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Людмила Миндова
пита:
Какво трябва да притежава и от какво да се
откаже един писател, за да получи Нобел?1
Продължава литературната беседа „Поетът X пита:…?“
на ЛВ, при която каним значим наш автор да зададе въпрос
към своите съвременници, като на страниците на вестника
публикуваме получените отговори. В контекста на отговорите
ще видим жанрови разлики – мненията са под различна форма
и с различен тон, те могат да бъдат статия, есе, поетична
творба, да са иронични подобно на сократичен диалог или пък
схоластично да защитават теза, да са бароково разточителни
или пък строги в своята аргументация. Получава се
любопитен разговор, в който прозира личната ангажираност
на участниците със събитията на настоящето. Днес
Людмила Миндова е поетесата, която поставя своя въпрос
пред литературната общност. В беседата с нея се включиха
авторите Мирела Иванова, Димитър Камбуров, Пламен Антов,
Яница Радева, Стефан Иванов, Манол Глишев, Венцеслав Шолце,
Стефан Икога, Соня Александрова-Колева. Прочетете какво
отговориха те.
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Нобелова песен на кит
Стефан Икога
Нищо не му трябва. Само да пише добре. Да пише
толкова добре, че да няма съмнение, че пише по-добре
от повечето хора. Да му е лесно да пише добре. Да не се
труди, да не го уморява писането. Като песен на кит,
но песен на човек да е писането му. Да не рови дълбоко,
от дълбокото да идва пеша и да носи подаръци, детска
мъдрост и вековна тъга – в кошница. Да е тръгнал
наникъде, но да води навсякъде или поне нанякъде –
категорично. Да не подрежда думите по схема, а да знае
къде да ги сложи, както знае да сложи птица клечката в
гнездото. Да е добър човек или да може майсторски да
крие злината си в думи. Като го питаш как е, да не те
чуе, защото е разсеян. Като повикаш за помощ в книгата
му, да ти отговори сам по телефона. Да те пита как си.
И да му затвориш корицата, защото не ти се говори.
От какво да се откаже?
Да спре да се моли. Защото е пораснал и знае, че хем е бог,
хем няма кой да му отговори.

Милена Николова
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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“.

Пролетно вдъхновение

Обожавам тесните улички
с нанизан калдъръм,
където прането отгоре виси закачено –
сини тениски, оранжеви ризи,
хавлии разрошени и шарени розови рокли...
Италианските улички,
които миришат на
песто с босилек и вкусни спагети.
Обожавам тесните улички,
където небето
се слива с уюта на топлата вечер,
мисълта се люлее
в хамак от горещи въздишки,
а очите са гладни за още вълшебства и търсещи...

Напудрено розово
Липов чай в чашите от розов порцелан.
Веган бонбони с годжи бери, какао и чия.
Разсипвам шепа мисли
върху бялата покривка от тишина,
докато подслаждам чая си.
Следва тънка игрива усмивка.
С мека четка напудрям разговора.
После му слагам
малко прасковен руж,
сребристосиви сенки
и светли нюанси червило.
Сладките са без брашно
заради непоносимост към глутена
и към определени чувства.
Какво ще се правим с тези непоносимости?
А с тези чувства?...
Отмествам поглед
върху тапетите на меки райета
с цвят пепел от рози.
Старинен часовник
разваля представата за времето –
вероятно е скъп,
вероятно – безценен,
вероятно не се продава.
Времето е изтекло,
но разговорът продължава.
Не искам да го прекратявам –
ако сложа и само една-едничка
кристална бучка захар в чая,
ще разпаля нова гореща дискусия...

Холограма

Сто и
петдесетата
годишнина от
рождението
на Антон
Страшимиров е
водещата тема
на брой 06 на сп.
„Култура“. Как
четем Антон
Страшимиров
днес, как го мислим
като „политически
писател“,
който смята, че „ние, българите, се раждаме с черни
очила, през тях гледаме света и с тях умираме“? И още:
философът Майкъл Уолзър за „справедливата война на
украинците“, Антоан Аржаковски за Никита Михалков:
„кинорежисьорът, станал пропагандист“, „Харковският
дневник“ на Сергей Герасимов, Борис Гройс – „Държавата
като природно явление“, Ана Бландиана за „Нашия свят“. В
броя може да прочетете и разговори с режисьора Светослав
Овчаров за филма „Второто освобождение“, с Кирил
Кадийски („Стихотворението е като Млечния път“) и с
актрисата Йорданка Стефанова, която споделя за своя
„смях през тъгата“. И още: за българското участие на
Венецианското биенале, за „несигурната мъдрост“ на Sofia
Underground, за сто и двадесетата годишнина на скулптора
Любомир Далчев, както и за изложбата във Флоренция
„Донатело и Ренесансът“. А също и за диамантения юбилей
на кинофестивала в Кан 2022, както и за трудните „лични
въпроси“ на грузинската режисьорка Лана Гогоберидзе.
Броят е илюстриран с фотографии от силно повредения
архив на шипченския фотограф Антип Коев Обущаров,
реставрирани от Александър Иванов.
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Можеш да отрежеш всички цветя,
но не можеш да спреш пролетта.
Пабло Неруда
Разхвърляност на двора –
тук кръстче,
там пък коледна звезда,
на панделка –
керамична къщурка
със отворени прозорци закачена.
Цветя разцъфват,
други прецъфтяват.
Поливам с лейка
скритите причини на нещата –
зюмбюли,
рижави лалета,
хризантеми...
Глухарчета със жълти гриви
като дъжд
разпръскват своето безгрижие
с лъчите си.
Зеленина –
и в шепите є нежни се изгубваш.
Нахранваш щедро погледа си
с прана и със светлина.

Вещицата
По красивото є тяло
като гущерчета златни
хиляди лъчи се плъзват.
Всички нейни гънки и извивки
се разтварят с шепот в мрака.
Тя забърква тайнствена отвара
в колба от вълшебни мисли.
Бъбри шепа странни думи –
като бобени мъниста –
чубрица и сол в отварата.
Хоп! И едно, две, три –
къса амулета от врата си
от сушени ябълки и шипки,
слага ги във колбата да къкрят.
Оседлава тъмните стихии,
оседлава тъмните надежди.
Пил, от нейните копнежи,
от лечебните коктейли,
принцът є – жабок, се връща.
Вещицата нежно, нежно
разсъблича своята магия в мрака...

Чаша чай
с аромат на очакване,
шепа сладки фурми
и японската дюля разцъфва –
в кимоно от червени съцветия,
във пространството като нежна целувка гравирана –
холограма на моите мисли,
изпраща молитви към вятъра
и той є отвръща със щастие.
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Въпросът на Иван Цанев за Чехов в днешен Таганрог
има огромно значение и искам още веднъж да върна
читателите на ЛВ към тази тема. Та нали непрекъснато
сме бомбардирани от клишетата за великата руска
култура и как тя била оправдавала всяко насилие!
Убеден съм, че въпросът е провокиран от един спомен на
Владимир Книпер, брата на Чеховата съпруга Олга. През
пролетта на 1904 г. няколко месеца преди смъртта на
писателя, Владимир разсъждава пред Чехов за току-що
започналата Руско-японска война:
„Когато изразих надежда за победа на руските войски,
Антон Павлович с вълнение свали пенснето си и тежко
ми отговори със своя нисък глас:
– Володя, никога не говорете така. Очевидно не сте
помислили. Та нашата победа би означавала укрепване
на самодържавието, укрепване на този гнет, в който се
задушаваме. Тази победа би прекратила надигащата се
революция. Наистина ли искате това?
Бях сразен и си тръгнах засрамен, дълбоко замисляйки се

над тези думи, вълнението и силата, с които бяха казани
от Антон Павлович.“
Споменът на Владимир Книпер може да се намери
в: Чехов, А. П., „Избранные сочинения“, т. 2.
Москва, „Художественная литература“, 1979. Раздел
„Примечания“ (Приложения), приложение към повестта
„Невеста“ (на български „Годеница“). Преводът на
спомена е мой.
Та – ето как се е отнесъл Чехов към руската армия във
войната от 1904-1905. Той не доживява нито японската
победа, нито свързаната с нея първа руска революция
от 1905 г., но отношението му е недвусмислено. Отне
ми известно време да намеря източника и затова не
успях веднага да реагирам на поканата за отговор от ЛВ.
Убеден съм, че в сегашен Таганрог Чехов би казал същото.
В крайна сметка родният му град се намира едва на сто
километра от разрушения Мариупол на брега на същото
Азовско море.
Впрочем в 1906 г., скоро след края на тогавашната война
и смъртта на Чехов, японският писател Какудзо Окакура
отбелязва в своята „Книга за чая“, писана на английски:
„Докато Япония практикуваше изкуствата на мира, я
смятаха за варварска. Решиха, че сме цивилизовани едва
когато нашата армия извърши страховити неща по
бойните полета. Колко по-добре щеше да е, ако бяхме
дочакали по-добри времена, за да се отворим за света!
Времена, в които да бъдем ценени заради изкуствата,
а не заради военните си способности... Ако Русия не се
беше отнесла към нас така пренебрежително, нямаше да
се стигне до всичко това“.
Манол Глишев
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Отвъд. За границите на изкуствата
Дискусия с участието на Олга Токарчук, Боян Манчев, Владия Михайлова, Александър Попов и Камелия Спасова
В рамките на първото издание на „Литературни
срещи“ се проведе публична дискусия с носителката на
Нобелова награда за литература за 2019 г. Олга Токарчук
на тема „Отвъд. За границите на изкуствата“.
Събитието се състоя на 11 юни от 18.30 ч. в РЦСИ
„Топлоцентрала“. Консекутивният превод на
дискусията е на преводачката от полски език Силвия
Борисова. В разговора участваха от българска страна
още Боян Манчев, Владия Михайлова, Александър
Попов. Модератор на литературната среща беше
Камелия Спасова.
Камелия Спасова: Изключително съм щастлива да
бъда тук сред приятели. Темата на днешния разговор е
„Отвъд“. Важно е да мислим кои неща ни карат да бъдем
отвъд, отвъд момента тук и сега, но и ни позволяват
да прекосяваме границите на изкуствата, да влизаме в
тяхното пространство, но и да минаваме между едно
и друго изкуство. Така че широката рамка на това, за
което ще се говори, е въпросът за прехода и превода между
изкуствата. В този преход има идеята за среща, за диалог,
но също така и за възможността да открием териториите
на разминаване, несъвпадение, на непреводимото и
непроницаемото. Много съм щастлива, че този разговор
можем да проведем с Олга Токарчук, Боян Манчев, Владия
Михайлова и Александър Попов.
Моята задача е да ви запозная с тях и да дам начален импулс
на разговора, а оттам нататък те сами ще опитат да
намерят точките на диалог, тъй като всеки един от тях
идва от много различно поле.
Признателна съм, че в този разговор ще се включи Олга
Токарчук, която е изключително щедър и проницателен
човек. През последните три дни тя много щедро споделя с
нас София, като превръща първите „Литературни срещи“
в истинско събитие за столицата и отвъд нея. Може
би трябва да я представим накратко като разказвач на
чудати истории, като жена със собствен глас и активна
гражданска позиция. Нейните романи, разкази, критически
есета не се страхуват да мислят съвремието с неговите
критични зони, както и да намират език, деликатен и
пластичен, с който да назовем травмите и тревогите си,
жалбите и желанията си. Една от причините за връчването
на Нобеловата награда е, че Олга Токарчук има такова
„повествователно въображение, което с енциклопедична
страст разкрива преминаването на границите като форма
на живот“. Това директно ни въвежда в нашата тема – една
форма на живот, която не е уседнала, а винаги трансгресира
границите. Тук не става въпрос за безграничност, а след
като вече има установена граница, тя да бъде премината,
преместена, нарушена.
В това аз виждам връзка с философията на дългогодишния
приятел Боян Манчев, който освен философ е и драматург,
основател на театралната група „Метеор“. Манчев има
13 книги (сред тях ще посоча „Невъобразимото“, „Тялотометаморфоза“, „Новият Атанор“, „Свобода въпреки
всичко“) и всички те малко или повече се движат на ръба
на философското и фантастичното, в тази връзка идва и
въпросът: Може ли да имаме философска фантастика, не
е ли философията дисциплина, която поставя граници и
работи със стриктни понятия?
Владия Михайлова е слушала като студентка по
културология семинарите на Манчев върху теория на
образа, но след това се е специализирала в полето на
визуалните изкуства. Тя е дългогодишен куратор в галерия
„Васка Емануилова“, част от екипа на СГХГ и много
добър познавач на съвременното изкуство, както и на
политиките, които позволяват една творба да намери
собствените си публики.
Най-сетне, до мен е Александър Попов, колега от СУ, който
преди да стане човек на науката, е редактор на списанието
за фантастика “Shadow Dance“, където се подвизава
като Random. Освен това е и редактор на великолепния
брой за „ShadowDance #1: Киберпънк“. Александър се
занимава и с компютърна лингвистика, така че от нас
той е човекът, който най-добре чете езика на машините.
Той има и един изключително успешен и популярен курс
по научна фантастика в университета, воден заедно с
писателя Владимир Полеганов. С това приключвам опита за
запознанство между вас.
Изходната точка на разговора ни е една реплика на Олга
Токарчук от вчерашния диалог с Георги Господинов и
Димитър Кенаров относно времето и ускорението – нещо
се случва с времето, избухнала е някаква супернова и то е
станало по-бързо, отколкото времето на нашите майки
или баби. В днешната епоха лесно се преминават границите
заради скоростта. Най-напред ще насоча вниманието към
книгата на Токарчук „Изгубената душа“, защото забелязах,
че Олга е човек, който умее много внимателно да мълчи, да
наблюдава отстрани, тя е много проницателна. Няколко
пъти тя въведе тази фигура, когато нейни персонажи
стигат до предела на думите. В разказа „Гардеробът“ дори
директно се казва: „за да назоват, думите се нуждаят от
отстояние“. И тук ще премина към „Изгубената душа“ –
идеята зад книгата е много простичка: тя въвежда един

персонаж, който винаги бърза, бързо да свърши работата,
бързо да кара кола, бързо да играе тенис. Веднъж обаче
не се почувствал добре, отишъл на лекар и разбрал, че е
загубил душата си. Лекарят му препоръчва да седне в едно
тихо място и да чака душата му да го настигне. Изведнъж
текстът прекъсва и следват много страници, в които
душата чака, а книгата продължава с великолепните
илюстрации на Йоана Консехо. В тази книга визуалното не
е илюстративно, а е част от концепцията на историята –
част от мълчанието на персонажа Ян да достигне душата
си. И тук идва първият ми въпрос към Олга – Как виждате
тази среща на думите и образите във вашата проза?
Олга Токарчук: Преди всичко искам да благодаря, че
съм поканена на тази дискусия. Чувствам се поласкана,
че седя с такива интересни хора и че ще разговаряме
с тях. Независимо че съм писател и работя със и във

езика, всъщност не вярвам в езика. Струва ми се, че
моята задача е да предавам образи, картини, използвайки
езика просто като инструмент. Така че съм далече от
съсредоточаването върху езика и от средновековното
схващане, че всичко трябва да се основава върху езика.
Смятам точно обратното и дори малко нахално, че всичко
се извършва и става в образа. Това, че употребявам езика
като нож и вилица. Затова написах тази книга, защото
много държах да покажа езика като инструмент за
изразяване на образа, който за мен е най-важен. Освен това
искам да добавя, че най-големият комплимент, който мога
да чуя от читатели, е когато ми кажат: „Олга, като чета
твоите книги, не виждам“. Тогава си казвам: „добре“.
Много добро начало на нашата дискусия. Не искам да
излизам пред строя, но все пак трябва да кажа, че има
няколко неща, които са страшно актуални за мен днес.
Първото е образът срещу езика. Второто е онова, за което
говорих вчера, че живеем в своеобразен паноптикум и се
чудим как да се оправим с него. Третото нещо е въпросът за
самосъзнанието – какво е това изобщо, как можем и можем
ли да избягаме от него. Последното, което е много важно и
се надявам да чуя от вас някакви идеи, това е: какво можем
да направим, за да общуваме по-добре с природата?
Камелия Спасова: Чудесни въпроси, те остават отворени
към всички наши дискутанти. Ако продължим с връзката
между език и образ, на мен ми се иска да хвърля топката
към Боян Манчев с питането как се пораждат образите
и как този процес е свързан с невъобразимото. Какъв е
пътят формите да се формират и да се сдобият с език? И
как този процес е основан върху работата с безформеното
и невъобразимото. И тук аз виждам нещо, което ти не
преставаш да мислиш, а именно логиката на трансгресията,
на ексцеса, на преминаването между невъобразимото и
образа.
Боян Манчев: Благодаря много. Преди всичко за мен е
огромна радост да разговарям с вас в тези буреносни
дни. Както стана ясно вече от въведението на Камелия,
имам удоволствието да съм преподавал на половината от
участниците в тази дискусия. За голямо мое съжаление,
не съм имал удоволствието да преподавам на останалата
половина. Затова пък съм сигурен, че мога да науча много от
тях: имам предвид Олга Токарчук и Александър Попов.
Преди да отговоря на сложния теоретичен въпрос на
Камелия (която още от времето, откогато я познавам
като моя студентка, задаваше точно такива сложни
въпроси), бих искал да кажа нещо просто, с което
едновременно ще се опитам да отговоря на въпроса
и ще реагирам на това, което преди малко каза Олга
Токарчук. Камелия подхвърли, че се опитвам да работя
във философско поле, което е, бих казал, нехарактерно
и в някакъв смисъл несвоевременно. Това е полето на
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философската фантастика, в която образите имат
особено присъствие. Разбира се, като философ съм преживял
много щастливи мигове, дали ми възможност да говоря за
работата си; искам обаче да споделя един личен момент,
който остави отпечатък върху мен. След като преди 20
години публикувах ранната си книга „Невъобразимото“,
за която стана дума, получих имейл. Имейл от непознат
читател, който беше незрящ. Той ми написа, че не очаква
отговор от мен, но че иска да ме поздрави за книгата ми,
защото тя му позволява да вижда понятията: понятията
стават видими. Това силно ме трогна (не мисля, че съм
разказвал тази история). Действително това, за което
ми писа непознатият читател, е същностно за мен –
пластичността на философското понятие, тактилната
му плътност. Това, че понятието не е нещо абстрактно,
идеално, някъде там „отвъд“. А че това отвъд е винаги
вътре, че то винаги работи в понятието, в думата.
Камелия спомена друг същностен момент за тази работа:
надскачането, трансгресията, ексцеса. Да, всяко понятие
в тактилната си енергия има силата да надскача себе си.
То е и микротяло, което изгражда странни констелации,
странни тела. Така философията също създава тяло, тела,
образи от думи, също както и литературата, както
и визуалните изкуства. В началото е фантастичният
импулс, или пулс на нещата, който им позволява да бъдат
това, което са, но едновременно с това да бъдат и нещо
повече от това, което са. Ето това е ексцесът. Това е
онтологическото, битийно измерение на ексцеса. Нещата
винаги са нещо повече от това, което са. И между другото,
в това е надеждата на съществуването: че никога не сме
застопорени към една крайна форма. Това е чудото на
метаморфозата. Но това е и нейният необратим ужас:
необратимият ужас на обратимостта.
И тъй като стана дума и за съвременното измерение
на опита за времето, за ускорението, за което говори
Олга, мога да добавя: в нашето време изживяваме особена
форма на метаморфоза, в която метаморфозата става
продукт. В която ни се „продават“ форми на консумация,
форми на живот, които са самите те променящи се,
динамични. Но тогава се поставя въпросът: как в един
свят, в който метаморфозата става стандартизиран
продукт, е възможно да удържаме същностната потенция
на метаморфозата? Как е възможна промяната? Да, това
е същностно философски въпрос, но това е и въпрос, който
засяга съществуването ни във всеки миг.
Искам да започна оттук, от този опит, за да
дам аксиоматичен отговор на сложния въпрос за
невъобразимото и образа. Всъщност невъобразимото
никога не ме е интересувало само по себе си. Когато
научих, че Камелия е озаглавила нашия разговор „отвъд“,
първоначално се стреснах леко, защото, разбира се,
„отвъд“ се асоциира с „отвъдното“, с трансцендентното,
с онова, което е отвъд този свят. Но разбира се, тя
разиграва много умело употребата на понятието: когато
прочетем представянето на дискусията, разбираме, че
не става дума за това „отвъд“, което не е тук и сега,
а за едно „отвъд“, иманентно на това, което се случва.
Тоест тази отвъдност, която е във всяка една от
нашите клетки. Или може би дори в неживата материя.
Именно това невъобразимо ме вълнува. Не ме вълнува
пространството, където въображението абдикира,
където синтетичната му мощ се разпада и то н може да
продължи нататък. Напротив, интересува ме границата,
в която въображението, което не може да продължи
„отвъд“, все пак намира излаз, пречупвайки се в друга
форма. В изкуствата, а и в нашия сетивен опит това
пречупване често е свързано с преминаването в един
друг сетивен регистър. Така там, където живописта не
може да продължи, се появява тактилното измерение.
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„Поезия срещу войната“ – антология
срещу бездушието
Мишел Уелбек,
„унищожение“, прев.
Александра Велева, изд.
„Факел“, 2022
Да, „унищожение“ е най-новият роман на
Мишел Уелбек, който своевременно се
появява на български език само половин
година след излизането му във Франция.
Сюжетът ни води към подготовката
на президентските избори във Франция,
в които протагонистът Пол Резон,
висш чиновник в Министерството на
икономиката, вижда видеоклипове с
криптирани съобщения и става свидетел
на загадъчни атентати. Уелбек разпитва
близкото бъдеще – действието на романа
се развива през 2027 г., в която т.нар.
„хибридни“ и „кибервойни“ с пълна сила
заливат сърцето на Европа. Визиите
на ключовите писатели на нашето
време, какъвто Мишел Уелбек е, са
симптоматични.

