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Книга от екфрази
Освен че е част от знаменитата галерия с портрети 
в прозата на XIX в., разказът „Овалният портрет“ 
(1842) на Е. А. По., е показателен случай за използването 
на екфразата като литературен похват. Елементите 
в историята се движат на ръба на странното и 
фантастичното, съвсем по Цветан Тодоров – те 
ту намират рационално обяснение, ту потъват в 
съноподобна реалност и разколебават устойчивостта 
на разказвания свят. Може ли да вярваме на разказвача, 
който е в състояние на треска и халюцинира? Той е 
парализиран – хем ни разказва за портрета като за 
творба със своите техники, които го отделят от 
неговата реалност като рамката, стила, рисунъка, 
хем ни показва, че е очарован и вцепенен, защото 
жената от картината се превръща в жив образ. 
Освен разминаването на границите между живот и 
изкуство, или по-точно между фикционална реалност и 
въображаем свят във фикцията, „Овалният портрет“ 
пита и какво дели живото от мъртвото. Един въпрос, 
който буди безпокойство и отваря пределите на 
естетическата категория unheimlich (обeзпокоително-
странно, ужасяващо, злокобно, или както ви харесва, аз 
предпочитам изродно).
Атмосферата на „Овалният портрет“ ни въвлича в 
тайнствен замък – „онези грамади от униние и величие, 
които открай време се издигат не само в сърцето на 
Апенините, но и във въображението на мисис Радклиф“. 
Разбира се, става дума за готическата естетика и 
романите на Ан Радклиф (1764-1823). Замъкът от 
„Овалният портрет“ е изваден от въображението 
на английската авторка. Пейзажите в романите є са 
вдъхновени не толкова от действителността, колкото 
от картините на Клод Лорен (1600-1682 ) и Салватор 
Роза (1615-1673). Този похват можем да мислим като 
натурализирана екфраза  – буквално, картина, която в 
литературния текст не е представена като изкуство, а 
като природа.
Епицентърът на историята е „портрет на млада 
девойка, току-що пробудила се за женствеността“. 
Имаме и художник, който се раздвоява между две 
невести – младата девойка и живописта. Рисувайки 
своята възлюбена, художникът не забелязва, че колкото 
повече оживява портретът, толкова повече се 
вмъртвява жената. Ключов е моментът на постигането 
на „съвърешено сходство с живия образ“, в който за 
художника картината оживява. Творецът възкликва 
„Наистина това е самият живот“. Подобна съвършена 
прилика между творба и живот е възможна само в 
литературата. Похватът на екфразата се основава върху 
фантазма за динамизирани образи, оживяващи статуи, 
раздвижени картини. „Овалният портрет“ постига този 
ефект, като си служи със структурата разказ в разказа. 
Творецът, неговата любима и овалният портрет са 
част от книга с екфрази, която намира протагонистът 
в историята. Ние можем да продължим да пишем и 
мислим за екфразата през този разказ и да си представим 
една въображаема книга от екфрази. Компендиум, който 
по маниера на Борхес включва всички налични екфрази в 
литературата. Кому е нужно подобно съчинение? Дали то 
ще представлява интерес за изкуствоведите, доколкото 
в тази книга има описание не само на съществуващи 
художествени творби, но и такива, които са и си остават 
напълно фикционални, достъпни само през литературните 
текстове. Първа глава в тази книга ще е отделена на 
щита на Ахил. Или може би началото трябва да не е 
толкова древно, а напълно случайно – например един брой 
на ЛВ.

„Овалният портрет“ ни дава възможност да изведем 
накратко няколко водещи принципа на екфразата, които 
излагам тук.  До тях стигам през семинара „Екфразата 
в литературата“, който водихме с Богдана Паскалева 
през летния семестър на 2022 заедно с нашите гости 
Невена Панова, Георги Илиев, Ангел В. Ангелов и 
Франческа Земярска. Настоящият брой на ЛВ носи 
следи от съвместната ни работа. Макар отговорът 
да не е изчерпващ, накратко, за да открием екфраза 
в литературна творба, е необходимо наличието на 
транспозиция, тромп лой, подражание на подражанието, 
динамизирана нагледност, интерпретация:

