейки своето бреме.

Августина Тодорова-Пенева
2022 година започна с изтляването на едно мащабно
събитие и разпалването на друго. Междувременно
историята на изкуството продължи да отброява и
закръгля години, белязали важни „раждания“ в света
на литературата и киното – 140 години от първото
проплакване на писателката Вирджиния Улф и 30
години от първата прожекция на филма „Орландо“ на
режисьорката Сали Потър. Две англичанки с вкус към
граничното. Състояние, което изживяваме и днес.
Точно 64 години разделят появата на книгата на Вирджиния
Улф „Орландо“ и едноименния филм на режисьорката Сали
Потър, които проследяват живота на благородната
аристократична фигура Орландо, разгръщащ се с невиждан
размах през вековете. Живот невинаги образцов, неспокоен,
пъстър, противоречив, веднъж комичен, друг път
трагичен. Живот, преминаващ през различни географски
местоположения и исторически периоди. Времената,
през които литературният и филмовият персонаж
Орландо живее, са представени по селективен и ироничен
начин, който в крайна сметка успява да скицира близо
400 години от битието на английската аристокрация.
Най-запомнящият се епизод както в книгата, така и във
филма е свързан с промяната на пола на Орландо. Докато
пътува на посланическа мисия из Далечния изток, Орландо,
чийто пол първоначално е обявен за неопровержимо
мъжки, се превръща в жена. След тази промяна, а и преди
нея, в книгата и във филма се провежда едно мащабно и
хитроумно изследване на теориите за сексуалността и
конструкцията на идентичността.
Подзаглавието на романа е „биография“, а това създава
предпоставка „Орландо“ да се чете като roman a clef
(роман с ключ), ефирно рисуващ живота на приятелката
на Вирджиния Улф Вита Саквил-Уест. За да бъде
допълнително усложнена биографичната рамка, Орландо
(и при Улф, и при Потър) става свидетелка и потърпевша
на историческото развитие на буржоазната англичанка.
Като резултат от внезапната и почти невероятната
промяна в пола на Орландо, запазването на законните є
права върху всичко, което притежава (титли, къщи и
имения), става несигурно. След дълги години водене на
правни спорове най-накрая се взима категорично решение,
че въпросът с личната собственост на Орландо може да
се реши единствено чрез възпроизвеждането на наследник
от мъжки пол. Репродуктивната активност и начинът,
по който тя влиза в служба на всички юридически,
социални и икономически институции, е сред основните
теми както в текста, така и във филма.
Ако трансформацията в пола на Орландо все пак є
позволява да се придвижва безпрепятствено през
времето и пространството, бременността и промените,
които тя предизвиква, слагат край на тази шеметна игра
и се явява способ за интеграцията є в настоящето. Един
по-внимателен прочит на двете произведения и начина,
по който те обговарят бременността – била тя телесна
или поетическа, показва, че това пространствено и
времево заземяване на бременното тяло в настоящето
не затваря множествените възможности, наследени
от внезапната и неочаквана смяна на пола на Орландо.
Напротив, бременността отпраща към нови форми на
продуктивност и ангажираност.
Съвременната критика насочва вниманието си
към променливата телесност на идентичността,
представена в книгата на Улф и във филма на Потър,
пренебрегвайки обаче бременността, която така и не се
превръща във фокус на кино-литературните изследвания.
Пример за това е статията на Сюзан Уоткинс „Sex
Change and Media Change: From Woolf’s to Potter’s
Orlando“, в която авторката се фокусира подробно
върху женственото тяло на Орландо, но нито веднъж
не споменава „невидимата“ за читателя бременност на
Орландо, както и запомнящата се от зрителя филмова
сцена с бягащата сред бомбардираното бойно поле на
Първата световна война тежко бременна Орландо. В
същия дух на пренебрежително отношение към тялото,
в което се развива нов живот, мисли и изследователката
Кристина Дели-Еспосито, която в студията си „Sally
Potter’s Orlando and the Neo-Baroque Scopic Regime“
проследява променящата се форма на тялото като
генератор на множество значения, без обаче да адресира
по какъвто и да било начин една от основните промени
в тялото на Орландо – бременността є. Трябва да
се отбележи обаче, че през 2007 г. излиза кратък,
но интересен текст на Джейн Мар Маер – „Prone
to pregnancy: Orlando, Virginia Woolf and Sally Potter
Represent the Gestating Body“, в който авторката търси
модел за мислене на визуализираното бременно тяло в
съвременната западна култура
и застъпва мнението, че двете
едноименни произведения
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По този начин във филма се повдига въпросът за
уязвимостта на бременната жена. Невъзможно е да
се омаловажи страхът, който тя изпитва за себе си,
за детето си, както и страхът от болка. Този страх
е доминиращ в началото на ХХ век, когато все още
статистиката показва голям процент смъртност
при раждане. Страхът е дълбоко вкоренен и в широко
разпространената идея за „хистеричната“ жена.
Нейното тяло е привидяно като подчинено на ума є,
на неговата нестабилност, засилваща се по време на
менструалния цикъл, а женствеността като цяло е била
поставяна на границата с патологията.