Габриел Гарсия Маркес,
„Очи на синьо куче“,
прев. Емилия Юлзари,
изд, „Лъчезар Минчев“,
2022
„Очи на синьо куче“ е сборник от
четиринадесет разказа, като седем от
тях са вече познати на българската
публика. Останалите седем, сред които
са „Ева е вътре в котката си“, „ТувалКаин изковава звезда“, „Другото ребро
на смъртта“, „Огорчение за трима
сомнамбули“, „Как Натанаел прави
посещение“, „Нощта на алкараваните“ и
„Един мъж идва в дъжда“ за първи път се
появяват на български език. Тези съвсем
ранни разкази на Маркес, написани между
двадесетата и тридесетата му година,
са важни за творчеството му, защото те
по-добре от всеки друг текст скицират
бъдещото му творчество и дават
правилния ключ в ръцете ни.

Гари Лакман,
„Мистикът Юнг.
Езотеричните
измерения на живота
и ученията на Карл
Юнг“, прев. Георги
Котов, изд. „Захарий
Стоянов“, 2022
Колко интересно може да бъде
проследяването на биографиите на
мислители като Карл Юнг? Накратко:
много. Особено когато биографът може
да събере фокусна точка, през която
да разказва за успехите и спорните
моменти в даден живот. В случая Гари
Лакман си служи с една от прибързаните
дихотомии за Юнг – „учения Юнг“ и
„мистика Юнг“ – само за да я развенчае и
развърже и да извади наяве най-любимия и
най-ненавиждан ученик на Фройд, лекаря,
съпруга и любовника. А това развързване
Лакман осъществява, като разгръща
мистичните търсения на Юнг в опит те
да бъдат не аплодирани или порицани, а
разбрани.
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À la guerre comme à la guerre. На война
като на война. След началото на
инвазията в Украйна през февруари
тази година общественият отзвук в
България беше разногласен. Стотици,
били те политици, журналисти, артисти
или просто диванни всезнайковци,
изказаха мнението си от пленарната
зала, малкия екран, тролски профили в
социалните мрежи. Толкова много се
изписа, изказа, коментира, полемизира,
спори и какво ли още не, че всеки стана
сякаш вещ по всички въпроси за войната,
конспиративните теории, националните
и отвъднационалните интереси и какво
ли още не, докато всъщност основното
нещо, към което трябваше да се обърнат
погледите, беше липсата на всякаква
човечност, предизвикваща незаслужено
страдание в една не толкова далечна
страна.
Да, трудно е да се пише за войната в
Украйна с граница, без излишна патетика
или каквито и да е мъдри житейски
умозаключения. Още по-трудно е да
се пише умерена поезия, задавайки
общочовешки въпроси („На кой фронт
да застанем?“, „Има ли грешни и
праведни?“, „Кой е в компетенцията
си да отсъди?“, „Кой взима решението
да живееш или да умреш?“, „Къде
са моралните граници на човека с
власт?“) и търсейки техните отговори.
Трудно се пише и настоящият текст,
опитвайки се да избяга от субективното,
парадийното, хвалебствията. Факт е
обаче, че антологията „Поезия срещу
войната“ избира от коя страна на
барикадата да застане, ясно заявява,
че за обществено ангажираните поети
войната е недопустимо деяние, което
води след себе си само разруха, а после
нищо. Книгата дава повод за размисъл,
изкрещява на бездушното българско
общество: „Ето, това сме ние и това
са нашите ценности“, категорично
очертава позицията си срещу войната
в Украйна и липсата на страх от
това обявление. Стихотворенията
са извисени гласове, които трябва да
бъдат чути от възможно най-много
хора; които пренасят смисъл извън
злободневните „за“ и „против“
войната и всичко свързано с нея;
които трансформират тази
доскоро немислима безскрупулна
агресия в четивно и въздействащо
комуникационно средство.
В интервюта за БНТ и БНР през
април месец Георги Гаврилов
споделя мотивацията зад
инициативата „Поезия
срещу войната“ – една
спонтанно зародила се идея
по време на гостуването
му в Министерството на
културата на 21 март по
повод Деня на поезията, заедно с още
20 поети, неочаквано обединявайки
стихотворенията си около темата за
войната. В резултат на това преди две
седмици антологията „Поезия срещу
войната“ излезе от печат. Ясно е, че
повечето антологии трябва да са споени
от определена тема или проблем, трябва
да имат конкретна последователност или
пък да представят определено поколение,
година, фракция от литературното
поле. Но дори и всички стихотворения в
„Поезия срещу войната“ да са болезнено
свързани със сякаш антиутопичната
реалност, в която живеем, с войната в
Украйна, която продължава и до днес, с
човечността като цяло
С подкрепата на
Столична община или липсата на такава,
има една универсалност,
характерна за добрата
поезия, правейки я
разбираема, чуваема
и преводима през
култури, общества и
време. Литературните
качества на

стихотворенията са неоспорими,
независимо дали авторите са
световноизвестни, доказали се, тепърва
изгряващи, част от кръгове, съюзи или
сдружения. Обединяващият фактор за
всички тях е липсата на бездушие, ясната
им социална отговорност като хора на
перото. Или както Георги Гаврилов пише
още в увода/манифест: „След дълги години
летаргия и превръщане на поезията в
аксесоар тя трябва да заеме своето
място и да заиграе отново своята роля
в онова, което ще наричаме история,
но което сега се случва пред очите ни,
пред сърцата ни и пред децата, родени
да живеят в друга ера“. Едва ли може да
се обобщи по-добре целта на една такава
книга – книга с кауза, съдържаща поезия с
кауза.
И въпреки че българският литературен
пазар изобилства от книги с кауза,
колкото и банално да звучи този етикет,
не би било претенциозно да се твърди, че
точно тази не е просто една от многото.
Освен че всички приходи от продажбата
є ще бъдат дарени за възстановяването
на болница, в която да се настаняват
болни или ранени бежанци от Украйна,
и цялата работа от страна на екипа
на издателството и авторите да е
безвъзмездна, антологията е изпипана
и до последния детайл – от подбора на
произведенията, през оформлението, до
разпространението – ясно личи, че това е

книга, която ще устои на времето.
На първо място прави впечатление
рамковата композиция, осъществена
чрез предговора, стъпващ на една
небезизвестна фотография от разстрела
на Федерико Гарсия Лорка, и последното
поетично произведение – откъс от
„Ода за Уолт Уитман“ на самия Лорка.
Всичко помежду е толкова разнородно,
колкото са разнородни и авторите. На
места датировката на стихотворенията
навежда на мисълта, че са писани
неминуемо след инвазията в Украйна
(творбите на Роман Кисьов, Клаудиу
Комартин, Екатерина Григорова и
Валентин Дишев), навярно продиктувани
от нехуманните действия, а има и
такива с неразривно свързана символика
(„Когато майките погребват синове,
/ не виждат жълто-синьо или „Z“ в
стихотворението „Позиция“ от Тодор
Иванов). Другаде обаче се вижда, че
произведенията (най-често преводни)
са публикувани много преди началото на

безумствата на диктатора (или поне на
сегашния) – тези на Юрий Андрухович,
Сергий Жадан, Людмила Миндова, Йосип
Ости и Иван Христов. Разнообразието
на време-пространството не само
прави темата за войната универсална,
но и допринася за основната цел на
словото – всеобхватната актуалност
на думите извън рамката на събитията.
В допълнение четем текстове както на
български автори, така и на международни
– Стефан Иванов, Александър Секулов,
Ина Иванова, Елин Рахнев наред с Тарас
Шевченко, Любов Якимчук, Маркиян
Камиш – пречупвайки границите на свое
и чуждо, разбивайки стереотипите
за малките и големите литератури,
известните и „безизвестните“ автори.
„Поезия срещу войната“ не е правена с
цел разграничение и разделение на база
биографични справки за авторите, степен
на слава, пространствени реалии или дори
различен стил на писане. Именно затова
в подбора намират място и произведения
от колективи (Колектив „Поети без
граници“), и текстове на песни (защото
литературността може да се открие
на всяко творческо ниво – тенденция,
която се наблюдава през последните
години) – Свилен Ноев и текстът за
песента „Помощ“ от най-новия албум на
група „Остава“. Очевиден е широкият
спектър от стилове, поети и техните
творчески амплоа и може би дори и само
заради това има голям шанс антологията
да успее да предизвика дискусии и
полемики, разнищвайки начините, по
които всички включени произведения
се отграничават едно от
друго, докато в същото време
се преплитат и допълват
по общочовешки, социалнообществени причини и събития.
Няма как да не се отбележи
оформлението и начинът на
разпространение на антологията.
Оформлението, дело на Анна
Лазарова, първоначално учудва
с обърнатата номерация на
страниците – не обърната в
смисъл на започваща отзад напред,
подобно на последователността
на авторите (азбучно от Я
към А), а буквално преобърнати
цифри – детайл, допринасящ към
въздействащата корица на Теодор
Ушев и със сигурност разчупващ
стандартизацията за издаване,
отличавайки „Поезия срещу войната“
като необикновена, излизаща извън
рамката. Преди дни излезе и трейлърът
на антологията – един бегло развит
в България начин за представяне на
литературна творба – със слогана
„Само сега си човек“ (неслучайно) на
фона на „Помощ“ от „Остава“, последван
от кадри на изгарящата „Поезия
срещу войната“. Въпреки че има някои
коректорски пропуски из текстовете,
финалният резултат е, меко казано,
успешен.
Предстои да се разбере накъде ще полети
въздействието на думите и какви
обществени и литературни реакции
ще последват от този акт срещу
бездушието. А дотогава – на война като
на война – върху крилете на словото, с
оръжието на думите. Но за да не изпадаме
в празнословия, нека четем: „да се пише
поезия след аушвиц е варварство / да се
пише поезия след мариупол е невъзможно
/ но ние през цялото време пишем поезия“
(из „Портрет на художника като млад“
от Васил Прасков).
НИЯ ХАРАЛАМПИЕВА
„Поезия срещу войната“. Антология.
Съст. Георги Гаврилов, Стефани
Дънева, Райчо Ангелов, Анна Лазарова,
изд. „Scribens“, 2022

В ниманието
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В итрина

малките

Между София и Бургас:
карта на детското въображение
Образът на Баба Яга, обичайно властваща
над омагьосани гори и животни, е широко
разпространен в съвременните приказки, а
от 90-те години на ХХ в. е често срещан
живописен герой и на фентъзи жанра.
Ще припомним цикъла произведения
на майстора на хронооперата и
литературните анахронизми Андрей
Белянин – „Тайните служби на цар Грах“
(1999), както и повестта „Лукоморие“
на А. А. Аливердиев (1999). При Белянин
Баба Яга е невероятен готвач и
специалист по всички магически неща,
тя е част от детективската агенция
на доброжелателния цар Грах, която
е ангажирана да разплете един на пръв
поглед „елементарен“ случай, оказал се
обаче сложна конспирация за завладяване
на цялото царство. Различен спрямо
фолклорните си измерения е и персонажът
Баба Яга на Аливердиев. В повестта
„Лукоморие“, носеща името на астрална
равнина на съществуване в художествения
свят на Аливердиев, за пръв път се
хвърля светлина върху детството и
младежките години на Баба Яга, като
читателите могат да срещнат назад във
времето онзи персонаж, който винаги се
явява като сбръчкана и коварна старица в
произведенията, неизменен антагонист на
малките герои – децата.
Баба Яга се появява и в новата книга
на Калоян Чобанов „Баба Яга в Бургас и
други истории“. На корицата, оформена
от Галя Петрова, ще видим летящата на
своята метла с дървена дръжка вещица,
забрадена, както си му е редът според
корените на образа в славянския фолклор,
и придружена от своята неизменна
спътничка – черна котка с извит на дъга
гръб. Но каква работа има Баба Яга в
Бургас и кои са „другите истории“ – се
питат малките читатели, взели в ръцете
си книгата. Всъщност Калоян Чобанов
е събрал в общ сборник три приказки за
деца и юноши, сред които първата е „Баба
Яга в Бургас“, а останалите две са „Мечо
и Вихър“ и „Вчера в детската градина“.
Бургас е магично място, каквото може
да бъде и всеки друг литературен град,
от който тръгват на пътешествие
читателите. В началото на „Вчера в
детската градина“ се казва: „Когато
тръгнем едновременно – ти от София,
аз от Бургас – ще се срещнем на място,
от което и двамата ще продължим
на юг. […] И ти сигурно ще попиташ
защо те доведох тук, а аз със сигурност
бих ти отговорил така: – За да ти
разкажа приказка!“ (с. 177-178). Между
София и Бургас, от най-западната до
най-източната точка, писателят ще
картографира страната на детското
въображение, ще отбележи местата на
първото приятелство, на страховете,
на самотата и смелостта. Това ще
бъде също така и карта на съкровище,
доколкото целта на пътуването от
Бургас и София е да се открие едно
безценно съкровище – разказът и
разказването.
Доведох те тук, малки читателю, за
да ти разказвам – подобно имплицитно
послание можем да видим като
обвързващо и трите повести. Разказът е
онзи, който, имайки начало и край, може да
те преведе от едно стабилно състояние
към друго. Подобно означаване на разказа
напомня за Владимир Проп и неговата
„Морфология на приказката“, както и
на хората-разкази в наратологията на
Цветан Тодоров, които преживяват
приключенията и своите
одисеи, но същевременно
и ги разказват.
Какво се случва между
двете стабилни
състояния на
началото и края на
повествованието. Какъв
е този преход? Още в
пролога на „Баба Яга в
Бургас“, с въвеждането

на главния герой
на историята,
става ясно, че
това е преходът
от детство към
юношество: „Онова
дете, което е
седнало на стола
пред бюрото си и се
е надвесило над един
празен лист, се казва
Валентин. Всички му
викат нагалено Вальо
– така ще направя и
аз. Той е на 11 години
и точно 365 дни и
мога да ви уверя, че
в момента е ужасно
притеснен. По каква
причина ли? Когато
часовникът удари
полунощ, ще настъпи юношеската
му възраст. С неговите връстници
постоянно са обсъждали тази промяна.
Заедно са стигнали до извода, че в първата
минута от дванайсета годишнина тялото
пораства с поне няколко сантиметра,
а в него заработва все още неразгадан
механизъм, който освен вида, променя
ума и поведението. Отвъд тази граница
момчетата спират да дърпат косите
на момичетата, да ги целят с водни
бомбички и да им се карат, когато някоя
от тях ги заговори. Даже обратното
– вече ще бъдат по-мили, ще търсят
вниманието им и дори ще се бият заради
тях. Вальо винаги се разсмиваше като
стигаше до тази точка – не можеше да си
представи как някой би размахал юмруци
заради момиче“ (с. 9).
Именно за да премине през изпитанието
на юношеството, Вальо (трябва да
се вметне, че това е все още детето
Вальо, а не юношата Вальо) започва да
разказва. Той стои над празния бял лист,
гризе си ноктите от притеснение, но
знае, че единствено писането е онова,
което ще му помогне да премине през
наближаващата „трансформация“ на
порастването. Затова и се обръща
към своите слушатели и читатели
със „Здравейте!“. Така се появява
разказът. Повестта „Баба Яга в Бургас“
е написана под формата на дневник на
една неприятност, която като всяка
неприятност, започва в понеделник.
Следват останалите дни от седмицата,
като на всеки един от тях е посветена
отделна глава. Като, разбира се, още
в понеделник става ясно, че всяка
неприятност води до друга. Първо се
появява новата съученичка Вики, която
учителката поставя на чина до Вальо и до
края на учебния ден всички деца започват
да им се подиграват, че са „гаджета“, а
най-накрая, насред едно торнадо от тъмна
пушилка, се появява прегърбена старица
с огромен закривен нос, а от кикота є
ясно се дочуват думите є „Даааа, много
непослушни пиленца има в този град!“.
Дали двете неприятности са свързани,
или е просто случайно съвпадение?
Възрастните знаят отговора. Но за
Вальо предстои тепърва да се влюби и да
се справи с това, казано с езика на Проп,
„нестабилно“ състояние, в което всичко
познато е разколебано и се оказва не на
обичайното си място.
Във втората история от книгата „Мечо
и Вихър“ Калоян Чобанов ни разказва
за едно друго „труднопреодолимо“
събитие, през което преминават децата
– раждането на по-малък брат или
сестра. Въпреки че нито родителите,
нито децата са герои в тази повест, а
две играчки – плюшено мече и дървено
люлеещо се конче – все пак онова, което
задвижва наратива, е появата на новото
дете в семейството: „Чак седем години
след появата на Елинор, семейство
Тодорови посрещна втората си рожба –
Калоян. И за него приготвиха стая като за
принц“ (с. 154). Подобно на Хофмановата

Михаил Зигар, „Всички
са свободни“, прев.
Здравка Петрова, ИК
„Жанет 45“, 2022
След „Империята трябва да умре“ в
поредицата „Памет“ на „Жанет 45“
излиза още една книга от Михаил Зигар
– „Всички са свободни“ с подзаглавие
„Русия една секунда преди Путин, или
какво се обърка, как и защо“. „Всички
са свободни“ е книга за близката
история на Русия от 90-те насам. Как
желанието за свобода води след себе си
един практически несваляем президент?
Фигурата на Михаил Зигар е важна за
множествените и алтернативни гласове
и разкази за Русия от XXI век.