а. Транспозиция: сменяне на медията в рамките на 
фикционалния свят – от образ в слово, от музика в слово 
и т.н.
б. Поставяне на въпроса за границата на фикционално 
и реално. Двете творби могат да са от един и същ 
онтологичен статус (и двете да са изцяло фикционални, 
щитът на Ахил в рамките на „Илиада“, портретът на 
Дориан Грей от едноименния роман на О. Уайлд). Но може 
да прескачат и нарушават тази граница (картината 
на Брьогел у Одън е колкото действителна, толкова и 
литературна, защото разчита на интертекстуалната 
мрежа Овидий – Брьогел – Одън, повече на с. 13 от Св. 
Стойчев). Обобщено можем да кажем, че екфразата 
винаги поражда ефект тромп лой, доколкото езикът 
на визуалното изскача отвън рамката на езика на 
литературата (виж Б. Паскалева от с. 12 и 13).
в. Структурата на подражание на подражанието или 
на творба в текста. Това никога не е mise en abyme, 
доколкото творбата не се вгъва и удвоява в себе си, а се 
пречупва в условността на едно друго изкуство.
г. Образът се въплъщава, втелесява и раздвижва заради 
своята динамизирана нагледност (ἐνάργεια) и времевост: 
изобразяване пред очите на онова, което не сме видели с 
очите, а с мисълта или с фантазия.
д. Екфразата, за да бъде видяна, има нужда от 
интерпретация или от теория на екфразата.

КАМЕЛИЯ СПАСОВА

Рисунка: Ива Стефанова
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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 пътеписа на Стефан Шваров 
от 1934 г. До Света гора и назад. Броят е илюстриран 
с картини на Надежда Кутева от изложбата „Небесни 
образи“.

П ъ Т  П Р Е з  д ж у Н Г Л А Т А

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.

Ф О Р у М

Известно е, че старобългарската литература 
се развива, използвайки богатата основа 
на византийското книжовно наследство – 
мост, по който преминава през времевите 
бездни и може да общува с интелектуалните 
и духовните постижения на Късната 
античност и ранната християнска мисъл.
Пример за такова пресягане през локалния 
хронотоп е Учителното евангелие, съставено 
през IХ в. от Константин Преславски. 
В 51 хомилии, посветени на неделите от 
църковната година, старобългарският книжовник подбира 
части от евангелски катени (букв. „вериги“ – части от 
тълкувания на различни църковни отци, ексцерпирани от по-
големи техни творби, закачени една за друга) и хомилетични 
произведения от Йоан Златоуст и други автори, като 
често подхожда авторски към оригиналния текст и 
добавя и свои оригинални части, най-често в уводните 
и заключителните пасажи. Тези оригинални хомилии и 
катени съставляват основната част на Учителното 
евангелие. Преводните текстове са често опростени и 
пригодени за новопокръстения слушател, без да бъдат 
ощетени откъм дълбочината на тълкуването на библейския 
текст. Младият все още книжовен език разцъфтява под 
фината грижа на книжовника, който изковава словесни 
инструменти, с които да предаде разбираемо дълбоките и 
нюансирани извивки на гръцкия текст. Това са само част 
от интересите, залегнали в задачите на фундаменталния 
научен проект „Словното богатство на Учителното 
евангелие на Константин Преславски: старобългарско-
гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания“.1

Вече година и половина международният екип от учени, 
част от които са от Института по балканистика с 
1 Подробна анотация на проекта, представяне на екипа, 
публикациите и събитията могат да се следят на сайта 
http://uchitelnoevangelie.eu, както и на едноименната фейсбук 
страница (https://www.facebook.com/ThesaurusUEKP).

Година по-рано – междувременно часовникът на външното 
оценяване завъртя своя цикъл – авторката на заглавието1, 
ползваща квесторската роля като дистанциращо око, за да 
произведе критичен глас в полето на образованието, беше 
пропуснала уточнението, че е жена. „Квесторка“ и „авторка“ 
са конфузни езикови форми. Най-малкото с това, че са 
необичайни. Още повече с това обаче, че носят напрежение 
на раздвоението: женственост, пропускаща приличието на 
„представителната“ мъжественост.
А матрицата на раздвоението е дежавю за периферния 
квесторски поглед. Единствената илюстрация при 
тазгодишния десетокласен изпитен формат по български 
език и литература отново съпътства аргументативната 
задача. И като да е случайно, че избраният илюстративен 
материал отново минава през стереотипа на пола:
Момче и момиче, с тела, прилепнали към неудобна пейка, 
диалогизират по ползите от четенето. Мрачният младеж, 
прегърбен по мъжествена традиция върху „пейката на 
духовното“, е готов да аргументира докрай по „вечните“ 
ползи от четенето. В контрапункт (според същата 
традиция), бездуховно захласната по собствения огледален 
образ, хиалуронова девойка подава контрааргумента. 
Универсализиращата мъжественост обаче маркира Ученик 1 
– Ученик 2 и идва да тушира раздвоението.
Раздвоение споделя квесторката – авторка на настоящия 
текст – спрямо собственото идентифициране с 
учителската професия още там, където се среща с 
предизвикателството на представянето си: повдигащото 
„преподавател по“ или компромисното „учител по“, 
универсализиращата мъжка форма или не-представителната 