предлагат една по-скоро положителна интерпретация
на бременността. Осем години по-късно се появява
обемистото изследване „Hidden Mothers and Poetic
Pregnancy in Women’s Writing“, в което изследователката
Сара Емили Блюит поставя акцент върху бременността
на Орландо, интерпретирайки отделянето на поемата
„Дъбът“ от тялото на героинята като своеобразен
аборт. Независимо че тялото на Орландо се счита
за основен обект на интерес във всички досегашни
едновременни критически прочити на книгата и
филма, специфичната телесност и метафоричност на
бременността не е получила заслужено внимание.
Тази липса на интерес по въпроса според Джейн Мар
Маер може да се търси в съществуването на всеобщо
културно схващане, че бременността е изцяло определена
от дисциплиниращите я режими. Женствената
зрялост, хетеросексуалността и мястото на жената
в едно патриархално общество се обединяват около
фигурата на бременната и предполагат нейната
изначална инертност и приглушеност в рамките на
същия този ред. Този текст ще потърси отговор на
въпроса как свързаните с бременността образи, смисли
и възможности, които книгата и филмът задават заедно
и поотделно, излизат на преден план и вече не могат и
не би следвало да остават скрити. Около всичко това
е необходимо да се постави рамка, репрезентираща
метафоричната бременност като сакрален акт на
създаване на изкуство. По този начин може да се
постигне едно по-ясно разбиране за важността на
бременността като едновременно безмълвен и огласяващ
женското и творческото мотив.
В текста на Вирджиния Улф физическата бременност
на Орландо остава прикрита и раждането на сина є е
първият индикатор за новото телесно състояние на
Кадър от филма „Орландо“ (1992)