приказка „Лешникотрошачката и царят
на мишките“ и тук всички кукли и играчки
оживяват, за да воюват не с армията на
сивите мишки, но с не по-малко известно
чудовище – чудовището изпод леглото.
„Мечо и Вихър“ също създава своя
рамка, която удържа разказа подобно на
дневниковата форма от първата история,
като тук това е повтарящият се
лайтмотив на „първата нощ, в която…“.
Финалът е белязан от минорното усещане
за „последната нощ“, в която децата
порастват, а играчките биват забравени.
В последната приказка „Вчера в
детската градина“ преходното е свързано
с пространството на съня. По време
на следобедната дрямка в детската
градина, онази, „задължителната“, която
по най-досаден начин винаги прекъсва
играта в нейния разгар, изведнъж се
оказва моментът, в който градинските
джуджета оживяват и правят така,
че всички в града да заспят и да бъдат
пленени. Срещу джуджетата се
опълчват „цяла тумба деца, въоръжени
с по една възглавница в ръка“ (с. 193).
„Оживяването“ било на кукли,
градински джуджета или просто на един
неизговорим „страх“, както става ясно
от приведените примери, е основен
мотив в детската проза на Калоян
Чобанов. И в трите истории в „Баба
Яга в Бургас и други истории“ онова,
което е видимо за децата, е невидимо
за възрастните, онова, което е живо за
децата, е неодушевено за възрастните,
онова, което се опитват да спасят
децата, е неспасяемо за възрастните.
Детето и възрастният са антиподи, те
имат несъвпадащи картини на света,
като разминаването между тези светове
и точките на контакт са плодотворни
за тази проза, те придвижват фабулата,
като служат за създаването на обрати
в нейното движение. Разказът се
сплита, но и разплита благодарение на
напрежението между двете измерения
на реалността – перспективата на
малките и на големите. Но разказът е
също и начинът детето и възрастният
да се впишат в разбирането на другия,
да прекосят пространството, което ги
дели, да се срещнат и накрая отново да
поемат в различни посоки: „А на нас ни
е време да напуснем това малко градче,
да се засилим по пътя с остри завои и
безлюдни селца, и да се върнем обратно
на север, където ще се разделим и ще
поемем в различни посоки – ти към
София, аз към Бургас“ (с. 231). За финал, в
съзвучие с изписаната току-що приказна
формула, е уместно не да кажем „До
нови срещи, приятелю!“, а по-скоро „До
следващия разказ, приятелю!“. Очакваме
с интерес появата на следващите книги
на Калоян Чобанов.

Харлан Коубън, „Уин“,
прев. Паулина Мичева,
изд. „Колибри“, 2022
Харлан Коубън ни среща със своя герой
Уиндзор Хорн Локуд III – изключително
богат и неприятно арогантен, склонен
към насилие и разбира се, останал
с малцина приятели. По ирония на
съдбата, въпреки че останалите герои,
които са въведени в романа, са много поинтересни, именно Уиндзор се превръща
в централна точка за разгръщащата се
фабула. ФБР се свързва с антигероя на
Коубън, когато два безценни шедьовъра
– картини на Пикасо и Вермеер, са
откраднати от семейство Уиндзор.
Самолюбивият Уин ще предприеме
поредица от действия, които ще го
отведат към неразгадани жестоки
убийства и терориристичен акт
отпреди десетилетия.

Бека Адамашвили, „В
тази книга всички
умират“, прев.
Алеко Дянков, изд.
„Парадокс“, 2022
Един ден господин Мементо Мори
осъзнава, че е литературен персонаж
и има суперсилата да пътува през
книгите и затова решава да накаже
онези писатели, които осъждат героите
си на смърт. Адамашвили има уникално
чувство за хумор и дълбоко познаване
на световната литература. Цялата
творба е построена върху алюзии от
класически произведения, като тук
са преместени почти всички нейни
известни персонажи. Всичко се обръща
с главата надолу, когато Мори открива,
че в книгата, на която той е героят,
авторът е решил да убие някого.

МАРИЯ АТАНАСОВА
Калоян Чобанов, „Баба Яга в Бургас и
други истории“, изд. „Екрие“, 2022
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Отвъд. За границите на изкуствата
от стр. 3
Късните платна на Ван Гог сякаш въздействат тактилно,
те буквално придобиват скулптурна плътност, те имат
релеф. Жестът, движещото се тяло, творящите органи
стават видими върху двуизмерната повърхност – и така
тя става почти кинетична творба. Това пречупване на
сетивния модус е нещо, което е невъобразимо от гледна
точка на живописта.
Ето защо образът не е просто образ. Образът винаги
е форма на техника. Образът, разбира се, е техника на
отношение към реалното и на производство на реалното.
Основният ми интерес в ранните ми работи, където се
занимавам със своя учител, философа Жорж Батай, но и с
тогава почти неизвестния автор Хауърд Филипс Лъвкрафт,
се свеждаше до сблъсъка между образ и език. Въпросът
ми беше: как езикът се справя с отсъствието на образ?
Как Лъвкрафт описва чудовищното, невъобразимото?
Разбира се, това винаги се случва в крайна сметка чрез езика.
Той прави обратното на това, което е направила Олга в
книгата, която Камелия показа. Книга, която е спряла езика,
за да остави образа да проговори. Това се е случвало много
пъти в историята на изкуството, в някакъв смисъл новото
изкуство е измислено така. Художествените творби от
края на Куатроченто, когато се появяват новите теми
в живописта, творбите, които виждаме в музеите днес,
представляват своего рода визуална философия: те са
директно вдъхновени от философията на Марсилио Фичино,
от Анджело Полициано, от петраркистите или Санадзаро.
Същевременно отношението между образ и понятие е
конститутивно, то не е вторично. По тази причина мисля,
че за нашия разговор е особено важно да се съсредоточаваме
не само върху прекрачването на границите между
различните изкуства, но и върху началната интензивност,
която води до разграничаването на отделните изкуства,
трансформативната интензивност, в която различните
изкуства намират основанието си.
Ще приключа с това: във философската си работа се
вълнувам най-вече от този трансформативен елемент, от
тази интензивност на границите, в която едно сетиво или
един естетически регистър преминава в друг. Езикът – в
образ. Поезията – в музика. Театърът – във филм и т.н.
Този процес е свойствен за съвременните изкуства, той
дори става нормативен. Но това, че става нормативен, не
го прави по-малко значим.
Ето, това са само няколко елемента, за да навлезем в
разговора и за да се опитам да сближа множествените,
несводими до едно изкуства.
Камелия Спасова: Понеже спомена този преход от текст
към филм, преди да дам думата на Владия Михайлова – един
въпрос, който идва от нашата блестяща организаторка –
Тодора Радева. Тя иска да попита какво е отношението ви
към прехода между романа „Карай плуга си през костите
на мъртвите“ и филма на Агнешка Холанд, „Pokot“ (2016)?
Вие сте и автор на сценария, доколко тази медия на киното
участва обратно в наративните техники?
Олга Токарчук: Мисля, че това беше един травматичен
опит. Когато започнах да пиша сценария, отначало ми
се струваше, че това е много лесна работа. Необходимо
е всичко това, което е написано в книгата, ситуациите
и случките, да се сменят и да бъдат написани по такъв
начин, че да ги играят актьори. Но това беше много
голяма грешка. Трябва да се забрави за литературния
текст и още веднъж да се разкаже същата тази история с
помощта на съвсем различни изразни средства. Става нещо
насилствено, защото картината, образът завладяват и
направо унищожават езика. И това се случваше в ситуации
и герои, измислени от мен. Така се получи, че това, което
имах в главата си като образи, беше направо унищожено от
това, което трябваше да бъде в киното. Бях доведена до
такова положение, че мислех за своите герои, виждайки ги
върху филм. И в някакъв смисъл те унищожават тази книга.
Разбира се, филмът много ми харесва, обичам и обожавам
Агнешка Холанд, но филмът изяде моя текст. Филмът си
беше филм, а книгата си беше книга.
Камелия Спасова: Вие повдигнахте въпроса за връзката
между образа и социума. Давам думата на Владия
Михайлова с един въпрос: какви са стаите на изкуството?
Може би мислим отделните изкуства като израстващи
в отделни стаи: библиотеката, музеите, академиите,
театрите, киносалоните. Но какво социално въображение
имаме, за да създаваме хибридни пространства? Ние
се намираме в едно такова поле – „Топлоцентрала“ е
илюстрация на нашия разговор. Събитието тази вечер
така е замислено, че на практика ще се разгърне връзка
между най-различни медии и изкуства, а ние от своя страна
може да я преживеем. Владия Михайлова е
част от това пространство.
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Владия Михайлова: Изключително съм благодарна и
вдъхновена да бъда част от този разговор, който ние
не знаехме как ще започне, но той започна много добре.
Камелия, представяйки мен, каза какви са били моите
дълбоки интелектуални опори, неща, които се изграждали
платформата и начина ми на мислене. Самата аз
впоследствие се развих в един различен контекст. Започнах
да работя като куратор, а това е едно поле, в което
образите реално комуникират. Аз не съм създател на образи,
но съм човек, който се опитва да поставя различни образи
в ситуации, така че те да създават нови разкази, да могат
по различен начин да се свързват един с друг, с представите
на хората и съответно да са активни в контекст, който
ги надхвърля – било то исторически, обществен или
социален. Реално тези години, които Камелия спомена,
на работа в Софийска градска художествена галерия –
една музейна институция, са години точно на такава
синтетична работа с образи. Имаше образи, които са от
съвременността, но имаше образи, които са от миналото,
като двата типа непрекъснато влизаха в различните битки.
Ние представяхме една постоянна експозиция, а в това има
особена игра на истории и времена.
Пътят ме доведе до „Топлоцентрала“. Сега се занимавам
с галерията тук, едно място, което се създава в момента.
Вие създавате място. Противно на повечето установени
институции, за които вече мислим като институции –
сгради, които съхраняват знание, „Топлоцентрала“ е много
дълга инициатива на партньорство между независимия
сектор и Столична община, инициатива, при която първо
са отъпкани пътечките, а после се е появило мястото. И
в това има един особен ентусиазъм на началото, защото
нищо не създава формата на това място освен хората,
които идват в него. Пътеките, които водят към него –
това е началото на „Топлоцентрала“. И всички ние, с моите
колеги сме много вдъхновени, че то се случва точно по този
начин. Защото така се оказва, че това място може да
приюти и оживи разкази, истории, образи, които ние не сме
си представяли, че могат да съществуват едни до други. И
ежедневно сме свидетели на миниоткрития как това нещо
се случва.
Но да се върнем към образите. Давам си сметка в колко
много от книгите на Олга Токарчук става въпрос за
времето и как образите живеят във времето. Времето,
което обаче не само им е иманентно, но и в това социално
и политическо време, което непрекъснато може да ги
активира. Образът не е даден сам по себе си. Образът
може да еволюира, може да пътува, може да вампирясва.
Едно такова вампирясване на образите в момента
виждаме по отношение на едни от най-важните репери в
публичното пространство, каквито са паметниците. За
нас Паметникът на Съветската армия в центъра на София
стана нещо живо, което предизвиква „за“ и „против“.
За разлика от всички дискусии, които сме водили през
последните тридесет години, тази е много по-емоционална.
Например съвсем лично ще спомена, че аз винаги съм била за
запазването на този паметник. Но днес някак си душата
ми не позволява да остана на тази позиция, защото той
доскоро е бил културна памет, а в момента е нещо, което
се активира. За мен това е най-трудноуправляемият и
същевременно най-интересният аспект, с който всеки
куратор се среща. Как той намира образи, които да звучат
и как звучат в определена ситуация.
Първата изложба в „Топлоцентрала“ я замислихме преди
24 февруари тази година. И обменяме идеи за това с
художниците – колко важно е да говорим за това до какво
бихме застанали с телата си. Не на думи, не просто
с идеи, а до какво ние физически бихме застанали. И
„Топлоцентрала“ се разви по един начин до 24 февруари и по
съвсем различен начин след това. Не защото ние непременно
нарочно искахме да променим нещо, за да влезем в
актуалността на времето. Но времето промени абсолютно
всичко, което ние бяхме вече работили в тази изложба.
Тя стана много по-свързана с ценността и с етиката на
избора, на допускането на другия до теб, отколкото може
би с различаващи се гласове на художниците спрямо това,
от което всеки един от тях индивидуално се интересува и
което всеки индивидуално избира. Тя ги събра. В момента
също имаме една изложба, която е свързана с времето
и неговите трансформации. Художникът Иван Мудов
превръща в мащабна видеоинсталация небезизвестния
филм „Сталкер“ на Тарковски. Той взема по една минута
от филма и в шестдесет и един кадъра можем да видим
тази една минута „Сталкер“, последвана от една минута
тишина. Интересното в случая обаче не е толкова да се
кондензира и да се предаде за една минута произведението
на Тарковски, нито да се наруши неговата цялост или
пък желанието и амбицията на режисьора да ни сближи
с реалността в този филм. Интересна е идеята за това
как с телата си можем да усещаме времето, гледайки
една минута, сменяйки след това образа с тишина и звук,
буквално физически можем да усетим тази една минута.
В това физическо преживяване на времето няма разказ,
но има един ступор, който, както Боян каза, може оттук
нататък да се развие по всякакъв начин за всеки, който
гледа. Тази метаморфоза, за която той говори, е винаги
някакъв тип индивидуално преживяване, и то не само в
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ръцете на правещия го, но и в тялото на присъстващите.
И това е много съществено, когато ние говорим за това
как образите комуникират, как изкуството комуникира и
какви са неговите граници. За това би ми било интересно
също да говорим в дискусията. Когато Олга Токарчук
попита как да се доближим до природата, за мен в каквото
и да било мислене за това как изкуството комуникира ние
трябва да включваме всички тези, с които то комуникира в
едно въображаемо „ние“ – да предположим машини, с които
образите могат да пътуват във времето или могат да
преживяват трансформации, метаморфози, състояния.
Камелия Спасова: В дискусията донякъде стана дума за
това, че в прозата си Олга Токарчук се опитва да изобрети
един нетипичен разказвач, но това върви донякъде и с
изобретяването на един нетипичен читател. Аз ще
скоча в темата за утопиите. Вчера Олга Токарчук каза:
„Стига с дистопиите, да помислим отново за утопиите,
за новите утопии“. Александър Попов работи върху тази
тема. Как научни факти стават основа на художествени
произведения, но и как научната фантастика вече е
измислила света, който обитаваме, ведно със сценариите
за предстоящото? Аз бях на една конференция, в която се
дискутираха екологичните проблеми. Една група учени бяха
включили в екипа си писатели, които да разиграят различни
сценарии около глобалното затопляне и пр., за да измислят
стратегии за бъдещето.
Александър Попов: Много ти благодаря, Камелия, за мен
е огромно удоволствие да съм в тази прекрасна компания.
Oще когато прочетох твоето първоначално описание
на разговора, си казах, ето тук почти всяко изречение е
интересно, искам да кажа нещо за всяко от тях. Сега като
слушам всички, някак си искам да се закача за всичко казано;
нарисувах си междувременно една объркана карта, в която
сега ще се загубя най-вероятно. Всъщност Владия тръгна
да говори за „Сталкер“ и за „Зоната“ от „Сталкер“, която
тук е преработена – аз още не съм видял изложбата, но
тази „Зона“ е преработена по някакъв начин, а Зоната в
„Сталкер“ и в оригиналния текст на Стругацки според
мен се проявява в съвременната екологична фантастика.
Тя е некартографируема територия, единственият начин
да се преживее, т.е. да се произведе някаква карта, е през
тялото. Новите утопии, върху които се опитвам да
работя в последните години, са именно утопии, които
разширяват възможността да се преживява през тялото.
Да се разшири самото човешко, не да се отиде толкова
отвъд човешкото, а изобщо самото човешко да се
премисли като нещо, което се дава не просто на човека,
а на взаимодействието между „човек“ и „нечовек“, в
машината да се търси човешкото, изобщо – дали да не се
отървем всъщност от човешкото. Около тази екологична
фантастика си задавам този въпрос много често, а това е
свързано с постоянното стремление на утопията да види
нещата като повече от това, което са: това, което Боян
поде в началото, за тази метаморфоза към нещо друго.
Тук веднага се сетих още в началото, когато Олга
Токарчук зададе този въпрос – как да общуваме по-добре с
природата? – за един доста популярен роман от последните
години, който беше преведен на български език – „Дървесна
история“ на Ричард Пауърс, който е роман, аз така обичам
да го интерпретирам, разказан от гори, въпреки че това
не е очевидно в началото. Той е сякаш роман, разказан с
инструментите на традиционния буржоазен роман едва ли
не, но в някакъв момент става ясно, че може би дърветата,
горите, се опитват да превземат човешките разказвачи и
чрез техните тела да разкажат една по-голяма история,
която е „the overstory“, над-историята. Сплитащи се клони.
И там става едно пречупване на въображението, за което
Боян спомена, образът се изменя спрямо това през какъв
инструмент е погледнато, защото различните разказвачи
идват от различни дисциплини. Има хора, които се
занимават с театър, с наука, с дървесна наука, психология,
активисти и т.н. И всеки един разказ е пречупен по различен
начин и именно при това пречупване, тази разлика между
тези модели, които са използвани, някак си се вижда
разказвачът отзад – който е нечовешки разказвач.
Ние нямаме според мен шанса наистина да се докоснем до
нечовешкото и да го разберем като такова, ние можем
само да се надяваме на тази зона на контакт. Да надскочим
малко себе си и да срещнем малко този срещу нас. Това
много хубаво според мен го има в прозата на Олга Токарчук.