1 Вж. Ралица Георгиева, „Часовникът на външното оценяване 
през съзерцанието на един квестор“, Литературен вестник, бр. 
33, 29.09.-5.10.2021

Преоткриване на миналото
Център по тракология към БАН, детайлно 
изследва както лексикалното богатство 
на този старобългарски паметник, така и 
преводаческото майсторство на Константин 
Преславски. Почти към края на първия етап от 
проекта, може би най-значимите открития са 
свързани с историята на текстовите източници. 
Учителното евангелие, както вече споменахме, 
се състои от преведени текстове и части без 
гръцки съответствия, за които се смята, че са 
авторски добавки от Константин Преславски. 

Чрез работата на екипа на проекта и изследването на 
редица недостъпни досега гръцки ръкописи, стана ясно, че 
немалка част от тези пасажи, смятани за оригинални, са 
всъщност също преводни и компилативни. Така например 
за Слово 19, досега смятано за авторова Константинова 
творба, бяха открити гръцки паралели, които липсват 
в Йоан-Златоустовите катени, но се намират в пълния 
хомилиен текст. По същия начин в Слово 20 се откриха 
случаи, за които се изясни, че старобългарският преводач е 
ползвал както катени, така и хомилийни източници, и то 
едновременно.
Освен неизвестните гръцки оригинали на старобългарския 
текст учените от проекта изследваха и отделни 
лексикални аспекти и преводни съответствия, които 
ситуираха в общата проблематика на старобългарските 
преводи от византийски гръцки. Електронните 
инструменти за изготвянето на двуезичните индекси, 
които са основната задача на изследователите и са едно 
от най-ценните и трудоемки постижения в областта на 
палеофилологията, наближават завършения си вид. След 
приключването на проекта се очаква да са достъпни за 
прилагане от научната общност и върху други текстове от 
средновековната българска литература, очакващи своите 
речници.

 ИВАН П. ПЕТРОВ

Съзерцанието на една квесторка
дежавю

женска; с академичната представка „доктор“ (по различна 
от преподаваната специалност) или с предпазливост към 
подозрението за нерелевантна квалификация и затова без 
нея. По ирония тук езикът спестява раздвояване спрямо 
женската форма. „Докторка по“ езикът ми изобщо не 
допуска. Но затова пък толкова повече в назоваването отвън 
– „госпожа по“. 
При това на фона на все по-сгъстяващите се призиви в 
публичното за проява на достойнство чрез доказване 
на мъжественост. Повлечени са и най-рефлексивните 
гласове, също и тези, ангажирани с образованието. Явор 
Джонев призовава гражданите за мобилизиране на „зрялост 
и мъжество“ в предизвикателството на един болезнен 
диалог за обновяване на образованието. Без самоирония и 
гордост със себе си „учителят се превръща в застаряваща 
стринка“ в метафората на Румен Петров. Женското/
женственото участие като градивно и на двамата 
силни критици на системата се изплъзва. Смелостта 
е мъжествена характеристика в призива на Джонев, 
непредставителният – не-самоироничен, не-горд аспект на 
„учителя“ (в представителна мъжка форма) е лишена от 
привлекатвелност женственост в прочита на Петров.
Смелостта обаче нито на мъжете, нито на жените, 
стоящи зад претенцията да диагностицират образование, 
степенуват резултати, измерват компетентности, 
прилагат политики, не стигна в изминалите дни дотам 
да произнесат извинение, нито дори да интонират със 
смирение сгрешената форма в математическия изпит на 
десетокласниците. 
Като „негативни длъжности“ – все в стереотипа на 
разделянето – квестор/к/ите имаха да се нагърбят с 
„негативното благо“ на моралното възстановяване.

  РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА

П О К А Н А

Сп. Критика и хуманизъм, бр. 1/2023, кн. 58, 
Глобализация и пропагандни войни

Глобализацията – усилването на социалната свързаност в 
световен мащаб – през последното десетилетие събужда 
отчетливи съпротиви. Всъщност COVID-пандемията и 
войната срещу Украйна оголиха точно тези пропуквания 
в дискурсивната хегемония на модерната рационалност: 
оспорването на науката при пандемията и на демокрацията 
– във войната. Макар COVID и Украйна да са двете теми, 
по които в последните години се формират най-мощните 
дискурсивни поляризации, все пак пропагандни войни текат 

и на други фронтове.  Кои са те? Какви са пропагандните 
пакети, които се сблъскват на тези фронтове? Какви са 
социалните ефекти, които те постигат? Тези са само 
част от въпросите, на които очакваме статиите от 
предстоящия брой на Критика и хуманизъм да отговарят. 
Очакваме вашите статии!
Срок за предаване: 10 октомври 2022 г.
Адреси за предаване: veronika.s.dimitrova@gmail.com 
(Вероника Димитрова, главен редактор); kovacheva.r@gmail.
com (Ралица Ковачева, водещ броя); milena.iakimova@gmail.
com (Милена Якимова, водещ броя); dvatsov@gmail.com 
(Димитър Вацов, водещ броя).
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П Р О ч Е Т Е Н О  д Н Е С

Територията на здравка Евтимова
Резерват е оградена територия за редки диви видове, 
а този е за „хора и вълци“, въвлечени в битки. „Сред 
тези бърда още тогава, както и сега, всеки воювал с 
всеки“ („Търговия със саби“). Роман след роман и разказ 
след разказ Здравка Евтимова рисува един суров край, 
изгражда свой свят, в който властва правото на силата. 
Противостоят му силни жени и мъже, музиката и 
едно познание. Тук се живее със стиснати зъби срещу 
непрестанни заплахи. Суха земя, в която корените 
пробиват камъни. Територията на граовци – майстори 
на оцеляването, на музиката и шеметното граовско 
хоро. Тук скитат типове, които пият, ругаят и се 
бият. Права и органи, закони и държава няма. Като 
аналог на такъв литературен свят мога да посоча 
Северозападналия край на Йордан Радичков. Образец 
може да е Йокнапатофа на Уилиям Фокнър. Оскъдица, 
в която се купуват за левче дрехи втора употреба, 
мъжете работят на Запад, за да издържат децата, а 
останалите са покорни на местните мутри. „Тук а 
забележат, че слагаш нещо в мазето, а на сутринта си 
го отписал: обират те до кост, мазето ти събарят… 
но да не дрънкаме много. Щом Павко ни пази, салца 
има, мазе има, мир има“ (с. 269). Хората са 
по природа стиснати, скептични и лоши. Не 
правят нищо без пари и научават думата 
„благодаря“ в дълбока старост. Няма ред и 
наказание за насилието. Няма май и медицина: 
местният лекар е пенсиониран, а в Перник и в 
София се ходи в краен случай.
Свирепа арена за борба на силите, озвучена 
от небесна музика – съпровод на виртуозните 
стъпки на груповия танц. Музиката и една 
безначална песен, вкоренена в гените на тези 
хора, подобно на соковете в жилавите билки. 
Силите на земята за добро и лошо се вливат в 
тях – лекарства и отрови. Доброто и красивото 
се справят на моменти, а в крайна сметка 
нещата се нареждат и животът продължава.