Както стана ясно, скриването на бременността, от
една страна, и разкриването є, от друга, представляват
една от основните сюжетни разлики между двете
произведения. Това, което следва обаче, е още поинтригуващо с оглед различните репрезентации
на героинята и съответно задава втория начин на
тълкуване на бременността, като този път се намесва
и категорията майчинство. При Вирджиния Улф Орландо
ражда момче и поради това запазва своята имотна
собственост и обществено положение. Във филма на
Сали Потър Орландо ражда момиче и във финалната
сцена майка и дъщеря се завръщат в имението на
предците си като гости. Това разминаване в сюжета е
критично от гледна точка на смислите, които задава.
Макар и да є се налага да премине през нощната бойна
сцена, бременната Орландо все пак успява да се измъкне
невредима, потъвайки в гъста мъгла, която заглушава
шума на изтребители и взривяващи се гранати и пренася
персонажа в светлината на новия ден. Този времеви и
пространствен трансфер от едно място на друго може
да се разчете като в крайна сметка благополучното
избавяне на героинята от милитаристичния мъжки свят.
От своя страна, Вирджиния Улф подчертава, че половата
определеност в рамките на обществото е дълбоко и
трайно свързана с военната история. Раждането на
момче от Орландо в книгата демонстрира, че докато
синовете се сдобиват с обществена и културна власт,
съществува малка надежда деструктивните тенденции
в историята да изчезнат. Раждайки момиче, героинята
на Сали Потър губи фамилното си имение и вместо
да продължи мъжката традиция от миналото, се
освобождава от подобни модели на господство. Затова
и в края на филма Потър показва един идиличен свят
на жените, в който майка и дъщеря са заедно сред
полето, обграждащо стария дъб, а детето снима с
видеокамерата на майка си.
Няма нищо нередно в начина, по който Сали Потър
конструира образа на героинята си Орландо, и все пак
можем да изясним смисловите измерения на визията,
която тя задава, променяйки сюжетната линия от
творбата на Улф. Едно от положенията, които създава
загубата на фамилното „наследство“ на Орландо, е
свързано с изразяване на идеята, че единственото

и Сали Потър

Както вече беше отбелязано, бременността във филма е
видяна веднъж като травмиращо състояние, внушаващо
безпокойство и опасност, и втори път като състояние,
през което жената, преминавайки успешно, достига до
нови измерения на себеосъществяването си. Раждайки
момиче, Орландо променя правилата на играта и се
измъква от схватката с патриархалните и класови
условности. Феминистичният почерк е ясно четим във
версията на Сали Потър.
В своите произведения Улф и Потър представят един
доста различен поглед върху осъществяването на
Орландо като майка. Режисьорката се придържа към
замисъла си да превърне Орландо в иконичен образ на
модерната, еманципирана и въпреки това грижовна
майка. Случаят с Орландо на Вирджиния Улф е поразличен. В книгата тя по-скоро се асоциира с не
особено ангажирана с детето си жена – образ, далеч от
този на любящата и жертваща се майка, характерен
за XIX век. И независимо че Орландо е във всеки един
случай способна да се адаптира към духа на епохата,
в която попада, тя е неспособна да изиграе ролята на
модерна Мадона. За малкия английски наследник не се
споменава никъде освен на две места в книгата – в
родилната сцена и в списъка, с който Орландо отива
на пазар и според който трябва да купи ботушки на
детето. Не трябва да се забравя и че Орландо има още
три деца, от които доброволно се отказва – синове от
Росина Пепита (танцьорката, за която той се жени в
Константинопол няколко дни преди необяснимата му
трансформация в жена).
Нейното майчино чувство обаче е изразено отчетливо
и неоспоримо спрямо поемата „Дъбът“. Ръкописът
придружава Орландо през вековете. Като бебе той
расте, променя се заедно с Орландо. Дори изисква
собствено съществуване – своето публикуване.
Копнежът на Орландо да бъде писател/ка замъглява
всяко друго негово/нейно желание и пребъдва точно
както вековното дърво дъбът, което познава още от
началото на XVI в. и чиито корени усеща като ребра на
гръбнак, докато го обяздва в края на книгата. Дъбът
е символ на фертилност и Улф го трансформира в
източник на творческа креативност.
И ако е вярно, че Орландо обгрижва поемата си
през целия си живот, в книгата е представен един
конкретен епизод, в който вече омъжената за
отпътувалия с югозападния вятър Мармадюк Бонтроп
Шелмердин викторианка завършва своята най-ценна
творба. Този епизод е ощетен от действени събития,
което с право отегчава както биографа, така и
читателя, но причината за това е, че действието се
укрива в мислите на Орландо – „тъй като седенето
в креслото и мисленето са точно нещата, които
Орландо вършеше в момента – какво друго да прави
човек, освен да изрежда месеците от календара, да
реди молитви, да се секне, да побутва огъня и да зяпа
през прозореца, докато тя благоволи да се размърда“.
В продължение на почти година Орландо се затваря в
дома си и се отдава на въздишки, чувства и вълнения,
причинени от мислене и фантазиране. В един момент
Орландо гласно заявява – „Готово!“, миг след което
започва да усеща как „ръкописът, скътан в пазвата
близо до сърцето є, взе да мърда и да пулсира като
нещо живо и което е още по-странно, показа є какво
прекрасно разбирателство съществува помежду им.
Тогава Орландо склони глава на една страна и успя
да долови какво є казва. Той искаше да бъде четен.
Трябваше да бъде четен. Че ще умре в пазвата є, ако не
бъде четен“.
В този случай поетическата бременност се оказва важна
разновидност на детеродната метафора, която придобива
определен потенциал в ръцете на жената писателка.
Книгите и поемите обаче не са бебета. Но именно в
абсурдността на това сравнение метафората сработва.