Г раниците
Тя по един интересен начин обръща това, което научната
фантастика прави. Не толкова чрез науката да се опитваме
да видим един друг свят, който отваря една празнина,
защото езикът работи малко по-различно в този свят и
там, както моят любим фантаст – Самюъл Дилейни –
казва „да търсим тишина“, която ни позволява да мислим
за невъобразимото, доколкото е възможно. Това, което
аз намирам в тези разкази и романи, е едно използване
на познатото в много нетипични контексти. Много
нетипични сглобки. За мен така се постига интересен
ефект, където всъщност виждаме познатите неща в
непознат контекст, работещи в един друг режим, където
отново се отваря една празнина, една тишина. Тялото,
образ, който не е описан, но е постоянно в главата ни и ние
се чудим това какво е, къде се случва този преход.
И тук има много други неща, които исках да кажа и да
спомена. Нещо за мястото като идея – в английския език
можем да говорим за “space” и “place”, абстрактното
място в противовес на конкретното място. Във
фантастиката много често се произвеждат едни утопии,
които са по-скоро стъпили върху абстрактното място.
Това са виртуални утопии, кибернетични утопии и т.н.
Може би задачата е да търсим конкретното място, което
да обживяваме с някакви взаимоотношения, с някакви сили,
които се сблъскват, неща, които излизат изненадващо за
нас. Аз това се опитвам да търся в нещата, които чета
и за които пиша. Друго нещо, което съм си отбелязал, е
един комикс, графичен роман да го наречем, издаден също на
български, на италианеца Джани Пачиноти – Джипи, „Земя
на синовете“. Там има страхотно комбиниране между
образ и език. Това е антиутопичен роман, но утопичното
в него, което аз намирам, е мисията на двете момчета, на
синовете, да намерят някой, който да разчете бележника на
техния баща. Те не могат да четат. Всъщност през цялото
време виждаме едни драсканици в тефтера, те не могат
да се прочетат. Накрая те намират начин и по този начин
оформят някакво собствено място, което не е физическо
място, но е намиране на място, в което хората могат да
комуникират помежду си.
Камелия Спасова: Тази зона, зона на контакт, как да я
опишем? Дали да я опиишем в термините на превод, на
екфраза, на метаморфози? Това, което ти каза, че може
би е време да се отървем от човешкото, ми се струва
по хубав начин разработено в този разказ от сборника
„Чудати разкази“ – разказа „Transfugium“ на Олга Токарчук.
В него важен интертекст е „Метаморфози“ на Овидий.
Един текст, който е споделен интерес. Накратко,
миналата година цял семестър заедно с Богдана Паскалева
бавно четохме „Метаморфози“ на Овидий със студенти.
В „Transfugium“ се появява изречението, че трябва
да акцентираме не толкова на разликите, колкото на
приликите. Делят само фуги от нечовешкото. Може би
метаморфозите застават именно на този зев, на тази
зона. От друга страна, цялата ситуация в „Transfugium“
ми изглежда преобърната версия на „Метаморфозата“
на Кафка. Защото при Кафка имаме едно начално
преображение, в което постепенно всички роднини се
отчуждават, докато в „Transfugium“ превръщението е
плод на съзнателен избор (има клиника за преображения,
където, ако пожелаете, може да станете паяк, вълк,
пеперуда и т.н., няма да ви го разказвам, но едно от
майсторствата на прозата на Токарчук е, че някои неща не
са напълно изяснени, така че въображението трябва да ги
допише), но роднините не могат да приемат промяната.
Олга Токарчук: Аз мисля, че същността на този разказ
не е самият момент на преобразяването на човека в
животно. Този мотив не е нов, той се появява отдавна в
различни видове и образи много отдавна в литературата
и в изкуството. Същността на разказа е желанието да
се отървеш от човешкото. И в някакъв смисъл това
желание слага на еднаква плоскост различните животински
битиета. В този йерархичен свят, с който сме свикнали, с
който са ни накарали да свикнем, че най-отгоре е човекът
и надолу слизат различните животински видове и битиета,
може да се превърне в един хоризонтален свят, в който
животното може да е малко по-далече, но е на една и съща
плоскост с човека. Струва ми се, че това може да бъде
потресаващо, много вълнуващо.
Камелия Спасова: Отново с тази тема ще дам думата
на Боян Манчев, който използва в своята философска
фантастика образи-понятия конкретно от „Метаморфози“
на Овидий. Малко повече да ни разкажеш за това как Овидий
вдъхновява да се създават нови понятия?
Боян Манчев: Действително във философската
фантастика присъстват ред фигури, заети от или с
посредничеството на Овидий. Преди това бих искал да
добавя нещо към много интересния обмен, който тръгна
от изказването на Александър Попов и беше подет от
Олга Токарчук, обменът около напрежението между
човешкото и природата, доколкото във философската
фантастика също се занимавам с този проблем. Мисля,
че първо трябва да се откажем да универсализираме
отношението между „човек“ и „природа“ като обобщени,
хомогенни понятия. Защото самото понятие за природа
е човешко изобретение: човекът изобретява природата,
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давайки име на останалия нечовешки свят като едно
цяло. Но всъшност „природата“ е именно невъобразимо
множество, включващо неизброими и невъобразими форми
на живот, както и други форми на съществуване, различни
от живота. И всяка от тези форми вероятно произвежда
форма на свят, на „природа“; всяка от тях утвърждава
перспектива, в която въобразява света. Мартин Хайдегер
– един голям философ от миналия век, с когото никак не
се разбирам, казва: „камъкът няма свят“. Откъде накъде?
Според мен камъкът има свят. Нещо повече, светът е
основан на камъка – и то не само в смисъла на материален
субстрат. Основният залог за мен е не да се откажем
от човешкото, а и не мисля, че в разговора ставаше
дума за това. Напротив, мисля, че Олга имаше предвид
именно това: да се откажем от монополистичното,
хегемонно място на човека като венец на мирозданието.
Забележително е, че един от първите мислители, които се
опитват да утвърдят достойнството на човека, Джовани
Пико дела Мирандола, утвърждава достойнството на
човека, противопоставяйки го на всички останали създания:
човекът е единственото същество, което е „отворено“,
то може да направи свободен избор, то може да се променя.
Камелия Спасова: И е като Протей…
Боян Манчев: Да, Пико експлицитно казва: „като Протей“.
Същество между ангела и звяра. Докато ангелите и
зверовете очевидно са закрепостени към своята позиция;
те са „крепостни“ на човека.
Между другото, до нас е една от игрите, които е измислила
Дора. Седнал съм, случайно или не, до своето „кубче“:
трябваше да предложим пет думи, които са разиграни
на страните на куба. Моето предложение беше фраза от
философската ми поема „Виртуозът на живота“. Тя гласи:
„чудовищата имат глас. Човекът е безсловесен“. Разбира
се, това е провокация. Но ние трябва да разберем гласа на
чудовищата.
В последното десетилетие поколение от мои връстници,
англоезични философи, някои от които приятели, с
които все още си говоря и споря, се опитаха да изключат
категорията „субект“ от философията, съсредоточавайки
се върху еквивалентното поле на обектив. Този опит
обаче се основава на една фундаментална грешка, а
именно на отъждествяването на категорията „субект“
с човека. Подтекстът е ясен: човекът като субект в
опозиция на природата, съвкупността на обектите. Но
обект съществува само в перспективата на субекта;
той е релационна категория. Това, което е много поважно – и до това се свежда един от основните залози
на философската фантастика за мен, – е, напротив, да
разширим валидността на категорията „субект“ върху
цялата „природа“, т.е. да мислим протосубективните
перспективи, които изграждат нейната нередуцируема
множественост. За мен по-важен е въпросът: как камъкът
е субект? Как облакът е субект? Камелия мило спомена
някои от книгите ми; между тях има една, на която държа
особено много, и която е привидно най-нефилософската от
всички. Тя е „Облаци. Философия на свободното тяло“. В
нея поставих въпроса за облака не просто като обект на
съзерцание, а за облака като форма, която ни мисли – форма,
която сама въобразява. Разбира се, това е фантастика, да.
Това е философска фантастика, но в същото време ние,
нашите тъкани, нашият метаболизъм, цялото ни органично
и надскачащо органичното устройство представлява
втвърден, забавен във времето облак. Минералът също е
облак.
Стана дума за наука. Нека спомена, че от гледна точка
на съвременната философия на биологията нашето
съществуване, т.нар. „живот“, представлява много
особена, метастабилна, парадоксална форма, може би
грешка на еволюцията, която може би изобщо не е била цел
на съществуването на нещата. Това твърдение принадлежи
на големия френски биолог, Нобелов лауреат, Жак Моно.
В съзвучие със своя колега и съмишленик Франсоа Жакоб
той описва живота като метастабилно състояние
между две форми на смърт, между газообразното и
минералното състояние. Животът като парадоксална
форма на съществуване трябва императивно да поддържа
този крехък баланс, да изобретява възможности за
устойчивост, но и промяна, която да променя динамиката
на неустойчивата є основа. Именно в опита за постигане на
тази метастабилна динамика се създава и възможността за
перспектива, възможността да създаваме картографии на
света.
Същевременно, тъй като Владия много справедливо въведе
политическата тема, нека да добавя: трябва да мислим
не само политика за природата, но и политиката на
природата. Парадоксален проект. Не, не можем да дадем
на всички форми на
съществуване правото
да гласуват – не право,
а възможност: наймалкото защото
това би означавало
да ги подведем под
общия знаменател на
човешката политика.
Преди години, по
време на обсъждането
Снимка Франческа Земярска

на Европейската конституция, Бруно Латур публикува
утопичния манифест върху „Парламента на нещата“. Но
как камъните могат да имат глас в този „парламент на
нещата“? Очевидно е, че човекът, това чудовище, което
има глас, има дълг и отговорност към тези други, които
нямат глас. Това напрежение е същностно за въпроса ни.
Същностното е в идеята на Жил Дельоз, един от найвъздействащите ми философи от миналия век: как ставаме
животни, как ставаме нещо радикално друго. Това според
мен е и радикалният въпрос пред изкуството. Как правим
изпитания, опит, от нещо радикално друго?
И ако се върна към изказването на Владия: то има
политическо измерение, защото перспективата на
въобразимото и невъобразимото е и политическа. Не, не си
представяме съществата, които бъкат под бетона долу:
там може да има къртици, може да има микроорганизми,
може да има плъхове; не си представяме и калта, която са
газили работниците, които са работили в тази сграда. Не
си представяме и ръцете на работниците, които нощем
чистят тази сграда. Трудът често пъти е невъобразим.
„Мръсният“ труд на другите, който осигурява нашето
„чисто“ съществуване. Ето това е политическа
перспектива. Нещо повече, съществуват форми на живот
и на човешки живот, които са схващани като абсолютно
други и така често пъти са свеждани до „природа“.
Неслучайно едни от най бруталните форми на отричане на
човешкото е свеждането на човека до „животно“, както и
на сексисткото „натурализиране“ на другия пол. Трябва да
настояваме на политическата дълбина на тези перспективи
на видимото и въобразимото. Формите на живот винаги
са множествени; но и самата форма на живот „човек“ е
конструкт: тя се опитва да схване една нередуцируема
множественост. Но често пъти и да изключва част от
множеството от обема на понятието: конструктът
се основава на процедури на селекция. Какво се включва в
понятието за „човешко“? Ето, преди по-малко от век една
чудовищна тоталитарна пропаганда се опитва да изключи
на етническа основа цяла една общност – евреите – от
категориите на човешкото, говорейки за „субчовешко“.
Същият процес на дехуманизация извършва всяка расистка
идеология. Човекът е конструкт. От тази гледна точка
невъобразимото, образите, са не само техника на виждане,
но и политическа техника. Тук е една от големите задачи,
едно от големите предизвикателства пред съвременното
изкуство.
А тук вероятно трябва да добавим още едно утопично
измерение към напрежението между човешко и нечовешко,
а именно още едно нечовешко: изкуственото същество.
Изкуствената мислеща материя.
Камелия Спасова: Аз точно тук ще върна отново
разговора към историите на Олга Токарчук. Всъщност
в една от нейните истории директно става въпрос за
ентропията, за хаотичните структури и за случайното.
Това е разказът “Deus Ex”, където нашият разказвач е
компютърен специалист.
Олга Токарчук: Само искам да кажа, че този разказ беше
написан преди тридесет години. Така че нека да имаме
съответната подходяща дистанция от него. За тридесет
години станаха толкова много неща.
Камелия Спасова: Да, но въпреки това като интуиция
разказът е уловил страшно много неща, които има да се
случват. Включително има компютърна игра, която се
нарича точно така “Deus Ex“. Съвсем буквално Вашият
разказ е измислил онова, което има да идва. В разказа съвсем
директно се обсъжда въпросът с ентропията. Всичкото
човешко усилие е леко редактиране на протичащото, но
големият редактор, който наистина довежда до хаотични
или ентропийни структури, е природата. Нека да попитам
конкретно за Вашите техники на редактирането. В
едно от своите есета, „За Даймоний и други писателски
подбуди“, казвате, че някога е имало истински редактори,
докато сегашното поколение – едно поколение без граници –
не знае какво е истинска редакция.
Олга Токарчук: Аз съм много спонтанна личност и сега
ще кажа, че не правя редакции. Съпругът ми взима пресния,
току-що написан текст и започва да се занимава с него.
Вярно е, че се оплаквах от редактори, но от няколко
дена съм силно впечатлена от това, което прочетох за
машините. Сигурно сте чували, че изкуственият интелект
разбира какво му казваме и успява да превърне това в
образ. Мислих си за това цял ден. Казваш в микрофона на
компютъра нещо като: „Бялата мечка танцува чарлстон
върху леден блок“. И за част от секундата изкуственият
интелект възпроизвежда образ на това, което изричам. Това
ми направи абсолютно потресаващо впечатление, защото
смятам, че това е невероятна промяна, как този изкуствен
интелект ни разбира. Най-добрият редактор на моите
текстове ще бъде именно изкуственият интелект.
Продължението на дискусията може да
прочетете в бр. 29 на ЛВ от 27 юли 2022 г.
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За пореден, 16-и път през месец юни се проведе
платформата „Световен театър в София“ – един
очакван акцент в края на активния театрален сезон,
който спази традицията и представи образци на
театрално майсторство, съответни на нивото на
наименовананието на събитието. Организатор е
фондация „Виа Фест“ с изключителната подкрепа на
Столична община. Подобна инициатива е невъзможна
без сътрудничество с различни партньори (посолства,
културни институти на отделни държави, български
домакини), които успяват да координират усилията си
в името на една кауза – в София да гостуват водещи
театрални имена и публиката да се докосне до явления
от съвременната международна сцена.
Една от характерните линии в това издание е и един
стабилен щрих от профила на „Световен театър в
София“. Програмата е обърната към разнообразието
на форми, жанрове и стилове. Трудно би могло да
се определят акценти, тъй като представените
спектакли са от територията на танцовия и
драматичния театър и всяко заглавие е истинска перла
в поредицата от театрални вечери.
„May B (Може би)“ постави абсолютната висока
точка, от която започна програмата на „Световен
театър в София“. Това е спектакъл на световно
признатата френска хореографка Маги Марен, създаден
с трупата на нейната театрална компания „Маги
Марен“ през 1981 г. Само по себе си е респектиращо,
вълнуващо и предизвикателно, че 40 години след
създаването на този спектакъл-легенда имахме шанса
да се докоснем на живо до неговата красота. „May
B“ е рядък скъпоценен камък, непомръкнал и днес.
Драматичното ядро на постановката е почерпано от
света на Самюъл Бекет, а танцът е най-адекватната
образност, която изписва чрез движения, ритъм, покой
и тишина сърцевината на Бекетовата поетика. Маги
Марен споделя, че е потресена от драматургията
на Бекет, когато прочита „Краят на играта“. Тя
търси контакт с автора и когато се срещат, той
я окуражава да интерпретира творбите му в танц.
Заглавието на постановката е препратка към пиеса,
която Бекет пише в юношеските си години със
заглавие „May Bе“ (то съчетава името на майка му и
първата сричка от неговата фамилия). Вдъхновението,
породено от уникалната Бекетова вселена отключва
хоризонти на образност, които не могат да бъдат
определени само като танц или театър. Дестилат от
лицата и фигурите на странници, хора с неопределена
възраст, облечени в износени нощни ризи и дълги
гащи, с лица покрити с бяла глина, чеда на нищетата
и самотата – те танцуват своята житейска
храброст. Музиката на Шуберт, автентични звуци
от карнавала в Бенш (Белгия) с дефилетата на
прочутите му барабани и ритмичното потропване
на дървеното сабо по паважа, финалният фрагмент с
оркестрацията на Гавин Брайърс към автентичното
вокално изпълнение на безименен певец-бездомник
на евангелския химн „Кръвта на Исус никога не ме
е провалила“ – преплитането на теми, ритми и
хармонии потапя танцьорите и публиката в споделена
сетивна атмосфера. Очевидни са препратките към
емблематични Бекетови персонажи, но доминира
поезията, струяща като сплав от пластичен рисунък,
жест и движение. Изумително е как образите не
губят от въздействието си, а създават нови смислови
и емоционални връзки, подхранени от реалиите на
днешния ден. „Може би“ анонимните човешки групи,
които се лутат между стадния инстинкт и духовния
порив, все пак стигат до съчувствието, подкрепата и
помощта. В последната част от спектакъла крехките
фигури са вече индивидуално различими в ежедневно
облекло. Те мъкнат своите мизерни куфари и вързопи
и сами се предават от ръце на ръце, за да слязат от
сцената сред публиката. Като безкрайна редица от
търсещи спасение човешки отломки с малки, неуверени,
но упорити крачки те отново и отново вървят по
трасето на живота.
Също с толкова авторитетно очакване публиката
откликна на представлението от Словения
„Мъртвият идва за любимата си“ от Светлана
Макарович. Тук сериозният залог е името на режисьора
Йерней Лоренци, когото българската
публика познава от гостуванията на
спектаклите „Буря“ оп А. Островски,
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Театър от висока класа
„Бесният локомотив“ по Ст. Виткевич – Виткаци
и „Илиада“ по Омир. Имала съм възможност да
коментирам този спектакъл�, но срещата с режисьора
Й. Лоренци винаги дава шанс за нови преживявания.
Вълнуващото в този случай е колко свежа и
комуникативна е поетиката на неговия театрален
език. В интерпретираната от съвременната писателка
Св. Макарович едноименна фолклорна песен става дума
за класическа история за невъзможната любов. Лоренци
превръща този мотив в театрална рапсодия, която
уравновесява романтичното изразяване и игровото
дистанциране. След като сме гледали неговите богати,
дори пищни образни решения, с този спектакъл
виждаме откъде е тръгнал режисьорът, за да достигне
до тоталната театралност, с която ни спечели. В
началото е неговото верую, че на сцената словото,
разказът, действието, статиката, музиката, песента,
предметът са равни по степен и значимост изразни
средства. На празна (аван)сцена в полукръг са седнали
актьорите, които разказват за загубата на любимия и
за битката на живота за самия живот. Изпълнителите

мащабен заряд. В семейството се спори за политика,
изкуство, наука, интимни преживявания. Ансамбълът
от актьори от най-висока професионална класа е
виртуозно оркестриран от другото авторитетно
име – режисьора (познат ни и като драматург)
Патрик Марбър. Подобни мащабни продукции
предполагат абсолютна хармония между всички
компоненти и тук това е постигнато леко и красиво.
Между времевите отрязъци прожекции на фотоси и
документи ориентират зрителя. Кулминацията на
финала превръща този ход в разтърсваща поанта – от
многобройната фамилия са останали само неколцина,
най-младият сред тях е алтер его на автора, а имената
на предците се изписват с означение за смъртта им –
Дахау, Аушвиц... Театър, който доказва, че сцената не е
загубила капацитет да кристализира смисъл и емоция.
В същата линия е и продукцията на „Комеди Франсез“
(Париж) заснета в деня на премиерата 15 януари
2022 – рождения ден на Молиер, неговата 400годишнина. Става дума за „Тартюф, лицемерът“
под режисурата на Иво ван Хове. Класическата

„Тартюф, лицемерът” от Молиер, режисьор
Иво ван Хове, Комеди Франсез, 2022

виртуозно владеят драматичната игра, ироничното
отдалечаване, потъването в емоция и допълването на
персонажната линия с музикално инструментално и
песенно изказване. Предмети от бита (брадва, брашно,
ритуални дарове) се включват като материални
елементи, но винаги в план на одухотворяване на
събитията. Спектакълът е близък до чистата
поезия. С откровен сценичен език и открити
театрални средства, Лоренци възпява живота като
мистичен феномен. Една лека въздишка, подобно на
отзвучаването на въздуха от меховете на акордеоните,
който довършва изказването като красив блян.
Следващите представления от програмата на
„Световен театър в София“ бяха под формата на
прожекции, специално подготвени и реализирани като
запис по време на театралното им представяне
на живо. Тази практика, която през последните
години набра сила и доказа, че работи и се приема от
публиката с удовлетворение, позволи да гледаме две
мощни представления от Лондон и Париж. Първо
се случи „Леополдщат“ (част от авторитетната
програма NT Live – най-доброто от британския театър
на киноекран). Това е последната пиеса на Том Стопард
– име, което значи много за съвременния театър. Сред
богатото му творчество, което е отворило широки
нови хоризонти пред театъра, тази пиеса очевидно има
специално и важно място. В нея Стопард откровено
размишлява за себе си като човек, роден в една култура
и среда и отраснал и възпитан в друга национална
традиция. Еврейският му произход, който той познава,
едва сега се превръща в сериозен екзистенциален въпрос.
Пиесата е внушителна постройка от последователни
в хронологичен план сцени от живота на една фамилия
в стария еврейски квартал „Леополдщат“ във Виена.
Разказът започва в началото на ХХ век и завършва
в съвременността. Всичко се случва в просторната
дневна на семейството, което през годините се
събира за празници, ежедневие и кризисни моменти.
Личните истории на многобройните близки роднини
от няколко поколения са активно преплетени помежду
си, а още по-съдбовно са свързани с бурните социални
и политически събития от европейската история
на века. Покоряващо е умението на Стопард да води
линиите на общуване като траектории на дебати с