Ритъм и метафори
Романът е перфектен и бележи връх в досегашното 
развитие на автора, доколкото следя. Връх е и в 
нашата проза – един от върховете като техника. 
Почти е невъзможно да се намери неточна дума. 
Текстът тече гладко и ритмично, стегнат и 
сгъстен, изчистен до кост и тънки мускули. Блести 
матово като острие на сабя. Без козметика и 
бижутерия, но с изобилие от сравнения и метафори. 
Слогът е ритмичен и звучи музикално. Изреченията са 
къси и отсечени, с минимална граматика. Изразите са 
въздушни, възнесени, самите глаголи и съществителни 
са метафорични, алегорични, фантастични. Прозаичните 
сцени са разказани поетично. Така те се отлепват от 
земята и политат свободно, сякаш рисуват фантазми, 
а рисуват сурова и жестока реалност. Прелестната 
музика и отчаяната добрина звучат неземно. 
Здравка е майстор на сравненията, но тук те са 
несравними с друг роман: не сравнения, а самите носещи 
думи. Те текат като поток, не съм срещал автор – 
български или чужд – с такова богатство от сравнения. 
Бликат отвсякъде спонтанно като ручейчета и потичат 
в ума на четеца. Очарован от тази игра, аз ги намирам в 
повече, и сякаш самоцелни. Романът гъмжи от тях – не 
украса или декор, а самият разказ. Те са особено изобилни 
за високия ръст на главната героиня Елена билкарката: 
като пръчка, като дим, като гръмоотвод, като цев на 
стара пушка. „Само да нямаше такива очи. Като че 
някой кове ножове в тях“ (89). Родени от неизтощима 
фантазия, сравненията стават хиперболи, алегории 
и символи. Заемат централно място в музикалната 
структура на текста. На моменти напомнят стихове 
от вековни български песни-легенди. Две-три думи – и 
изразът полита: „направо ти сипват в чашката от 
ракията на господ“ (248). Омайват като соковете на 
специалните треви: „Когато Димо Загорялото свиреше, 
след него никнеха лалета, децата грейваха като жълтици, 
планините са накланяха да го чуват по-добре“ (233). 
Такива стават от хиляди шлифования народните песни. 
Другаде сравненията са иронични и намигат от улицата 
– баланс на полетите: сълзи като зрънца на мак, като 
леща, даже фасул. Или: „- Виж колко си тъп, казаха ми 
съучениците. Тъп си, та светиш“ (239).
В този роман стихиите са живи същества, музиката е 
човек и дух, а човекът е Бог и дявол. Земя и небе, облаци 
и дъжд, сняг и вятър се сливат и разделят, вихрят се или 
галят. „Навън бе притъмняло. Когато смесиш здрач с 
усмивката на едно дете, нощта идва на пръсти и оставя 
в очите на хората хубави сънища“ (260). Музиката 
ту лети в небето към Бога, ту пълзи в тревите. 
„Мелодията пристъпи на пръсти между копривите – 
тиха като дете, което се учи да ходи и държи само един 
пръст на майка си“ (249).

Мрак и блясък
Историята
Здравка Евтимова не измисля съспенси, в които тръпнеш 
в очакване какво ще стане. Тя ни води в една сива, 
неприютна страна, където нормалните хора оцеляват 
с много труд, с битки и с дълбоки рани. Разказът е 
пореден епизод в сагата за тази арена: сблъсък на 
силите на живота и смъртта. История на засаждане 
и изкореняване, на ашладисване и орязване, на лечение 
и отравяне, на ласки и удари. Мартенска история 
с много дъжд, град и сняг. Стихиите въздействат 
върху човешките съдби. Добрите са ударени, унизени и 
притиснати в ъгъла, но намират сили за отпор, устояват 
и излизат победители. Елена, жилаво дърво с дълбоки 
корени, стига до победа над всевластния Риж Димитър. 
Най-яркият образ на Здравка Евтимова всред галерията 
от жени с дълбока земна сила. Тук се намесва познанието: 
билките крият сили – лоши и добри, отрови и лекарства, 
дават здраве и отнемат. Те са за посветени и са 
непостижими за насилника и неговата банда. Бяла магия, 
в която е забранено приготвянето на отрови и лоши 
смеси.

Оформен е жесток 
любовен триъгълник 
с поругана мечта 
и погребана 
тръпка. Добрият 
беззащитен Христо 
е обречен да 
стане жертва. За 
такива като него 
няма място на 
мръсната арена. 
Той се проваля 
в опита си да 
се изтръгне от 
мизерията, 
губи любимата 
жена, но печели 
в любовта 
си. Остава в 
своя светъл 
свят, където 
любовта е 
недокосната. 
Сияна, 
родила 
цветето 
Дамяна, 
намира 
място при 

местния бандит. Тя 
стъпква и се гаври с любовта му, но 

помни сълзите си, изпити от него.
Елена, високата суха жена с прошарени коси, лудото 
Ленче, смахнатата билкарка, шантавата Лена, тънка 
като колан, змия и дим, е крепост на живота, на 
засяването и ашладисването, на лечителството и 
доброто. Жена, която с равен тон и точни думи и 
постъпки се изправя срещу Риж Димитър и неговите 
бандити, които режат и изкореняват, присвояват 
и пребиват всеки, дръзнал да застане на пътя им. 
Магьосница, която ги манипулира със своето изкуство и 
въпреки понесените удари ги спасява от травми и смърт. 
На злото тя отговаря с добро, но може и да посича – 
острие на сабя. В края Риж Димитър е намерил майстора 
си. 