Кадър от филма „Орландо“ (1992)

наследство, нужно на жената, е нейната истинска
същност, а пътят към нея минава през майчинството.
Това е ясно илюстрирано в няколко последователни
сцени от филма – упорито вървящата през ужаса на
бойното поле бременна Орландо виждаме миг по-късно
омиротворена в компанията на дъщеря си. В интервю
пред филмовия критик и журналист Пат Доуел Сали
Потър дава обяснение за решението си да дари Орландо
с дъщеря. Според режисьорката си струва да бъде
даден шанс на Орландо да се освободи веднъж завинаги
от оковите на притежаващите собственост класи, да
не трябва да определя и осигурява съществуването си
чрез закона за наследственост, според който трябва
да се подсигури с наследник от мъжки пол. Също и
защото е време дъщерите да приемат наследството
от своите майки, наследство от различен тип.
Именно затова Сали Потър поставя видеокамерата в
ръцете на малкото момиче – това е знак за обръщане
на перспективата, обръщане на погледа на дъщерята
към майката, акт, откриващ нови възможности за
придобиване на автономност и авторитет.

Орландо жената притежава несравним потенциал – тя
може да роди дете, а също и да създаде творба.
Бременността се свързва с постоянна променливост.
Образът на бременната жена е замръзнал в своята
конкретна определеност през историята – жените
винаги са зачевали, износвали са своите рожби, раждали
са или са помятали. Според наскоро починалата
политическа теоретичка и феминистка Айрис Марион
Йънг бременната жена не е константна величина. Тя e
субект, който подлежи на промени, развива се заедно
със своята бременност ден след ден. Това не е всичко
обаче. Според Юлия Кръстева бременната жена се
отдава на един особен тип нарцисизъм, в който тя
самата е обект на желание, удоволствие и антипатия.
В това състояние бременната жена е неспособна да
приеме друго съществуване, отделно от нейното. Тя
е напълно погълната от емоциите, вложени в своето
тяло – тяло, в което обитава обект, който предстои
да бъде обичан, и на който тя трябва да позволи на
свой ред да стане субект, да се превърне в автономно
същество. За момента обаче този обект вътре в
нея е неин двойник. Въпреки всичко бременната жена
осъзнава себе си като участник в един креативен
процес. Тя не може да го планира, не може и да се
абстрахира от него, тя се превръща в този процес, тя
е тази промяна. Точно тук се открива възможността
бременното тяло да се възприема буквално и
метафорично.
За да се роди една добра творба обаче, е нужно да се
изпълни условие, свързано с понятието андрогинност,
с което Вирджиния Улф и Сали Потър боравят смело
и категорично. Важен аспект от аргумента на Улф за
андрогинността, представен в „Собствена стая“, е,
че писателите не трябва да пишат със съзнанието за
собствения си пол, защото това вече е вид подчинение
на социалните роли, приписани на половете, и създава
бариери, които са „фатални“ за творчеството. За
Улф психиката се състои от две части, едната е
характеризирана като мъжка, другата като женска.
Едва когато двете съзнания влязат в равновесие,
умът може да произвежда изкуство – „поезията
трябва да има майка и баща“. Това условие изглежда
не е проблем за Орландо, който съвместява в себе
си опита както на мъжа, така и на жената. Дори
Шелмердин се усъмнява в пола на Орландо, съмнение,
което те неколкократно подлагат на проверка. Налага
се да прекъсна темата за андрогинността тук малко
преди въпросът да се усложни и да ни разкрие, че
налице е съществена разлика между схващанията на
Улф и Потър за това щекотливо понятие, които биха
подложили на съмнение дори промяната на Орландо
от мъж в жена – усложнение, което за момента не ни
върши работа.
***
Дотук бяха разгледани някои от основните сюжетни
разлики между книгата на Вирджиния Улф и филма на
Сали Потър, както и различните интерпретации на
бременността и майчинството, които всяко едно от
двете произведения предлага. Вероятността тези
разминавания да предизвикат недоволство както у
читателя на Улф, така и у зрителя на Потър, е голяма,
но не трябва да се забравят и предимствата на тези
различия. Десетилетия наред филмовата адаптация
е повдигала въпроси, свързани с достоверността си
спрямо литературния текст. В своята книга „От
романи към филми“ (1957) Джордж Блустон говори за
нуждата от преодоляване на търсенето на вярност