пиеса толкова много е експлоатирана, че трудно се
откриват нови трамплини за интрепретация. В този
спектакъл голямото откритие е в решението да се
постави първата версия на пиесата, онази, която е
гледал крал Луи XIV през месец май 1664 г. Тя е от
три действия и без някои от добавените по-късно
персонажи и линии, но е много по-концентрирана
върху динамиката на обрата, който предизвиква
прочутият лицемер Тартюф. В погледа на Иво ван
Хове важното драматическо събитие е разпадането
на едно семейство. Той изследва точно това – какво
се случва с връзките между най-близките в дома.
Неговият прочит ситуира събитията в наши дни
и Тартюф се озовава в къщата на богатия Оргон по
волята на доброто му сърце – спектакълът започва със
сцена, която липсва в пиесата – Тартюф е прибран от
улицата бездомник, който поради доверчивостта на
Оргон не просто съблазнява съпругата му и провокира
семеен раздор, а буквално завзема територията на
семейството. Той е млад, красив, съблазнителен,
демонстративно благочестив, дори демоничен. Но
коренът на семейния разпад е не само в тази външна
намеса в дома. Съпругата на Оргон Елмира влиза в
сложна и двусмислена еротична игра за надмощие, в
която не е възможно да се постановят категоричните
роли на злодей и жертва. Така лицемерието пълзи като
зараза, двубоите между персонажите добиват смисъл
на дискусии с аргументи от света на рационалното
и на несъзнателното, комичното се измества в
посока на психологическия трилър, без да се лишава
от възможностите на фарсовите недоразумения
(прочутата сцена-разкриване на лицемерната маска
на Тартюф, който съблазнява Елмира е кулминация
на сексуалното домогване, пометено от абсурдната
поява на главата на Оргон, пробила хартиения подтепих). Още един финален акцент е добавен от
режисьора в появата на актьорите за поклона. Всички
са изоставили стандартните черни костюми и рокли
и в пъстри одеяния ведро и дружно се радват един
на друг. Яркочервената рокля на Елмира подчертава
напреднала бременност. Остава открит въпросът – а
кой е бащата?
ВЕНЕТА ДОЙЧЕВА
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Замисляла съм се над този въпрос много отдавна,

през далечните 1987-88, когато с дивен ентусиазъм
и огромна посветеност се заех да съставя том с
творби на Мара Белчева. Четях кореспонденцията є
с Алфред Йенсен, свързана с превода на Славейковата
„Кървава песен“, преписвах на ръка писмата є, а после
на машина, защото тогава нямаше други възможности,
и се възхищавах на силата є да се бори едновременно за
живота на Пенчо Славейков и за голямото, световно
утвърждаване на поезията му.
Не помня дали тогава съм била наясно с въпроса, че по
същото време и Иван Вазов се бори за Нобелова награда,
струва ми се, че го узнах от писмата. Но фокусът ми
бе другаде и цялата история около съперничеството и
противоборството на двамата големи поети, класика
и модерниста, изнесена и извън пределите на България,
ми остана чужда. Не проумях, не проумявам и сега,
особено сега в свръхразпарчетосания ни и идеологически
настръхнал виртуален и реален свят, могъщата лична и
национална тяга към получаването на наградата.
Писателят, който и да е той, най-великият, найчетеният, най-възхваляваният, е само носеща се
прашинка в изменчивите циклони на времето. Със
сигурност трябва да притежава написани, вградени
в националната си литература и в националната
читателска общност книги, да ги наречем важни,
същностни книги, те могат да променят мисленето
на мнозина, да носят духовно упование, да създават
милостиви светове за живеене, да са съсъд на паметта
и езика. Книги, едновременно национални и отвъд
границите, запомнящи общото човешко настояще с
всичките му възторзи и страдания, но вгледани и надалеч,
провиждащи. Кои са тези идеални, всеобемащи, всеобщи
книги, питам се? Кой ги е написал? Кой ги чете? Нима
Нобеловата награда може да ги легитимира, да узакони
тяхното безсмъртие – е, хайде, да не сме чак толкова
наивно-патетични, но поне четене и харесване...
Та какво трябва да прави писателят – просто да напише
своите книги, да следва пътя на думите и идеите си, да
изгради оригинална, неповторима философия, в която да
се разпознаваме, с която да спорим, но да не ни оставя
в равнодушие и покой. А от каквото и да се откаже, да
не се отказва от себе си и от свободата, която му е
подарена със Словото.
Защото Нобеловата награда е непосилен лабиринт от
политически, икономически и конюнктурни пресмятания,
договорености, случайности, моди – нишката на Ариадна
извежда/изважда на бял свят и прекрасни, и средни, и
посредствени писатели и поети, да не се лъжем. Да не
живеем с общи фиксации и провинциални комплекси и
ако някой българин получи тази световна литературна
награда, да се зарадваме с него, вместо да го ругаем и
мразим.
Мирела Иванова

Марин Бодаков, един от най-добрите ми приятели, ми
каза преди известно време, сякаш вчера: „Струва ми се,
че почтен към себе си човек днес не може да е световен“.
„Дано грешиш“, му отговорих тогава.
Днес съм сигурен, че почтеността е в малките и
конкретни неща. Колкото по-големи стават нещата –
кариера, его, публичност – толкова по-трудно е да си себе
си и да си почтен. Самият статус и социална ситуация
не предполагат откритост, наивност, невинност и
почтеност. И за добро или за лошо – всеки решава сам,
това е нещо нормално. Такава е играта. Който иска –
играе я и без да бъде подканян.
Хубаво е литературата и културата да почиват върху
свобода и независимост, но не е задължително. Случва
се да почиват и върху конформизъм и лъжа. Хубаво
е в литературата и културата да няма цензура, но
се случва да има и голяма доза автоцензура, поради
различни причини. Хубаво е в литературата и културата
нагаждачеството, сервилността и безразличието да не
се поощряват, но много често са високо ценени качества.
Хубаво е писателите да са пример за отстояване на
права, принципи, свобода, въображение и достойнство,
но често се случва тези неща да не касаят по никакъв
начин писателите. А всеки, който си мисли, че етиката и
естетиката нямат нищо общо помежду си, има пълното
право да си го мисли.
Преди двайсетина дни говорих с беларуски писателки,
преводачки и журналистки. Беше зловещо да слушам
в детайли как се арестуват писатели, забранява се
издаването на книги и се налага категорична цензура.
Зловещо е и литературата сама да се отказва от силата
си и да предпочете някаква странна нарцистична и
угодническа апатия.
В литературата и в живота има всякакви неща.
Прости и сложни, красиви и грозни, тъпи и умни, тъжни
и радостни. Всякакви. Всякакви писатели, че даже и
хора, са награждавани с Нобел. Някои даже съм чел с
удоволствие. Чел съм много повече писатели и понякога с
далеч по-голямо удоволствие, които не са и помирисвали
Нобел.
Искрено ще се радвам, ако авторите, били те и български,
просто напишат книгите, които биха искали да
прочетат. Просто обаче не е. Желая и всички писатели
да получат наградите, не дори които заслужават, а които
биха ги накарали да изпитат истинска радост.
Стефан Иванов

Когато се говори за Нобеловата награда у нас, а това
напоследък най-често се случва в социалните мрежи,
обсъжданията конкурират тенис турнирите. Поне в
потока на моята социална среда е така. Тази награда
не ни касае и все пак страстта, с която се обсъжда, е
впечатляваща. Чрез нея говорещите влизат в ролята
на махленска клюкарка, която е осведомена по всички
въпроси и е запозната от първа ръка с обсъждането
на Нобеловия комитет. Затова ми се иска да мисля за
наградата и поставения въпрос несериозно. Струва ми
се, че това е най-добрият начин да се обсъждат въобще
много въпроси в наши дни. Но сега конкретно на въпроса
на Людмила Миндова.
Първото условие, на което трябва да отговаря
писателят, е да бъде жив. Всъщност в нашите
реалности, да бъде жив е и условие книгите му да се
купуват, защото читателите забравят бързо, щом
ръката спре да надписва автографи.
Второто, което трябва да притежава, е достатъчно
книги и техни преводи (и то най-добре повечко от тях
да са шведски), които да бъдат оценени от журито.
Но това би го казал всеки, който се е интересувал от

Първото, което ми идва на ум, може и да не съм

прав, разбира се, е, че успехът не бива да се превръща в
самоцел. Нито в литературата, нито в изкуството,
нито по принцип. Не само защото много малък брой хора
могат да получат не само Нобел, но и въобще големи,
средни и малки награди, а и защото фикс идеите не са
здравословни. Не е най-хубавото нещо на света да си
обсебен от кариерата или себе си. Ако не постигаш
фиксациите си, може да си погълнат от безкрайни
фрустрации. Но има и нещо по-страшно. Даже и
молитвите да се сбъднат, мечтите да се осъществят и
желаната награда да се окаже най-сетне в колекцията при
останалите, това по никакъв начин не гарантира, че, найобщо казано, ще се чувстваш добре или ще си запълнил
черната дупка на амбицията.
А едно на ръка и че закономерно се случва и друго.
Превръщаш се в особено напрягащ и досаден феномен
не само за роднини и приятели, ако ти останат,
естествено, но предполагам и за читателите, които се
случва да третираш като фенове.
Също така, покрай такава обсебеност, суетна амбиция
и желание за успех на всяка цена, главно забелязваш себе
си и има сериозен риск да възприемаш всичко и всеки в
живота си като средство за постигане на целите си.
Като средство за символен или не чак толкова символен
капитал, който да добавиш към своя. Има и истинска
опасност да се окажеш с живот и творчество, изпълнени
с лицемерие и двуличие.

тази награда. Онова, което не се изговоря официално,
макар за никого да не е неясно, е, че авторът, който ще
получи Нобел, трябва да бъде от гореща точка в дадения
момент на връчване на наградата. Литературата вече
все по-малко е естетически и етически послания и все
повече при нейната оценка действат политическите.
Важно е също днес политическото послание, изказано от
творбите на носителя на Нобел, или неговата гражданска
позиция, да бъдат правилните съобразно разбиранията на
обществото в конкретния момент за правилност.
Ако тези мои умозаключения се движат в правилна
посока, то вероятно това значи, че писателят трябва да
се откаже от това да пише за своята локална културна
среда, а да мисли узнатото в световни мащаби – каквото
и да значи това и както и да го разбира. Трябва да
забрави за анонимността на щастливия фланьор и за
интимното време за писане и за себе си не-като-писател.
От момента, в който писателят получи Нобеловата
награда, той става звезда. А да бъде и писател, и звезда –
безспорно не е за всеки.
И накрая – онова, което не знам дали трябва, но ми
се иска писателят, получил Нобел, да притежава, – е
смирение. За да остане писател и след Нобела. Поне за
мен като читател.
Яница Радева

Ако изобщо е възможно да се даде точен отговор

на въпроса какво трябва да притежава и от какво да
се откаже един писател, за да получи Нобел, то би бил
изготвен алгоритъм за успех. Това изглежда постижимо
в идеалните условия на логични, слабо вариативни и
математически прогнозируеми параметри. Реалностите
обаче са различни. Критериите на Нобеловия комитет се
променят, политическите нагласи и модните увлечения
също. Усещането, че агонът е и отвъдлитературен, се
усилва. Вероятно има само една сигурна характеристика
на Нобеловата награда за литература в последните
години: тя почти винаги ни изненадва. Много е трудно
да се предвиди кой от номинираните ще спечели, което
е добре основно за букмейкърите, те обаче не пишат
книги. Как тогава да подходи писателят, който иска да
се класира?
Добре е да е познат, но не твърде популярен –
бестселърите винаги са съмнителни. Може да е спечелил
някоя и друга награда, т.е. да притежава известен
авторитет сред колегите, читателите и познавачите
на литературата. Което автоматично значи да е
превеждан поне на английски, ако не е англоезичен;
френски, немски и шведски биха допринесли допълнително.
Ще помогне и зад кандидатурата му да застанат
единодушно критиката и институциите в собствената
му държава, защото малко лобиране не вреди.
Необходимо е да притежава търпение и постоянство,
тъй като случаите на спечелилите от първи път се
броят на пръсти. Важно е и да е жив, посмъртно според
статистиката шансовете му клонят към нула. И не на
последно място, да иска да стане лауреат на наградата,
защото съществува случаят Сартр. В последно време
от Нобеловия комитет сякаш се цени акцентът върху
общочовешките ценности в тематиката, не толкова
идеализмът или нововъведенията. И на протеста сякаш
му мина времето. Затова си мисля, че тихият размисъл
за глобалния свят с всичките му проблеми, ненаучените
уроци на миналото, сподавения глас на потиснатите,
личностните идентификации, груповите разминавания
биха се приели добре.
Дали изброените дотук условия могат да бъдат
притежавани в прекия смисъл на думата, е друг въпрос.
Та какво собствено притежава авторът освен себе
си, произведенията си, при това до известна степен,
и в различна мяра от Бога даден талант? Затова от
какво да се откаже добрият писател е още по-трудно
за определяне. Вероятно да избягва неприемливите
политически пристрастия и закостенелите морални
виждания според тренда на епохата. Струва ми се,
че трябва да загърби амбицията за свръхелитарност
– изкуство за изкуството не би достигнало до
широката публика. Или някои видове литература като
фантастика, фентъзи, криминални и любовни романи,
които са твърде популярни. Да изостави и острите
ръбове, в които да се препъва до посиняване рецепцията,
за да е ясно разпознаваемо посланието.
Според мен, за да спечели наградата, днес авторът
трябва да е добре окръглен, общоприемлив или поне
сравнително консесусен за световната литература. Но
подозирам, че отново ще бъдем изненадани.
Соня Александрова-Колева

Снимка Keystone Press
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Нобел като аскеза
Димитър Камбуров
Първото издание на „Литературни срещи“, чиято
версия на английски кой знае защо е “Literary Talks”
(литературни разговори), инициатива на фондация
„Прочети София“, срещна и разговòри писателите
Олга Токарчук и Георги Господинов с помощта на
модератора Димитър Кенаров, също писател.
Полската белетристка е нобелова лауреатка за
2018-а, когато печели и международния „Ман Букър“,
тъй че това тя да е „първият почетен гост на
събитието“ действително е „огромна чест“, както
пишат организаторите (макар това „почетен“
леко да є отнема думата). Две години след появата
на „Времеубежище“ романът на Господинов вече е
преведен на безброй езици и не спира да събира овации,
рецензии и награди, а наскоро беше и номиниран за
Нобел. Това да стане свидетел на разговора между
Токарчук и Господинов беше фантастичен шанс
за българската публика, който тя не пропусна:
при все потопа навън, залата в новия културен
център „Топлоцентрала“ се пръскаше по шевовете.
И усещането беше малко като на джаз концерт:
публиката спонтанно изпадаше в съучастнически
аплауз след всяко индивидуално изказване, при всяка
размяна на реплики. Но тук не ставаше дума просто за
топ писатели приятели. Ето два цитата, съответно
от „Бегуни“ (2006) на Токарчук и от „Физика на
тъгата“ (2011) на Господинов:
„Всеки, който някога е опитвал да пише романи, знае
колко неблагодарна и тежка работа е това… През
цялото това време не можеш да излезеш извън себе си,
от собствения си карцер, където си напълно сам. … От
прозорчето на това писателско мазе се виждат само
част от краката на минувачите, чуват се стъпките им.
… стъпалата, обущата, токчетата и лицата рано или
късно ще станат също част от тази игра.“
„Дълги години съм гледал света през един прозорец на
нивото на тротоара. Винаги сме живели на приземния
етаж, там стаите са най-евтини. С майка ми и баща ми
тъкмо се бяхме преместили в поредното мазе. … Крака
и котки. Лениви, бавни и дълги като котки следобеди.
Прекарвах целия ден залепен за прозореца, защото беше
най-светлото място. Броях преминаващите крака и
съчинявах хората върху тях. Крака на мъже, крака на
жени, крака на деца…“
Приятелството между двамата явно е намерило
опора в удивителна близост в подходи и стратегии;
писането им издава сходен натюрел и стил, подобни
приоритети и привързаности, цели и ценности, при
това без следи от взаимни влияния. Водещият Д.
Кенаров артистично ги нарече кентаври и сиамски
близнаци. Според Токарчук става дума за сродство
по дух на мястото (Централна Европа) и едва след
това за духа на времето (Zeitgeist). Каквито и да са
причините, и двамата залагат на фрагментаростта,
на започнати отнякъде и недовършени миниистории
насред обща романова безсюжетност, на често хлабави
връзки между разбягващи се откъслеци, перформиращи
един разпарчетосан свят, чиито ръбове не прилягат
и отказват да щракнат във възвишен или хармоничен
symbolon. Вместо това и двамата пресъздават един
свят out of joint, с изметнати стави и извадени
рамене, с по едиповски подути стъпала. И все пак,
цялата тази безреда от недоставания и субсъбития,
цялата невъзмутима суматоха от срезове и снимки
на разбягващи се времена и географии провокира
мистическото усещане за подмолен сговор, за дълбинно
единство, същностна органичност, за връхлитаща
ни изневиделица епифания на
целостта (впрочем и трите
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– цялост, епифания, невиделица – не е изключено да
са естетически ефект, т.е. мурафет). В последна
сметка именно това усещане за цялост из-под разпада
ги събира най-интимно. Те без съмнение играят в
един писателски отбор, впрочем заедно с Дубравка
Угрешич, Мирча Картареску, Данило Киш и комай още
тъдявашни майстори от разни поколения.
Излязоха на сцената от различни страни, прегърнаха
се (тя изпълни спонтанен порив, той – майсторска
непохватност) и май наистина се притесняваха, макар
че при такива изпечени майстори човек не знае докъде
са нотите и откога е импровизацията. Кенаров,
уж лежерно поизлегнат в стола с щампованата си
тениска, комай също бореше сценична треска, докато
не смееше да мръдне встрани от въпросника си. Всичко
това създаде онази приятна наелектризираност,
смесваща напрежение с приповдигнатост, която
почти безотказно произвежда празник. Разговорът
смело сновеше между съсредоточената премисленост
и вдъхновената импровизация, между сентенции и
озарения. Впрочем всеки от участниците говореше
на своя роден език, тъй че казаното от нобелистката
беше опосредено от симултанен превод, захвърлящ ни в
неизбежна несигурност и съответно воля за дописване.
Кенаров отвори разговора с интимната връзка между
творческите почерци на двамата, представяйки
писането им като акт на съпротива, на един вид
очудовищняване на света, целящо да обнови и
деавтоматизира възприятията и представите ни
за него. Господинов по-късно, по повод на въпрос за
съвременната наука и писането, сподели, че и при
двамата то изразява една актуална нараненост
на човека и света, които без да са даденост едни
за други, не са и на разположение на пишещия, но
променят поведението си в резултат на писателското
наблюдение. Ако съм го разбрал правилно, той
внушаваше, че писането не може да претендира за
неутрална и веща вънпоставеност, тъй като и двете
страни – пишещ и „обект на изображение“ – са взаимно
променящи се субекти в състава на събитието на
другия. И тази щърба и опърничава своещина на света
и човека спрямо писателя, тази жива недоподдаденост
на „материала“ на „изображението“ е общото, което
събира Токарчук и Господинов като суперактуални
автори на днешния ден.
Първата им среща отпреди 20 години, според
Господинов ги била сбрала завинаги чрез неотклонното
щастливо съзнание за наличието на другия там и
сега, също тъй подпрян на перваза: една заедност
през разстоянията, паралелност в резонанс. Токарчук
посочи, че са от едно и също поколение и идват от
провинцията с различната є енергия, захранваща
столиците, може би защото в нея се чете повече.
Оттам и сходната чувствителност и трескавото
търсене на криви и счупени форми, „за да се справим
с традицията на реализма“. Господинов на свой ред
изтъкна „антимонументалното в общото ни писане“,
привързаността към „нетрайното“, към осъденото на
развала и изчезване, съхранено чрез вплитането му в
истории, впрочем също малки и недоносени, верни на
ефимерността му. Кенаров въведе христоматийния
текст на Кундера „Трагедията на Централна Европа“,
възвръщащ популярност днес и заради прокобната
му русофобия. Токарчук, оказа се, не само вярва в
мита Централна Европа, основан върху различна
от руската (впрочем и от тази на евроюгоизтока)
култура, но противно на чешкия съсед, настоя (явно
като персонален жест към Господинов), че и ние сме
централноевропейци – и ние сме били мислели и пишели
инакво и от Запада, и от онези пї на изток (Русия
и вилаета є на влияние?). Настоя, че сме споделяли
течната действителност на Бауман, че живеем
наполовина в съня, наполовина в лириката, оттам
и пиететът ни към поетическото изразяване и в
прозата, тъй като „фрагментарността на поезията
пасва на фрагментарността като нашия исторически
дял“. Сюрреалистичната гротеска (kafkaesque-ата)
била толкова авторитетна в тази наша обща
Централна Европа, „защото ние всички имаме
проблем с реализма, водим война срещу реализма“.
Ако историята се пишела от победителите, то не ни
оставало друго, освен да разказваме малките истории
на периферните губещи, обобщи Господинов.
Връщането към 90-те години беше повод Токарчук
да си припомни споделената тяга за разграждане на
монументалния език и светоглед на соца, както и
самочувствието на поколението на 90-те, че може
да се разказва всякак, че човек може да си измисли
жанр, че литературата може да бъде игра, че личните
провинциални истории са форма на политическа
съпротива срещу голямата политика на центъра. В
резултат били преформулирани някогашни очевидности
– литературата се превърнала в женско евангелие
при цялостно променено отношение към природата и
околната среда, взела връх една нова чувствителност
към детайла, подробността, малкото, незначителното,
пренебрежимото и нетрайното и в резултат се стигнало