Епизоди и сцени
Повествованието превключва леко между трето и първо 
лице. Читателят е въведен в световете на героите 
от тяхно име. Историята е начупена в авторазкази, 
неизпратени писма и изповеди. В случките се рисуват 
хора, а не една цяла история по правилата за климакс и 
катарзис. Христо и Дамяна, Сияна и майка є, дядото 
и даже бандитът Димитър се разкриват. Ромите 
Васильовци се разкриват в музиката си.
Това е роман мозайка, сглобен от разкази, от епизоди и 
сцени с граници. Те следват непредвидено и без преходи, 
с прекъсвания и превключвания в спомени. Ретроспекции 
в история, която се върти и суче, повтаря и завързва 
без окончателна развръзка. Епизодите са сурови, груби 
и нелишени от кръв, а в този ритъм и поетика се 
издигат до митични сцени. Някои сцени се прекъсват, 
като разговора на Сияна с дъщеря є, прекъснат от 
градушката. Има невероятни епизоди, но верни като 
щрихи в образите. Дамяна налапва връзките за обувки, за 
да не си тръгнат ученичките. „Като решава задачи, мама 
се усмихва“ (260). А най-силна е сцената в Старо село на 
площада.
Риж Димитър го посреща невидима глутница с вълчи вой. 
Само вълци могат да изплашат вълк. Воят е неуловим и 
влудяващ: постановка на Елена с помощта на ученици. 
Следва среща с бандита в кафенето му. Елена стиска 
ръката на злодея и го кара чрез страх да приеме лека с 

наказание: самонасичане на ръката. Но възмездието не 
свършва с това. Бандитът намира майстора си в още по-
голям бандит, който му отнема и Сияна. А свръх всичко 
е отново смразяващият вой на глутницата вълци. 
Историята е дълбаене с проникване в корените на 
живота в проклетата територия. В този свят на 
хищници и жертви омагьосва музиката: също толкова 
дълбока и неизкоренима. И лечителството – хилядолетно 
знание, достигнало мащабите на цяла медицина. 
Изкуство, подобно на вековните песни и танци. Така в 
XXI век се връща дивото и вечният сблъсък на живот и 
смърт.