към оригинала. Според него е неизбежно да се правят
промени при адаптирането на литературен текст
във филм, защото изразните средства, с които
двете изкуства работят, са различни – вербалните
средства се заменят с визуални. Това само по себе
си омаловажава всеки опит да се оценява една
киноадаптация спрямо нейната вярност към оригинала.
Именно тук се отваря пространство, в което е
възможно филмовата адаптация да се възползва от
литературната си основа, следвайки, доразвивайки и
дори променяйки нейния смисъл. Погледнато през този
ъгъл, работата на Сали Потър трябва да се разглежда
не като осакатяване на творбата на Улф, нито като
манипулация на основния є замисъл. Филмът и книгата
са две самостойни произведения на две отделни
изкуства. И това е една истински плодородна почва за
правене на съпоставки между тях, търсене на прилики
и разлики, всяка от които носи свой смисъл.
Основният замисъл на този текст бе да се разчете
начинът, по който двете произведения репрезентират
бременността, и да се покаже, че тя не е статично,
завинаги белязващо жената състояние, а отпраща към
форми на продуктивност. От една страна, тя е път
към майчинството, което е едновременно биологичен
и символичен процес, антидот на хистерията и на
отчуждеността на жената от съществуващия
патриархален ред. От друга страна, бременността е
метафора на творческата креативност, която в своя
най-съвършен вид е продукт на симбиозата между
мъжкото и женското като характеристика на ума.
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ВБВ

Окръг без животни
Обзема
бавно и уверено
уплах,
тежест

Човешко без вход

(лирическа притча от Щ. в пет части)
И рече Щ:

и срам;
обзема крайниците.

И те започват да треперят разстроени в тъмното
като гъсти слюнчести нишки.
Треперят и блестят.
Добре е известно, и по радиото казаха,
че всяко животинско,
обзето от вековечен страх,
изчезва задним във тунела си:
изчезва бавно заднешком
изчезва
безвъзвратно.
„а дългата му слюнка е останала
по неговия път следа за това кое
животно някога преминало кое
бавно го поело и после го обзело
кое след кое идва после неизбежно
изчезва някак назад“
Последни в мрака
отдалечават се,
изгубват се
единствено очите му.
Те гледат назад и право назад:
опулени, вече неми очи
и опитват да се разширяват,
разширяват,
още и още да се разширят.
Колкото повече се отдалечават и потъват,
толкова повече се подуват.
Стават огромни очи,
за да обхванат всичко.
Уплах, тежест и срам.
Да запомнят това, което после се изтрива.
Да забравят, което ще остане.
А имат ли изобщо избор?
Добре известно е,
че всички животини
изтляват гърбом във тунели:
очите им последици остават
като знак за безутешното
невидимо.
Ето тъй тялото
напуска на части
душата.
И тя постепенно се превръща
в плосък окръг
без животни.