до вълна на преосмисляне от различна гледна точка на
историята, била тя полската или общоевропейската.
Господинов добави централната за втория си роман тема
за антиантропоцентризма, за оня хипотетичен разказ
от гледната точка на синия марлин, на надмогнатата
и оглозгана риба от „Старецът и морето“. Това
вдъхнови Токарчук да заговори за своята революция в
литературата. Според нея споделящата първоличност
и всезнаещата третоличност на традиционната
повествователност са крайно недостатъчни.
И тя съжали, че не познаваме последните є, още
непреведени книги, чиято основна задача е търсенето
на нови повествователни перспективи – четвъртото
разказваческо лице в „Книгите на Якуб“, от което се
наблюдава пишещият автор, или пък ексцентричният
разказвач в „Емпузион“. Крайно време е да се разделим
с патриархалния нарцистичен всезнаещ и вездесъщ
повествовател, агент на реализма. Кенаров плахо се
усъмни, позовавайки се на Томас Найдъл, че задачата
да влезем в субективността на друго същество, камо
ли на друг биологичен вид, е непосилна, че по очевидни
причини сме осъдени и на зандана на съзнанието, и на
затвора на езика. Но Господинов настоя, че именно в това
утопично усилие по престъпване отвъд границите на
човешкото е същината на литературата, впрочем като
същностно проявление на човешкото. Литературата се
проявява в емпатията към другите форми на живот, във
влизането под кожата на несъизмеримия, невъобразимия
друг, припомняйки, впрочем не без рискове за тезата
си, че лудостта на Ницше се била отключила след като
прекратил побоя над един кон на улицата, когото през
плач прегърнал и нарекъл „братко мой!“. Съзнанието,
че с животните сме „братя по болка“, ни задължава да
ги разкажем, да проговорим от името на лишените от
разказ и език. Следва да осъзнаем, че всеки един от нас по
състав на гените е вече мрежа от другости, общество
от нечовешкости.
По този повод Токарчук заговори за нещо, което
явно не беше нито „вдъхновение“, нито „insight“,
прозрение, какъвто превод предложи тя. Ставаше
дума за идеи и мисли, които не са нещо прочетено, а
идват неканени и неконтролируеми от неизвестна
инстанция. Например героят изневиделица започва да
диктува себе си на писателя, изтривайки границата
между двама им. Припомни също, че разбирането ни за
езика е твърде човешко и следва да го предефинираме,
тъй щото да включим в него и езика на животните.
Покрай състраданието към животните Токарчук
призна, че романът є „Карай плуга си през костите
на мъртвите“ под формата на кримка бил всъщност
израз на гнева є (който според будистите водел до
мъдрост, както тъгата – до съчувствие) към ловците.
Токарчук коментира възхода на вегетарианството
(практикувано и от нея) вече не само по здравословни и
по екологични причини, но също и поради една съвсем нова
чувствителност към болката на животното, немислима
преди 50-ина години.
След задържането върху животните дойде ред и на
войната: тя ни дърпа назад, в миналото. На въпроса
каква е обществената роля на писателя спрямо
войната и обществения дебат около нея двамата леко
се разграничиха. Господинов призна неудобството си да
ходи по митинги, „но се налага, защото ако си перде,
няма как да си писател“. Токарчук, напротив, каза, че
не е тип писател-активист и че ефективността на
позицията є се проявява чрез писането вкъщи. Що се
отнася до отмяната на руската култура днес, Токарчук
забеляза, че Гогол и Чехов ни учат как „там“, в руското
пространство, се третира насилието, йерархията,
мястото на човека в обществото и че в този смисъл те
са необходими: малко като отверстия към отвъдното.
Кенаров отново се върна при Кундера и настояването
му, че комунизмът е вътрешно присъщ не само на
руската имперска идея, но и на руското като такова.
По този повод Токарчук заяви, че национализмът е
само фасада в една война за ресурси, влияния и власт;
иначе национализмът нямал смисъл днес, бил глупост.
Според Господинов национализмът бил кич и било
въпрос на култура да откриеш този кич. Ботев, когото
националистите си татуират къде ли не, бил казал,
че първо трябва да бъдем човеци, а после българи и
патриоти. Все пак той предпазливо добави, че днес
вече не можем да си позволим лукса просто да осмиваме
националистите, пък и човек може да обича мястото,
където е роден, но по „по-цивилизован начин“. Според
него липсата на наративи за бъдещето ни връща
към митовете на миналото; липсата на надеждна
идентичност компенсаторно прави национализма силен.
На въпроса какво става, когато една култура се превърне
в множество субкултури, писателите повториха,
че именно поради дефицит на бъдеще идеологиите на
миналото са толкова силни днес. Но че точно както
според Бродски бъдещето било пропаганда, такова било и
миналото.
По въпроса за литературата на бъдещето Токарчук
сподели футуристката идея, че авторството щяло да
се съхрани, но възприятието радикално да се промени.
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Ако съм разбрал правилно, четенето щяло да отстъпи
пред проектиране на „написаното“ непосредствено в
съзнанието на читателя, който щял да го преживява
без читателско усилие, а оттам и без декодиране
и въображение, а като вътрешно случване. Тази
споделена към края на разговора позиция беше в странно
съжителство с лайтмотива относно войната срещу
реализма…
Нобеловото равнище на участниците им помогна
да хванат и задържат публиката, респектирана без
дистанция. Разговорът показа изненадващо единство,
устойчиво възвръщащи се теми, проблеми и идеи.
На първо четене някои от тях прозвучаха озадачаващо.
За първата пълномащабна война в Европа от 77 години
(добре, нека са 23) стана дума далеч по-малко, отколкото
за животните, избивани и изяждани, които разполагат с
език, а вероятно и с гледна точка. Овцете сякаш отново
изядоха хората.1
Вторият изненадващ момент беше литературното
галванизиране на политическия труп Централна Европа,
окончателно разчленен чрез разрива между Унгария
и Полша покрай войната в Украйна. Жестовото
приобщаване на българската и румънската литература
към Централна Европа представляваше опит за разправа
с идеята за Източна Европа, изоставена изцяло на Русия.
От своя страна, новата разтеглива версия на Централна
Европа има претенцията за алтернативна идентичност
спрямо Запада и Руския свят на базата на една хитроумна
минорна субектност.
Ала най-озадачаващ се оказа рефренът за войната
срещу реализма: Токарчук я декларира неколкократно,
Господинов я подкрепи индиректно. За модернизъм и
постмодернизъм не стана дума, сякаш те или не се
бяха случвали, или пък наследството им вече е изличено
до заслужена забрава. И двамата се държаха така,
сякаш отколе наоколо върлува повсеместен реализъм,
а те са самотни войни срещу вездесъщата му напаст,
пренебрегвайки високомерно цялата антиреалистична
традиция, датираща поне от век и половина. И сякаш
собствената им литературна похватност не е
коментирана през призмата или в контекста на късния
постмодерн, ако и с известно неудобство предвид
недоизреченото схващане, че песента му отдавна е
изпята.
Всъщност под „реализъм“ Токарчук явно имаше предвид
доминиращия понастоящем романов идиом, налаган
основно от англоезични автори, издателства и награди,
който все повече се налага като норма, етос и условие за
потенциален успех в полето на световния литературен
обмен. Този идиом е с ясно изразени и плътно оплетени
сюжетни линии при изобразително правдоподобие
спрямо социалната и общностната принадлежност на
психологически непротиворечиви герои, водени от прости
страсти и ясни интереси, провокиращи конфликтите.
Реализмът е сюжет в контекст без текстуалност,
превръщащ литературата в занаят за добросъвестни
бестселъри по англосаксонски тертип.
Ала лайтмотивът за съпротивата срещу диктата
на реализма добиваше актуалния си смисъл именно
в светлината с другите два озадачаващи момента
– фаворизирането на животното за сметка на
войната и литературната реабилитация на
централноевропейската идея. Централноевропейската
литература, чиито пропоненти са Токарчук и
Господинов, заявява себе си чрез съпротива срещу
господстващия понастоящем реалистичен идиом
под знака на субективизма и квазиобективността
посредством революционен перспективизъм. Гледната
точка на животното е не повече от синекдоха за този
перспективизъм, прекрачващ отвъд литературно
човешкото в първо или в трето лице. Тази литература
не схваща себе си като експеримент, l’art pour l’art или
авангард, нито като модернизъм или постмодернизъм.
От друга страна, съчувствието към жертвата в тази
война става по-обхватно и се усилва, когато в уравнението
редом с хората се въведат и животните. Измежду разликите
между бежанската вълна през 2015-а и тази сега е и фактът,
че украинците, бягащи от войната, масово носеха със себе си и
животните си.
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Селма Лагерльоф, първата жена писателка, удостоена с
Нобелова награда

Тя отхвърля „реализма“ именно като повествователна
конвенция, повтаряща изконната двойна лъжа на всеки
мимезис: чрез самото си име реализмът внушава,
че реалистично разкрива реалността, т.е. вярно
явява истината, докато и изкривява онова, което
повтаря, и то не е истината. Съпротивата срещу
реализма е съпротива срещу конвенционалността
на литературата в най-хитроумните є проявления,
срещу редуцирането на естетическото до „закони
на красотата“. Литературата на Токарчук и
Господинов се опитва да бъде по-скоро познавателно
откривателски отколкото жанрово конвенционален
дискурс. Казано по друг начин, тази литература има
по-скоро перформативен, отколкото дискурсивен
характер, т.е. тя не разказва и не се изказва „за“ света
и човека чрез психо-социално контекстуализирани
сюжети, а има амбицията да „е“ светът и човекът
(и тук пълният член е изключително на място) със
средствата на езика (т.е. доколкото езикът позволява
нещо чрез него да бъде): да бъде тяхно осъществяване,
същностно явяване, изпълнение без представление,
автентична холограма, да бъде ни повече, ни по-малко
езиковото събитие на света и човека.
За да добие убедителност обаче подобна претенция,
тя действително се нуждае от излизане както от
едното, така и от човешкото. Неопределената
повествователна множественост, фасетъчното
зрение на мухата, гледната точка на бика, на кравата,
на минотавъра, на голия охлюв, на еднодневката при
Господинов са усилия в тази посока. При Токарчук в
„Бегуни“ разсъбличането от всякаква субектност на
повествователния глас посредством разтварянето му
в множество минималистично представени геройни
субектности в орязани от начало и край микронаративи
неочаквано създава ефект на безсубектност, дори на
нечовешкост на повествованието. И при двамата като
да е налице недоверие както към логико-понятийното
езиково познание, така и към мито-фикционалното
наративно познание. Езикът на литературата и при
двамата се стреми да преодолее произхода си от
конвенционалния език, докато отказва автономност,
не се примирява с ролята просто да очуднява,
остранностява и дефамилиаризира света: подобна
похватност всъщност преутвърждава, доколкото
оразличаванията ретроактивно стабилизират онова,
спрямо което са предприети – същото. Романът и при
двамата има епифанични амбиции, т.е. да явява света
като реагиращ по силата на факта, че е наблюдаван от
множество неопределени и неопределими гледни точки,
които в своята съвкупност произвеждат ефекта
на нечовешкост. Пъзелът, лабиринт от фрагменти,
от съположени наративни късове без начало и край
с откъслечни герои без психологически пълнокръвия
и социални правдоподобия, с който се ангажират
„Физика на тъгата“ и „Бегуни“, се домогва до един
високоорганизиран, но и безконтролно интуитивен език
в перманентен модус на прекрачване на човешкото.
При Господинов това прекрачване е по-плахо като
тематизирани и артикулирани фасетъчност и емпатия
спрямо множествената разобщеност на света. Чрез
тях се разколебава изотдолу и изотвътре вездесъщата
монологична първоличност на разказа. За целта
Господинов внимателно неутрализира стила и успява
да въвлече и вплете множество чужди дискурсивни
инстанции под своя минималистичен първоличен глас.
Оттук и този странен ефект на множественост и
свръхчовешкост като ефект на радикално монологична
азовост.

При Токарчук е по-различно – тя на пръв поглед играе поелементарен и рискован va bank, като просто отказва
да се намесва в една наративна, стилова, дискурсивна,
темпорална, спасиална, жанрова и регистърна какофония,
която ефективно лишава най-успешния є роман от
определима гледна точка. При нея неутралният разказ,
нулевото писмо, радикалната антиемпатичност на
писането парадоксално произвеждат ефект, аналогичен
на далеч по-чувственото и съчувствено, съпреживяващо
и емпатично писане на Господинов: този на всеобхватна
милост към света. Нейната перспектива е по-скоро
тази на един апофатичен Бог-отец, неговата – на един
катафатичен Бог-син. Ключовият похват на Токарчук
е един минимализъм на пределна емоционално-чувствена
изсушеност на повествованието, тъй щото да се изличи
идеята за субективен глас и човешка перспектива
към множеството истории и наблюдения. При
Господинов стратегията е в постепенното изоставяне
на изкушенията и утехите на психо-емоционалната
идентификация, на родовата сага, на семейната повест
и на личната биография, за да се стигне до каталозите,
музеите и времевите бомби на минало и ставащо, все
по-отърсено от субект. И двамата писатели избират
първоличността и се придържат към нея до края; но
и при двамата амбицията е до такава степен да я
разтворят в многогласието и полиперспективността
към света, че присъщата є субективност да отстъпи
пред прииждащия сбириток от наративни парчетии,
карани да произведат ефект на свят в цялата му крехка
необходимост и съвършена случайност. И двамата в
последна сметка правят своите моментни снимки на
света от днес: цялата памет, минало, история са тук
именно като отложени в една множествена нечовешка
всеобхватност.
Ясно е, че подобно усилие може да бъде разобличено
като поредна миметична двойна шашма: нищо не
гарантира, че последователността от жестове на
отказ от субективни през емпатийни до колекционерски
наративи действително произвежда множественост
на перспективите, а оттам и епифания на света от
днес, както ни внушава „Физика на тъгата“; нищо не
гарантира, че пъзелът от съположени прокрустово
окастрени наративи от разни времена и географии,
нашарени с разхвърляни пътни бележки, ще произведе
холограмната картина на света от днешния ден и в
„Бегуни“. Нито че при Господинов повтарящият се
обмен на локални мимолетни емоции в конвертируеми
откровения ще произведе свъхчовешки ефект. Още
по-съмнително е дали този характерен за Токарчук
хладен, проницателен, аскетичен тон на повествуване
без съчувствие и съучастие ще произведе ефекта
на нечовешкост. Усилието да се избяга от затвора
на антропоцентризма посредством множество
асубективирани перспективи като нищо може да се
окаже утопия, чиято непосилност е вероятно по-малко
опасна от илюзията за постижимост. Всяко писателско
усилие за присвояване на свръх- или извънчовешка
перспектива е хюбрис, но това е по-малката беда. Попроблематична е убедителната симулация на автентично
артикулиране на нечовешкост. Това, че посредством
литературата може да се прекрачи човешкото, е
всъщност нова версия на оригиналния мит за мимезиса
– този, че литературата е привилегирован човешки
инструмент за себенадскачане на човешкото. Впрочем
метафориката на „прекрачването“ и „надскачането“
имплицира една завършена ограниченост на човешкото,
докато литературата, напротив, по правило изхожда от
позицията за човека като неприключен отворен проект,
който може да се разширява и възвисява до безкрай. В
този смисъл всеки литературен опит за проектиране на
нечовешка гледна точка е обречен да бъде по-скоро форма
на разширяване и евентуално възвисяване на човешкото,
нежели на прекрачване и надмогване на човешкото.
Но през Господинов и Токарчук литературата ни се явява
като точно тази утопия чрез две заблуди да се произведе
ефект на истина: лъжата на надеждното подражание
и лъжата на достойния обект на изображение
принуждават литературата да играе с открити карти,
а оттам и да отказва всякаква натуралност както
спрямо комбинационните похвати, така и спрямо
селектираните светови срезове. И двамата избират да
оголят артифициалността и на сечивата, и на обекта на
изображение. Затова и манипулират безогледно и двете
страни: за да произведат ефект на истина, докато нито
за миг не крият компрометираността и на двете страни
на модерния си мимезис.
И тук започва разликата между двамата. Защото
катафатиката при Господинов проиграва фазите на
апофатичен аскетичен отказ от литературните
идентификации, но до края физиогномичната
първоличност остава властно монологична, емоционално
наситена, чувствена и приканваща към идентификация,

11

на стр. 12

Литературен вестник 29.06-6.07.2022

получава най-заслужилият“. Дали човеколюбивият пасаж
издава предусещане за неизбежното политизиране на
премията? Във всеки случай самото завещание спира
да изглежда като невинен израз на добродетелност,
когато се допитаме до него относно поставения въпрос:
една пета от фондовата лихва отива за този, „който
е произвел най-значителната творба в идеалистическо
направление“ и така „през предишната година е
допринесъл най-голямата полза за човечеството“.
Сравнителната степен крие „мрачната“ страна на
филантропското завещание: заслугата се очертава в
процеса на конкуренцията, във войната между ползите,
предполагаща прецизно измерване и сравняване на
заслугите съобразно количествата полза: квантифициране
на литературните заслуги, които се увенчават от
разменната си стойност и встъпват в „свободно“
съревнование на пазара на хуманистични идеали.
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Нобел като аскеза