Тема – изследване на злото и доброто
Доброто е живот: оцеляване на хора и на поколения, 
предаване на знание и майсторство, отглеждане на цветя 
и дръвчета, бране на билки и лекуване. То е жилаво и не 
се отказва. Добрината е крехка и ако не си помага със 
сила, е обречена. Злината също има корени и се наследява: 
Сияна повтаря съдбата на циничната си майка – типичен 
женски паразит. 
Музиката е в гена и в сърцата на хората и специално на 
ромите, които населяват граовския край. Сред тях се 
раждат майстори на тромпета и акордеона, на тъпана и 
на пеенето. Оста е бай Васил и малкият му внук Васил, 
лишен от таланта. Музиката вдига тези сурови хора и ги 
праща на площада да аплодират божествените майстори. 
Радомирското хоро на Тодоровден носи усмивки и събира 
лоши и добри.
Корените на злината се откриват в суровата природа на 
една суха земя, в историята на насилието (виж и разказа 
„Търговия със саби“), в наследяваното право на силата. 
А то значи безправие и присмех, неблагодарност, кражба 
и измама, мъст, унижаване и мачкане. „Наоколо пъплеше 
рая – сиви якета, черни грейки, кафяви шуби“ (262). В 
„Сабите“ четем: „луничавите – сбирали треволяк и 
варели уж лекове за главобол, но истината била друга – 
сгъстявали отварата в отрова, която и куче, и човек 
можела да повреди. Бавно и дълбоко“. Злото заразява и 
чрез травмите, които причинява. Сияна е травмирана 
от майка си и наследява злината. Всяка проява на чист 
порив, на стремеж и на талант са осмени на фона на една 
позьорска и снобска естетика на алчността. Майката 
отхвърля и презира дъщеря си като момиче, като 
ученичка и жена. Осмива тялото и ума є, презира баща 
є. Презира всички, които са извършили добро за нея. Така 
двете жени прилепват към богатия бандит, изкупил 
всичко публично: кафене, читалище, болница и църква.
Какви са тези хора, как се раждат и как израстват? 
Малкият Димитър, лишен от любов, избожда като 
ученик очите на Яворов. Злото зове мъст. В „Търговия 
със саби“ кучето на героя е пребито, и „Юлиан откри 
нещо гадно в себе си – ... дупка метър на два в земята 
и дървена риза за покойника. Хората си го заслужаваха 
– нека пак си купят кирка и лопати да гонят кучета“. 
Насилникът създава насилници, но среща по-голям 
насилник. На полето на силата и на парите Риж Димитър 
си намира майстора.
Хората се обръщат към Бог и се молят за мъст: „щом 
под клепките си човек вижда скверни неща, душата му 
копае черна тиня и в черна суша изсъхва душата на такъв 
човек… Риж Димитър, Вовката и Павко… яки момчета, 
всеки гони двата метра в растежа. Лежат. Много зле 
лежат, близо до тях греят локвички – малки, недълбоки 
– и не червени, а кафяви... Кръвта не ме плаши вече, 
Господи“ (270).
Злото може да се укроти и това става в усилието 
за превъзмогване. Изкачването на Прехвърляч баир 
и спускането по стръмната страна укротява злите 
кучета и изпитва хората. За нелечимите остава 
възмездието. Елена е предизвикана от насилието над 
малката Дамяна и възмездието идва на площада на Старо 
село. „Воят се гънеше. Пълзеше. Грачеше. Напираше. 
Мачкаше. Непоносим и черен. Страшен. Прекрасен вой“ 
(284).
Финалната сцена е върховна. Мъжът от мазератито, 
тънък и висок, си иска Сияна, и то точно от Димитър. 
Сияна, Христо и Елена са в дома им. Сияна припомня 
на Христо за сълзите на момичето, които е изпил от 
любов… Христо връща: „Ти не си това момиче“ (291). 
Риж Димитър я търси за Мухата, но го среща пак този 
смразяващ вълчи вой. Епилогът е писмо на Христо с 
уравнението на щастието – уравнение без решение…
Така е в резервата за хора и вълци, такъв е светът на 
Здравка Евтимова – мрак и блясък на фона на безначална 
песен.

СЕРГЕЙ ГЕРджИКОВ

здравка Евтимова, „Резерват за хора и 
вълци“, изд. „жанет-45“, С., 2022
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Итало Калвино, 
„Паломар“, прев. 
Божан Христов, изд. 
„Колибри“, С., 2022, 
152 с., 18 лв.

„Паломар“ е последното произведение 
на Итало Калвино. Както признава 
самият той, „Паломар“ се различава от 
останалото му творчество. Пред нас се 
разгръща един паноптикум на човешкото 
битие и познание, вълшебна притча за 
това какво и как ние виждаме, по кои 
пътища сме се формирали културно и как 
да намерим своето място в безкрайната 
Вселена. Докосваме се до образец на 
високата художествена литература, 
сгъстен, необикновен и зашеметяващ 
разказ, който дава възможни отговори 
на някои от най-съществените въпроси: 
кои сме ние и какво съзираме с просто 
око, но и до какви прозрения можем да 
стигнем през увеличителното стъкло на 
италианския модерен класик.

Цочо Бояджиев, 
„Кратка история 
на Античната 
философия“, уИ „Св. 
Климент Охридски“, 
С., 2022, 215 с., 25 лв.

Един истински майстор, какъвто Цочо 
Бояджиев несъмнено е, предоставя на 
своите преки и непреки ученици „Кратка 
история на Античната философия“ 
– учебник и въведение за начинаещия 
читател или просто удоволствено 
четиво за по-зрелите философи, 
филолози и любители. Книгата въвлича 
в реконструирането на ученията от 
миналото, като набавя богат житейски 
и светогледен контекст. През авторския 
прочит на историческите реконструкции 
могат да се проследят и застъпваните от 
изследователя ценности.

„Антология на 
класическата 
мексиканска проза“, 
прев. Николай Тодоров, 
изд. „Изток-запад“, С., 
2022, 292 с., 19.90 лв. 

Мексиканската литература оформя своя 
съвременен облик преди по-малко от 
столетие, между 20-те и 40-те години 
на ХХ век. Нейната самостоятелна 
история обаче започва поне век по-
рано – още преди обявяването на 
независимостта на страната през 
1821 г. Сборникът „Aнтология на 
класическата мексиканска проза“ e 
първият опит за последователно и 
пълноценно представяне на зараждането 
и развитието на мексиканската проза 
през този първи век от нейното 
възникване.