Едни от най-величавите космически идеи,
които показват човешкото в миг и
които описват:
нашия път историчен,
нашия опит душевен,
които разказват просто и ясно
как ще протече, изтече
всяко едно бъдеще,
всяко едно минало,
едни от най-мощните, изящни представи
в нашите нечовешки инженерни усилия,
в нашите въображаеми иносказания,
едни от най-дълбоките и съкровени щения
за нашата
всеобщност,
размах и страдание
са тези пет желания и прегради.
Заповядайте:

1. Чудното естество
Това е, от една страна,
идеята, представата и щението
за богата,
чудновата и цветуща извънземна природа:
необичайна орбитална игра,
напълно непозната и цветна за нашия ум,
почти неуловима в шест сетива,
със порещи въздуха вертикални животни,
полурастения в геодезични и провлачени форми,
с външни органи, прозрачни окраски,
същества безметежни,
недокоснати нивга
от нас
досега.
И с девствена дивост те пак ни даряват,
удивляват до днес.

2. Недостижимото: гости без вход
А ние, от друга страна,
след хилядолетни усилия,
копане и страст,
след толкова много войни
и строителни жертви,
сме стигнали там,
вече сме тук,
като гости от нашата бивша Земя.
Запазили спомен за стария дом,
но без път изобщо назад.
Дошли сме, но няма да влезем.
Дошли сме, но нямаме изход
и нямаме вход.

За нас този приказен свят
пригїден не е:
вредни и чревни навред изпарения пъплят,
непристъпни са тези планети
с убийствени звездни лъчи.
Всичко за нас
тук е отровно:
смъртоносно красиво,
смъртоносно тъй дивно.
И гледаме в завист зад шлюза с възхита,
който строим в отровна река.
И гледаме с тягост как не успяваме нивга
да вкусим планетарна храна.
Дивим се завързани, прикрепени към мачти
зад тежки, защитни стъкла.
Да не би някой от нас да излезе неволно,
завързани здраво за свойта съдба.

4. Естествен отбор за скафандри
Вярно е,
мнозина разбиха своите стъкла
и горяха пред нас като факли,
задушени от красивия газ,
разлети в киселинна вода,
поглъщаха със своите мускули сетни
плодове и сокове смъртни без памет остана кръвта.
Но други удържахме страстта това отчаяние земно,
този порив за допир, сливане, мир.
И, ето, дори можем днес отдалеч
да погалим животно
през този троен скафандър, железен мундир,
да погалим растеж,
да повдигнем скала.
И приемаме в себе си тази тежка река, че
никога няма да усетим природа
със своята кожа,
със своя уста.

5. Преградните стени в човешкото
И слагаме филтри,
слагаме маски,
полагаме слой върху слой.
Защита и твърдост.
Защита и сила.
Това е нашият път като вид:
винаги взрени зад преградна стена.
И дори тази история е всяка една
индивидуална съдба:
един по един.
Такъв е човекът:
Дошли сме, но няма да влезем.
Дошли сме, но нямаме изход,
Дошли сме
без възможност за вход.

3. Стъклени аквариуми за наблюдение
Защото сред тази
дълбока и чудна урода,
сред тази дивост безбрежна,
ние стоим:
в затвор херметичен,
залостени здраво, запечатани с пломба,
в стъклени кубове
и пластмасови сфери,
които се реят безшумно и празно
с насочен прибор, антена и страх.
Защото сред тази чудата, избуяла планетарна система
не можем
да бъдем
голи тела.
Не можем да дишаме голи.

Паоло Стрейто,
„Бягство от
смога“, 1953 г.
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