Венцеслав Шолце

от стр. 11
тъй че често взима връх над прокламираната и
перформирана множественост на повествователните
перспективи. Напротив, Токарчук се занимава преди
всичко с това да обезопасява своите микронаративи от
редукционистки асоциации със субект, пол, характер,
емоционален и психологически човешки свят. Нейните
прокрустово окастрени микронаративи са тела без
органи и органика. В този смисъл тя е по-радикална и
дръзка в посмяването си. Включително и заради това,
че романът є „Бегуни“ далеч по-лесно може да бъде
разпознат като случайна сбирщина, стълпотворение,
плъпнала гмеж от пирово разполовени същества, само че
лишени от любов и тяга едни към други. Изкуството на
Токарчук със свирепата му прибраност, с безпощадния
му минимализъм, с отказа му да разказва с чувство,
да осигурява връзки, преходи, плавност, хармония,
изоморфизъм, асоциативност, поема големия калкулиран
риск да играе на ръба на шарлатанията. Но с тази своя
дисциплина на отказа то демонстрира ресурса да обърне
всяка случайност в качество. „Бегуни“ нито заявява,
нито намеква, че отправя послания, не споделя, не се
разнежва, не е самоиронична, нито се самосъжалява,
нито проси съчувствено съучастие. „Бегуни“ поддържа
неотклонно една изчислена дистанция спрямо читателя
редом с една също толкова калкулирана студенина. Те
също съдействат за ефекта на нечовешкост, който
отменя началната първоличност и я заразява с чуждост,
където и да се появи в текста. Към това трябва
да се прибави и отказът от воля за завършеност и
съвършенство, от суетата на оригиналността и ефекта,
от волята да подкупваш и впечатляваш читателя.
„Бегуни“ демонстрира радикална невъзмутимост
пред лицето на оставената да избуява и приижда
тривиалност, докато разказът отказва всякаква
проста топлота, подкупваща близост, дружелюбна
разговорност.
Тъй че, в отговор на въпроса какво трябва да притежава
и от какво да се откаже един писател, за да получи
Нобел, отговорът ми е прост и банален: той следва да
притежава неистовата увереност, че литературната
му конструкция ще произведе ефект на свят, явяващ
оня, който обитаваме, чиято убедителност идва
по силата на върховната дисциплина на отказ от
човешки идентификация, от субективни разпознавания,
вчувствания и емпатии. Отказът от субективност
без илюзии или претенции за обективност всъщност
преследва ефекта на нечовешкост, било под формата на
свърхчовешкост, на трансцендиране на човешкото или
на разширяването на неговите граници. Все пак важно е
да се разбере, че носителят на Нобел прави литература,
която неизменно преподновява проблема за границите на
човешкото и по правило успява да внуши, че ги изследва
изотвън. Работата по очовечаването на текста е
оставена изцяло на читателя.
Нобел-литературата нито може да дава имена на света,
нито да се произнася за него. Тя е условна символична
система в перманентен опит да постигне ефект на
неизобразителна, невизуална иконичност. Когато тази
иконичност е способна да откаже читателя си от
редукционистка воля за разпознаване и свеждане на
литературния конструкт до всекидневен опит, тя
заявява себе си като епифания на света. Литературата
е политика на невъзможното, която изисква съществени
жертви, най-голямата от които е тази на човешкото
в неговата социално-комуникативна, емоционалночувствена, емпатично-съпреживяваща съкровеност.
В този смисъл Нобел-литературата е аскеза спрямо
изкушението да си останеш просто човек.
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Награденият автор е вече слуга – „вече” не само в
перспектива, не само оттук насетне, но и назад, спрямо
всичко създадено до този момент.
Пламен Антов

Скрап
Панайот Карагьозов

Александър Байтошев, „Едноокият“

Люси пита всички ни: какво трябва да притежава и
от какво да се откаже един писател, за да получи Нобел?
Истината е, че не знаем, приятели и съседи. Никой
от нас няма Нобел. Поне засега и поне за литература.
Можем само да предполагаме, че човек трябва да е
примерно Боб Дилън. В този смисъл Васко Кръпката
има по-голям шанс от нас, поетите – първо, той
също е поет, защото сам си пише текстовете на
песните и второ – китарата, колеги, го прави поконкурентен. А ако в уравнението включим и квотата
за черни творци, тогава Камен Кацата е българският
блусар с най-големи надежди за Нобелова награда за
литература. Подходът му към музиката е чисто афро.
И поне що се отнася до мен, това е добър избор. Със
сигурност е за предпочитане пред вечно скръбната ни
източноевропейска интелектуалщина. След като поради
отвъдното си направление Умберто Еко вече няма
шанс да вземе наградата, то нека веселбата замести
претенциите за голяма литература. Може би това ще е
някакво освежаващо връщане към бардовските корени на
занаята. И всички ние в надеждите си за слава ще вземем
арфи, лири и гусли, па ще тръгнем да пеем за царе, дати и
битки, както му е редът. Ако имах дарбата, вече щях да
съм написал или по-скоро изпял „Украиниада“.
Манол Глишев

Ще приема (може би своеволно), че така
зададеният въпрос не трябва по неизбежност да
се отнася до типичното за част от българската
интелигенция фетишизиране на Нобеловата награда за
литература – поредна проява на едно разпространено
културно идолопоклонничество. Последното, разбира
се, е понятно и исторически обяснимо. Не трябва да
се забравя обаче, че както при всеки друг случай на
естетическа оценка стойността и критериите на
литературния нобел са произволно определени и напълно
относителни. При все това обаче, струва ми се, въпреки
названието си Нобеловата награда за литература
никога не може да бъде „единствено“ за литература,
нито пък с нея може да се награждава „единствено“
печелившият писател. Зад името на наградения никога
не стои „единствено“ неговата плът. Създаването,
четенето, разпространението и оценяването на
литературното произведение зависят от редица
материални, институционални и културно-географски
обстоятелства, които никога не се свеждат нито до
т.нар. „художествени качества“ на творбата, нито до
личните качества на писателя. Затова твърденията, че
литературният нобел бил политическа награда, според
мен са безпредметни и банални: щем не щем, в определен
смисъл литературата винаги е политическа. Случайно ли
е, че поне 62-ма от 118-те удостоени с премията пишат
на един от големите имперски езици (английски, френски,
испански, немски)? Както създаването на текстове,
така и печеленето на литературни награди никога не
се предопределя от личната авторска воля. Пример за
последното може да бъде завещанието на самия Алфред
Нобел: „Изричното ми желание е при награждаването
да не се взима предвид националността, а наградата да

Израснах върху скрап. Сред желязо и тенекия. В
автомобилната морга на баща ми. Имах кукли, но си
играех с части и аксесоари на коли втора, трета и последна
употреба. Безнадеждно катастрофирали или починали на
почтена възраст. Колкото повече растях – толкова постара и износена се чувствах, макар да съм съвсем млада и
девствена. Като малка си мислех, че думата скрап идва от
скръб, а като започнах да се гримирам – че и най-скъпият
скрап не може да изстърже ръждата от душата ми.
На три години съм останала без майка. От мама са
останали само снимки. Вместо да ме отглежда, тя ме е
гледала и продължава да ме гледа от стената и албумите.
За мен татко е баща и майка. Най-добрата майка на света,
но и най-тъжната. Все още не може да си прости, че преди
шестнадесет години не е шофирал той, а – мама. Сигурен е,
че и на две ракии би избегнал връхлетелия ни ТИР. Или поне,
че вместо мама е щял да си отиде той. За тираджията,
който убил мама, но спасил нас, татко не говори. Не бил
нито Бог, нито съдия, за да го съди. Простил му е.
Освен със себе си татко не се смирява и с баба Елица. На
тъщèто, както я нарича, не може да прости две неща. Че
празнува имен ден на Цветница без името є да е цвете, и
че докато той е бил в кома, повторно е кремирала жена
му. Татко вярва, че духът на мама е в изгорялата кола,
паркирана като гроб на самоубиец до оградата на моргата.
Около смачканата „Тойота“ той е посадил чемшири и
цветя, които поливаме с вода и сълзи. Понякога сънувам, че
и те започват да ръждясват.
Всяка Цветница, в деня на катастрофата, идва дядо.
Носи букет, жито и вино. Оставя ги край колата-гроб и
мълчаливо си тръгва. Чувствам как иска да ни прегърне, но
пъха ръце в джобовете и стиска зъби. За Коледа и рождения
ми ден изпраща по пощата играчки. Усещам, че много иска
да ми подари това, което искам, но никога не ме е питал
какво е. Подарява неща, които е подарявал и на мама.
Татко не ми разрешава да се виждам с баба. Тя обаче ме
наблюдава скришом. Гледа ме от кафенето край гимназията,
така както ме гледа снимката на мама от стената. Всички
казват, че страхотно си приличаме. Като три капки, но не
вода, а – сълзи.
След комата татко купил автомобилната морга и парцела
до нея. Продал апартамента и построил канадската къща.
Светла, просторна и уютна, но от талашит – от дървена
ламарина. Домът ни е параклис без кръст и икони насред
гробище за коли и хора. Хора – мъртви и живи. Татко живее
заради мен, но всъщност е мъртъв, защото изгорялото
минало няма да възкръсне като феникс.
От инженер татко станал прекупвач. Купува метални
трупове и продава запазените им органи. Клиентите му
са все мъже. Различни по възраст, облекло и професия, но
с еднакво поведение. Повечето са тъжни, но се опитват
да се шегуват. Говорят по-нежно за катастрофиралите
брички, отколкото за жените и приятелките си. Всички
жени за тях са кучки. Наслушах се на псувни и изневери.
Като дете не ме забелязваха, но откакто се поналях, тайно
от татко ме облизват с погледи. Превключват фаровете
си на къси и дълги като че ли съм на Околовръстното.
Тези, които не знаят, че съм му дъщеря, направо пускат
мигачи и предлагат да ме повозят. Започнах да възприемам
мъжете като автомобилни части – скоростни кутии,
огледала, джанти, съединител... Повечето приличат на коли
без спирачки със свалени брони и повредени компютри –
неспособни да преценяват нито себе си, нито другите. Зная,
че ме искат, без да знаят какво ще правят с мен, ако ме
получат.
Имах, разбира се, играчки и филмчета за момичета, но
предпочитах да въртя изтръгнати волани и да гледам
клиентите в огледалата за обратно виждане. Така, както

татко гледа напред, а вижда назад. Той не ми купи колело и
не дава дума да издумам за шофьорски курс. До началното
училище ходех пеша, а до гимназията – с автобус. Всяка
сутрин четири години и четири спирки с мен пътува
Вадим от „Ге“ клас, който, когато няма много хора, ме
отразява в огледалото на шофьора. Момчетата в класа ме
гледат от упор, но рядко ме заговарят. Май ги е страх от
отличничките, защото странят и от Мая – момичето, с
което седим на един чин, и което получава само шестици.
Съучениците, за разлика от възрастните, поне не ръсят
мръсотии.
За абитуриентския бал татко ме наконти като фея. Каза,
че неговото желязно момиче вече е истинска дама. Силна,
добра и красива. Същинска мама. Аз си знам обаче колко съм
ръждива.
От бала избягах след блуса с даскала по химия. Огледах
се в стъклата на спрялата пред ресторанта „Тойота“ и
надникнах вътре.
Адски обичам кожа. Бяла кожа. Мечтая за любов на задната
седалка. Искам да е бяла и да е с жена.

Александър Байтошев, „Жесток крал“

Невидимата връзка
Срещнахме се в един майски петък. В пет часа във
Виртуалната кръчма на Петте кьошета. Преди пет
години. Пет години, които са миг и вечност. Вечност с
изтекъл срок. Отдавна пресрочен, защото ти не поглеждаш
часовника, а аз – календара.
Общо сме на шестдесет и шест, а се държим като на
шестнайсет. Караме късен пубертет. Едновременно
необуздано бурен и дискретно тих. Безмълвно прегърнати,
потъваме под повърхността на живота.
Знаем всичко за себе си, но никой не знае за нас. Измъчва ни,
че ти не можеш да споделяш за мен, а аз – за теб. Не казваме
на никого. Дори на най-близките. За твоите приятели аз
не съществувам, а за моите – ти. За роднините – да не
говорим.
Като ме питат защо не съм на кеф – загадъчно отвръщам,
че в кръчмата сякаш от небето са ми паднали сто лева,
които се опитвам да харча до безкрай. „Ами, щом са на
привършване – съветва ме едно старо гадже, – опитай да
намериш нови сто или две по петдесет. Може да вземеш и
назаем.“
Знам, че мога, но не искам.
Трябва да се разделим, за да се срещнем отново. Да се
запознаем официално, но с друг статут. Да сме колеги или
приятели, но не само за пред другите, а и за себе си. Да
сложим край на настоящето без бъдеще. Ти да продължиш
напред, а аз да прелиствам спомените от ненаписания
дневник. Дневник без образ, защото нямаме нито една обща
снимка. Дори такава, на която не сме само ние.
Цялата ни връзка е невидима. Страхувам се, че някой
ден, като се погледнем – няма да се видим, защото
преструвката ще стане истина.
Летим към себе си по-бързо от звука и светлината,
от желанието и мисълта взети заедно. Пред нас са две
възможности: да се разминем или да се сблъскаме. Трябва да
стане толкова бързо, че никой да не види и чуе.
Но в крайна сметка за кого живеем? За другите или за нас?
Толкова ли е престъпно, че и двете сме жени?
P. S.
Случи се. И то най-страшното – разбраха всички. Разбраха и
нищо не се случи – на мъжа ми му олекна, че проблемът не е
бил той, а твоите колежки се зарадваха, че си една от тях.
И защо се крихме цели пет години? За да разберем, че има и
други като нас, или – че не сме една за друга?

Из

„Монохромните“
Петър Денчев

Акробатът
Марио се събуди внезапно. Отвори очи, вдигна глава, сякаш се
задушаваше и спешно имаше нужда от глътка въздух. После
се обърна по гръб, заби лицето си отново във възглавницата.
Нервно изрита завивката, размърда се, пое си шумно
въздух още веднъж и погледна мобилния си телефон. Десет
минути преди алармата. Помисли си той. Гърлото му беше
пресъхнало. Ноздрите горяха, челото също. Беше потен,
тялото му гореше. От няколко седмици времето беше
необичайно топло за ранната пролет. Главата го пронизваше.
Със сигурност се разболявам. Трябва да бъда някъде другаде,
а не искам да бъда никъде. Водеше той безсмислен диалог
със себе си. Някога, когато беше малък, въобще не говореше
с другите. Само със себе си. Диалога го нямаше. Даже
през повечето време мълчеше и пред себе си. И когато го
питаха защо е така. Какво му има. Какво става с теб? Той
промълвяваше, че няма думи. Не защото наистина ги нямаше,
а защото просто не ги беше открил. Този, който не познава
желанието да говори, не открива думите, нали? Думите ги
нямаше за него, та предпочиташе да мълчи.
Чуждото любопитство нарастваше, превръщаше се в лавина
от въпроси. Но как? Как така? Какво ти става, момче?
Сигурен ли си? Какви ги говориш? Тревогата, че детето
казва нещо непривично за неговата възраст, нарастваше у
близките, роднините, приятелите, за да кулминира в опита
на родителите му да го изпратят на консултация с психолог.
Ужасна глупост, но какво да се прави. Това беше доста
отдавна, но Марио си спомня и до ден днешен въпросите
на пълната и добронамерена жена с къдрава коса, която
миришеше на цигари. Нарисувай ми вашата къща. Накара
го тя. Добре. Покажи ми стаите, нарисувай и тях. Сложи
хората вътре. Защо мама е сама? Марио не каза защо, не каза
дори, защото е болна, тъй като тогава тя още не беше болна.
Не каза нищо. Просто вдигна рамене. Предчувстваше, че не
трябва да говори пред тази жена. Нямаше обяснение защо
изолира майка си.
Дълги години го измъчваше един детски кошмар, който се
появи след тази среща. Сънуваше, че е акробат. Трябва да
изпълни своя номер, но винаги в съня се оказваше, че се проваля.
Опитва пак. Кадърът на собственото му съзнание се връща
обратно всеки път, когато ръцете му се изплъзват от
трапеца. Диша учестено, светлините блестят. Ръцете му се
разперват, той се опитва да се улови за трапеца за последен
път, но го изпуска. Сърцето му пропада. Пропада някъде много
надълбоко. Той пада все по-надолу, докато не се събужда. Кой е
той? Какво прави в леглото си? Не знаеше. Не знаеше и защо
този сън се повтаряше. Можеше да предполага, че чувството,
което изпитва, политайки надолу, е кодираният страх от
думите. Всеки път, когато през детството му някой го
заговаряше, сърцето му пропадаше и той не знаеше защо се
чувства сякаш всеки момент ще умре. Когато порасна и
започна по-често да отговаря на повикванията на света, този
кошмар се разреди, докато изчезна напълно. Затова знаеше,
че никога не би станал акробат. Тази сутрин се събуди със
същото чувство; че сърцето му пропада.
Няколко пъти Марио говори с тази жена, той є викаше
Къдравата. Това беше все в детството. Говориха за акробата,
който скача, който всъщност е самият Марио. И накрая
умира, но пък Марио се събужда. И няма думи. Какво означава
това? Пита го тя. Че рано или късно умираме. Отговаря є
той. Добре, но защо го сънуваш, мислил ли си за това? Той
поклаща глава. По мое мнение ние не знаем защо умираме,
всъщност знаем, обаче искаме да има нещо в повече. Искаме
да знаем повече, отколкото можем да разберем. Казва той и
Къдравата го гледа тревожно. Глупаво е да си мислиш за тези
неща, вместо да си живееш живота, нали? Пита я Марио. Тя
пише нещо, води си бележки. Продължава да пише, докато
изведнъж не вдига глава, вторачва се в него и му казва: Нека
утре майка ти да дойде.
Майката на Марио идва разтревожена, сякаш искаше да
разбере нещо, което досега не е знаела. Не е малоумен, нали?
Попита тя Къдравата. Не, в никакъв случай не е малоумен.
Заключи Къдравата, поклащайки глава. Дори е в повече
умен. За което обаче няма спасение. На тази възраст всички
възрастни биха искали от него да е достатъчно глупав, че
да има на какво да го учат. Майката на Марио започва да
плаче. Няма нищо трагично, госпожо. Казва є Къдравата.
Децата понякога ни изненадват, друг път се развиват
неравномерно. Първо бързо, после бавно. Или обратното. Не
се притеснявайте. Просто трябва емоциите му да узреят.
Трябва да порасне, познавайки себе си. Майката на Марио
обаче остана с трайното усещане, че детето е лудо. Нищо не
можеше да я убеди, че всичко е наред.
Щом някой не е толкова глупав, колкото искат от него, значи
нещо определено не е наред. Мислеше си тя, разгръщайки
страниците на книгата Детето и неговата личност. Там, за
съжаление, не пишеше нищо за тези неща. И съвсем нищо за
глупавите родители или пък за умните деца. Оттогава Марио
реши съвсем, че трябва да мълчи. По-добре да си мислиш
нещо, отколкото да го кажеш наистина. Твърдеше той пред
себе си. И сигурно беше прав, защото често пъти просто не
казваше нищо. Много пъти му се налагаше да отвори устата
си и да каже това, което би трябвало да се каже. Но той
не го правеше. Гледаше в една точка и оставяше другите да
решават вместо него. Така събитията вървяха, просто се

разстилаха и нищо ново не се появяваше. Животът вървеше в
спирала от повторения.
Обикновено всички родители си мислят, че децата им са
умни. Това обаче не е вярно. И Марио го беше отбелязал,
когато влезе във възрастта на онези, които трябва да имат
деца. Неговите приятели и познати постепенно се сдобиваха
с деца, които огласяха домовете им. Често пъти те въобще
не обичаха тези деца, а се оплакваха какво бреме са за тях.
Други пък не разбираха отговорността пред другото човешко
същество и се отнасяха с тях като с живи кукли, които
трябва да отговарят на техните желания и прищевки. На
трети просто им трябваха деца. Като алиби за собствения
им безсмислен живот. Както казваше девойката, която найсилно Марио някога беше обичал: Родителите все ще намерят
начин да ти преебат живота.
И днес, както някога, Марио сякаш нямаше думи. Главата
му беше празна. Това щеше да се потвърди малко покъсно, докато Лора се опитваше да го накара да говори.
Лежеше вторачен в тавана и събираше сили, за да вдигне
повторно главата си от възглавницата. Но едно почукване,
което идваше от прозореца, го дразнеше; пречеше му да
се концентрира. В първия момент, когато отвори очи, си
помисли, че това е остатък от неговата сънливост. Някакво
объркване на сетивата просто защото се чувстваше зле.
Сигурно е защото се разболявам. Така си мислеше той.
Или пък се чува от някой съседен апартамент. Вместо да
пътува, Марио трябваше да прекара целия ден в леглото с
пилешка супа, с малко парацетамол, с повече сън; за да преспя
болестта, помисли си той, както казваше някога баба му.
Всъщност нямаше избор. Следващите осем часа трябваше
да ги прекара в път. Още преди два дена беше решено, но не
очакваше, че ще се почувства толкова зле. Носът му не беше
запушен, но секретът от синусите му се стичаше направо
в гърлото и го караше да се чувства непригоден както за
пътуване, така и за какъвто и да било друг социален живот.
Пф, социален живот. Помисли си той презрително, докато се
надигаше с болка в мускулите. Надяваше се, че горещата вода
ще облекчи тези неразположения.
Съблече се чисто гол и се запъти към банята, когато отново
се чу почукването. Пак ли, явно не е от моята глава. Каза си
той и се върна няколко стъпки назад, приближи се безшумно до
прозореца и рязко разтвори завесите, сякаш очакваше да види
някой човек. Там стоеше сова, която почти блъскаше главата
си в стъклото. Никога не беше виждал толкова отблизо сова
и се стресна. Отстъпи няколко крачки назад и разтърка очи.
Птицата продължаваше да го наблюдава. Няколко мига покъсно тя беше разтворила крилата си. Беше отлетяла. Марио
отлепи пръстите от клепачите си и се вгледа в прозореца.
Нямаше нищо. Нямаше никого. Пълни глупости, а?
Не искаше да се поддава на суеверни мисли, но нямаше как
точно това да не му мине през главата. Той със сигурност
искаше да му даде сигнал или поне така се надяваше Марио.
Беше почти убеден, че баща му никога повече няма да се
върне в съзнание и затова му се случваше да изпада в суеверни
предположения. Сега обаче рязко се натъжи. Совата беше
излетяла и той не успя да се наслади на нейната близост.
Наскоро беше чел много за симулацията; вярваше, че е напълно
възможно да не бъде реален, а да бъде част от определена
програма, някакво изчисление. Това го успокояваше, защото
означаваше, че някой друг носи отговорност; така се
изпаряваха всички толкова мъчителни неща като срама и
отговорността, които го изгаряха през целия му живот.
Защо птицата беше излетяла? Може би това беше някакъв
пробив в програмата или пък самата поява на нещо толкова
необичайно като сова на прозореца беше грешка в нечия
изчислителна мощ? Нямаше отговор на тези въпроси, но
вместо да го успокояват тези мисли, сега го тревожеха.
Насочи се към банята, желаейки водата да отмие
неприятните чувства. В юношеските си години обожаваше
да прекарва време под душа. Понякога по цял час. Желаеше
горещата вода да отмие и срама, и неговата безпомощност.
Там, под струята вода, не се налагаше да говориш пред никого.
Сега тези неща се връщаха. Заедно със срама. Всеки човек,
който не харесва достатъчно себе си, се срамува. Светът
беше успял да му внуши, че трябва да се срамува от себе си и
той отговаряше на тези желания с пълна самоотверженост.
Първо срама започна да му вменява Къдравата, после майка
му. Майка му, която сега толкова много му липсваше. Майка
му, която трескаво четеше онези книги за децата и тяхното
израстване. Сякаш имаше някакво значение. Майка му, чието
име никога не изрече пред нея от срам. Заради онези моменти,
когато тя смяташе, че детето задължително трябва да бъде
по-глупаво от останалите. И най-вече от своите родители.
След това срамът започва да се размножава сам, както
клетките се делят. Започва процес на дълго репликиране,
появяват се парчета срам, които се свързват едни с други и
накрая образуват един голям организъм – срам. Чудовището
срам. Точно както ракът, който изяжда човешката плът,
превръщайки я в своя, така и срамът подчиняваше тялото
и ума на онези, които му се поддадат. Какво ли обаче правят
хората без срам? Беше се питал много пъти Марио. Дали
те пък съвсем не са мъртви? Докато тези, които изпитват
срам, поне имат известен път, който
да извървят преди смъртта. Дори се
срамуват, ако изглеждат слаби.
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старицата и текстът
когато автобусът закъснява
тя започва да чете Рембо.
томчето е колкото дланта є,
капелата му хвърля сянка,
не виждам нищо от очите,
но мога сляпо да се закълна,
че бръчките по бузите и устните
се стичат право в текста.
после автобусът рязко очертава
времето, в което пуши и дрънчи.
помагам є да стъпва колебливо.
сядам на последна пейка сам.
гледам сградите с плакати и графити,
рекламите, които стрелят
право в главния ми мозък
и улучват рано или късно.
било е толкова прекрасно
преди век и половина,
когато привилегия да пишат
са имали малцина.

маратон
прекрасна е тази съвременност,
в която мога да купя няколко дни,
красиви като тези на Силвия
или пък тези на Мария
и да ги подаря на Диана.
няма нужда дори да ги измислям,
тя ще ги хареса, защото вече мечтае
за красивите дни на Мария,
за прекрасния спомен на Силвия.
продават се лесно прекрасните дни,
с копирани реплики,
с готови сценарии,
с шаблонни маршрути,
с еднакви атракции
и банален all inclusive,
в тази глобална съвременност,
която може да се срине
от хлъцване на пеперуда.
твърде много смърт се утаява в хората.
ходещи урни, пиещи урни, чукащи урни,
екзалтирани урни и урни с дъх на паркет.
нивото на смъртта се вижда в очите им,
като в контролни стъкла за налягане.
в бара тя крие очите си.
може да се казва Силвия, Диана, Мария…
когато є подавам чашата,
старателно гледам в реклама
на хубави до синьо дни.
всички бягаме еднакво
по различен начин.

умора
какво от това,
че падат кестени
и лястовиците пристигат!?

безброй огньове лагерни ще видя,
с мъже, които в пламъка се взират.
един от тях ще се изправи,
ще хвърли меча си и дрехите,
герба си, перото и мастилото
и в огъня ще влезе гол и сам.
другарите му ще посочат
неговия безнадеждно празен пън
и свойски ще ми кажат: сядай!

трябват трева и роса, и мокри крака,
залез и плаж, и скок във река.
трябват ни прашни и топли от слънце череши,
трябва ни мравка в голия пъп.
трябват ни джанка и стара липа,
цъфнали право във всички очи.
трябва ни мирис на пръст и пчели.
трябва ни мръсно в перфектния нокът.

***

***

на верандата отсреща
пее пияна жена
за отминалите шансове,
за изкълчените глезени,
които вече не стоят на токчета
16 сантиметра.

вече 25 години
искам да се прибера във вкъщи,
намествам някак си посоките,
откривам мънички парчета себе си –
стотици бледи костенурки
пъплещи по непознати плажове,
за да влязат в океана.

той є казва, че пее фалшиво,
а аз си мисля,
защо не вземат да млъкнат и двамата,
за да послушат нощта.
щурците, чакалите, котките,
особено котките,
знаят как стават нещата.
нищо ново под Слънцето.
болка!

справедливост
щом всички умираме,
значи единственото нещо,
от което има за всички ни,
е смърт.
така че, глупако,
купи си бутилка,
пусни някоя плоча,
направи си пуканки,
хвани си гадже,
престани да тичаш,
спри да търсиш справедливост.
отпусни се.
чакай!

Мравка в пъпа
късно е –
усещането за родина
е мръсното под ноктите
на простия пастир.
можем да учим от враг
как се обича родина,
но да усетим е нужна
живяна картина.

мога ли да събера
собственото си яйце?

ще рисува дете
ако след всичките глупости,
сложни остатъци,
драматични обрати,
скитане, пиене, любене,
скърцане с нокти, със зъби,
нощно потене
и сутрешно храчене,
се разпадна на пясък,
вероятно, рано или късно,
ще се превърна в парче бетон
или котешка тоалетна,
но ако мога да избирам,
бих искал да съм потно стъкло,
върху което дете
рисува сърце.

***
изтече влакът
през малка дупчица във мрака
и релсите прерязаха отново
лицето кръгло на луната.
едно мишле, като око на жерав,
се стрелна по чакъла –
едва родено
вече трябва да избира –
дали да стигне до небето
по стълбите на битието
или пронизано от острието на змията,
да закачи душица на простора
в белезите на луната.
смачквам с длани
стръкче мента
и дълбоко вдишвам.

имам нужда
от себе си
и 100 години
да гледам
в небето.

другата река
реката, край която не съм бродил
и никога не съм се взирал в нейните мъгли.
реката, във която не съм плувал
и никога не съм пресичал, въпреки надигналата се вода,
навярно носи кал и пясък,
носи гниещи легенди,
трупове на пренебрегнати мечти,
натам където аз съм тръгнал.
някой ден ще стигна до брега є,
през наносите неживян живот ще мина
като остарял от глупост рицар,
пробягал ера подир ера
и стъпил върху здрава суха почва,
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Снимка Дороти Ламур

Екатерина Григорова

Слънце

Из пандемичния цикъл

„Пирински елегии и химни“

Оставям само слънце
през облака, от облака да свети.
Оставям само слънце
на покрива на къщата.
В тревата, която свети като слънце.
Оставям ви трева и слънце,
скакалци и пеперуди
както на сърцето,
така и на тревата!

Вечерна разходка в деня на свети Мина
Ще бъде миналото век до пладне.
Огън до пръстта. А тази нощ
ще бъде Твоята ръка над моята.
Напред е само чернина.
На юг параклисът.
Пашкулът на луната.
Препуска мрак с най-тихите подкови.
Все още тъмносиня е до кръста светлината.
Последен цвят. Последен.
Но някъде наоколо
е влакът –
грейнало елече от прозорци
с връхчета елхови.
Онази мъничка жена с кръстосани игли
е Мойрата на редовете:
трижди спи над гледаната плетка.
А дядото със вестника разтворен
завива с две изсъхнали ръце
вечерята, претоплена на коленете.
Едно невидимо момче на рамото му
преболява.
...
Нощ е и е реализъм.
Безкрайна линия от папрат
в цъфтежа на пиринското небе.
(Див вятър, кротък въздух.)
Избили са му толкова звезди.
Зад планината вардят други планини.
Параклисът, разклонът, вечерта.
И аз сама под купола небесен
за пътя наш отвесен се помолих:
Свети Мина, така и така,
така и така.

Автопортрет
(без заглаждане)
Безупречно чисто и правилно
е лунното мое лице.
Би казал човек: Що за личност?
Не става дума и за дете!
Тих в бръчици пясъкът свлича
върха на последния ден.
Часовникът спрял е в усмивката.
Не става дума изобщо за мен!
Изобщо чия е тогава
онази в откритото фб море
моя естествена радост,
моя загладена в бузите,
моя изгладена в бурите,
моя спасена от плаване
фотокруширала
младост?

Болница „Омая“
Каня ви, тирани тайни,
улулици неиздайни,
на прощален ден.
И реката долу,
дето влачи
сънищата на водата,
и прашеца боров,
чийто мирис
спомен за любов разнася.
Нека дойде и покоят,
и покоят,
който все потръпва
с кравешкия гръб.
Каня мудните си мисли
като хрътка да поемат
по несигурния ръб
на игриви светлосенки,
дека журят с клоне леки
блажните пътеки.
Зад перденцето на стая,
скрита в болница Омая,
под клепача ми детински
като под върхар пирински
спи рожденият ми ден.
Спи в живота на една позната,
както глъхне грижа в тъмнината.
Както рие вятър тишината
в ягодовите листа.

В закуската от крак на крак
и оттатък
неравните извивки на реката,
ах, в същите извивки на реката
нека свети слънцето!
В ливадите, които Бог изправи,
за да се гонят с вечността
децата ни.
С опалени коси
и после –
сънища опалени.

Роз Недау. „Историята на Бабар“.1948 г.

Иглата на Бродски

Оставям скрито в храста
слънцето,
а храста –
в дребни чурулици.
И ви оставям една добра идея
за същината
на всеки Божи ден
след мен.

Разчука се вятър,
спря токът в къщята.
И селският интернет спря.
Спря всичко завинаги.
Онлайн урокът.
Гласът в новините
завинаги спря.
Навя сняг пред оградите.
Спря спорът задавен.
(Проклет да е, спря!)
Ала не щеш ли, от някакъв
нищо и никакъв чайник,
от някакъв навик
на печка забравен
изсвири на Бродски
иглицата зла.

Новото гробище на Благоевград

Отскочи от пàрата
с утринна сила.
На връх се изправи,
поклон изигра,
и тъй я понесоха
пръсти невидими
в кълба през дърветата
вместо във линии,
че зимата бяла…
в сребро заблестя.

Подобно връх
пиринските върхове
те стесняваха
и те умиляваше спомен
за китния двор.
Кръвта расте
в любов и простор.
Късметът на рамото
е близкото рамо.

А колко е тихо
и Боже, студено!
Добринище спи
под снега като кърт.
На кметството само
потраква смутено
петлето желязно
с окръжната смърт.

Снежно ухо
В Бога стой, неспокойна душа.
Там се обичай, там се обичат.
Може снегът да е нов
бял сняг: през пърхави дупки
раздрано небе ни облича.
Потропва ли някой
възлюбен далеч,
когато е тихо се чува.
Моли се с ухото:
извие ли вятърът хорова сеч,
издигне ли огънят меч,
снежен меч,
като във стомна
сърцето кротува.
Дерето е тъмно.
Век свий в тишината.
Отдавна познаваш
и вълчия вой,
и грохота на реката.

На Георги Дръменов
Остана навеки положен
на склона с пълзящи гробове
и нежни лозя.
Това трябва да е свързано
някак с произхода.
Със свободата
като жадувана рожба
на планината.
Със изхода!
С потока пенлив,
който търси река,
а реката – море!

Ти бе късметлия!
Какъв топъл град само
е Джумаята.
Отблясък от залив,
полъх дантелен
разнесен в полята...
Буден град.
Сам двойник на теб
сговорчив.
Във нас ти си жив!
Дишай спокойно и пролет, и есен.
Дишай божура на майчина песен.
Дишай дъжда декемврийски,
накацал по жиците.
Дъждеца бял, безутешен...

У дома
Пълзи колата погребална.
След нея крета селото.
Половината шушукат новините;
половината привели са глава
и ми се струва, че са нива
слънчогледи
и кръстът им е слънце.
Зад него мислите кривят,
но стигат до завоя.
Пътят свършва тук.
Сестра до брат, съпруга до съпруг.
И нито клон, ни дума на човек
не се дочуват вече.
Само вятър сляп от толкова
далече
целува свещите.
Литературен вестник 29.06-6.07.2022
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Йорданка Белева

Краят на началото

Пътуване със самолет

Някога тук нямало нищо.
После в пустошта младежи
посадили дървета.
По време на залесяването
татко се запознава с мама.

С поглед облаци ровя –
търся своя баща.
Търся баби и дядовци,
другите от рода.
(Как добре са се скрили.
Но и аз съм добра.
Ето крак се подава,
ето, хващам ръка.
Но ръката ме пуска.
Всеки път е така.)
Аз разравям, тършувам
и разхвърлям небе.
Виждам чужди изгубени,
ала своите – не.

Наскоро някой запали дърветата,
обезлесеното място още чернее.
Напомня за изпусната урна,
по чийто прах се страхувам да стъпвам –
да не смачкам паметта:
мама беше влюбена,
татко беше музикант,
гората беше акациева.
И повече няма да се родя.

Писмо до приятел от детството
Вече не ти се сърдя, че тогава влезе в морето

и не се върна.
Искаше да бъдеш русалка, донякъде се получи:
наполовина си спомени, наполовина си смърт.
Простила съм и разточителната болка,
която изяде лятото и всички сезони след него.
Дори не подозираш колко лимонада изпихме –
да имаме празни бутилки за писмата до теб.
Пиша ти за последно.
Искам само да знаеш как трийсет години
майка ти седи на брега.
Вместо телефон натиска в ухото си раковина
и чака да се обадиш.

Повишение в ранг
Ако избираш болка, не посягай към кратката.
Тя е за страхливците.
Не избирай и дългата. Остави я за тези, които

искат да бъдат смели.
Вземи живата, светещата в тъмното,

луминисцентната болка.
Сложи є чип, за да знаеш къде е, когато затвориш очи.
Не я носи на челото си като етикет.
Не чакай награда, нито възмездие.
Не пий болкоуспокояващи.
Разпалвай я редовно.
Поддържай я ведра.
Тя ще те издигне.
Навън или навътре.
По-рано или по-късно.
Тогава това, което избягваш,
и това, което преследваш,
ще струват еднакво.

Редактиране на стихотворение
Случва се когато говорим да виждам
в плитчината на думите
дълбоките основания на смъртта.
(Не се научих като опечален роднина
да гледам надолу и да се моля.)
Още един убит, казваш ти
и прескачаш трупа на разговора.
Докато аз съм боса и се колебая
дали да задигна обувките му
и да се прибера в езика.
Или да махна и дрехите.

Централна емисия
Когато прабаба ми ослепя
обикна радиото
и до последно се ослушваше за катастрофи,
срещи на лидери, курса на долара,
прогнозата за времето, нивото на река Дунав

в сантиметри.

Затова откакто я няма внимавам:
да не правя дълги изречения,
да е ясна дикцията ми
и нормално темпото на говорене.
За всеки случай повтарям.
Някъде под земята
на кръгъл час баба напряга слух.

Училище за неродени
Учебниците са ни стари, липсват страници
или са страници без думи.
(В „Първи грижи за нероденото“
пише единствено: забрави!)
Да ходиш по пъпната връв е трудно.
Започва се с малки стъпки,
погледът само напред и никога в краката.
Лесно падаме. Упражнението не се повтаря.
Отстраняват ни, крият ни от майките.
Или майките се крият от нас.
Недостойни сме за сбогуване.
Неудобни за припомняне.
Понякога, когато си тръгват, по-големите от нас
изписват графити по училищните стени.

Болката – street view
Месеци след смъртта на баща ми
имам сили да погледна къщата
единствено през google.
Снимките от сателита са стари
и татко още е жив.
Сядам пред екрана и увеличавам
пикселите на детството.

***

Иска да є чета на глас дърветата:
особено обявите за изгубени животни
и тези за изгубени хора –
(така дъщеря ни разбира некролозите).
Вървим, държим се за ръце и внимаваме да не забравим:
тя – отличителните белези на кученцата,
аз – на смъртта.
Има дни, в които се припознаваме –
нарича Боби някоя Клара,
наричам татко нечий некролог.

Кажи коя е песента
Сънувах, че съм в линейка,
в носилката є се задъхваше акордеонът на баща ми.
После в болницата казаха, че сме закъснели
и може би акордеонът ще остане без звук.
В тишината се отвори врата и видях в калъфа

на акордеона да лежи татко.
Последните думи на баща ти бяха мелодия, каза един

санитар,
още си тананикам тази смърт.

Робер Доано.
„Музикант под дъжда“
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