В И Т Р И Н А А Г О Р А

Продължава от брой 25/2022 от 29 юли 
2022, стр. 3, 6 и 7.

Камелия Спасова: Не се плашите от 
изкуствения интелект?

Олга Токарчук: Не се боя от изкуствения 
интелект, напротив – аз съм възхитена 
от него. Така изживяваме нашето поле на 
съществуване в света. Можем да мислим, 
да разбираме повече. Мисля за изкуствения 
интелект не само като предмет, който ние 
сме създали, а като изключително значимо 
разширяване на нашето човешко битие. 

Камелия Спасова: Ние може да разширим 
границите на човешкото, не само да 
бъде прекосена границата между човека 
и животното, но да установим зона на 
контакт между човека и изкуственото 
същество. Любопитно е, че при Вас 
няма алтернатива, т.е. отворена сте да 
чуете гласовете както на животните, 
на чудовищата, така и на изкуствения 
интелект.

Олга Токарчук: Има една революция, която 
се извършва пред очите ни. Това е отказ от 
йерархичната представа за нещата в света, 
с които досега сме свикнали: че най-отгоре е 
Бог, след това има някакви ангели, след това 
следва човекът, след това са животните, 
които също си имат своята йерархична 
подредба. Както в училище ни учат кое е 
най-отгоре в животинското царство, кое е 
най-отгоре, кое е по-надолу. Тук се появява 
изкуственият интелект, който не можем 
да напъхаме в тези йерархични рамки. А 
няма как да го лишим от съществуване. 
Трябва да вземем една голяма космическа 
ютия и да изгладим тази йерархия. И тогава 
в това равно пространство ще има място 
за всеки. Няма да има по-добър и по-лош, 
по-сложен и по-плосък. Ние сме се научили 
да мислим, че мравката е  по-малко сложна, 
като я видим до човека, а това не е истина 
всъщност. Вместо йерархията ще се появи 
една хоризонтална карта, там ще има 
място за всеки и за всичко. 

Камелия Спасова: Аз ще дам за последно 
думата на всеки един от участниците, 
защото разговорът е изключително 
приятен, трябва да върви към приключване. 
Имам сложна пристрастеност към 
библиотеките и всъщност мястото, 
където се запознах с Олга Токарчук беше 
пред библиотеката в една софийска къща, 
в която ние разглеждахме книги и съвсем 
случайно попаднахме на цял един рафт с 
книги на Георги Господинов, но и не само. 
Любопитен факт е, че Вашият баща 
е бил библиотекар. Вчера споменахте, 
че независимо какво става с нашите 
виртуални екстензии, Вие си пазите една 
физическа библиотека. Мисля, че много 
умно постъпвате. Но сега това, което 
ще попитам всички, е: кои книги ще 
вземете със себе, ако сте в ситуацията 

да сте библиотекар в Александрийската 
библиотека, а тя започва да гори или трябва 
да вземете три книги, защото сте избрани 
да отидете на космически кораб в далечна 
галактика?

Олга Токарчук: Много жесток въпрос, не 
искам да отговарям на него.

Александър Попов: Аз може да се опитам 
да отговоря, без да отговарям. Исках 
да кажа няколко думи по темата за 
изкуствения интелект. Всъщност това се 
връзва с библиотеката и космическия кораб, 
защото има една много хубава фантастика 
на друг мой любим фантаст, Ким Стенли 
Робинсън, с който благодарение на Тодора 
Радева преди две години направихме едно 
събитие, което беше страхотно. Този роман 
се казва „Аврора“ и е за един космически 
полет в продължение на двеста години към 
слънчева система, която да бъде населена с 
хора. Тоест на един гигантски кораб с много 
екосистеми са качени две хиляди души. В 
един момент главният инженер на кораба си 
говори с изкуствения интелект на кораба, 
който е много мощен квантов компютър, 
но все пак не е самоосъзнат интелект. 
И тя му казва: „Ти трябва да напишеш 
разказа за това пътешествие, за да могат 
хората след това да разберат какво е 
станало“. Изкуственият интелект изпада 
в една трудна ситуация – да  разбере как се 
разказва. В началото започва да чете теория 
на литературата, за различни алгоритми 
и така нататък, казва си, че метафората 
е едно много глупаво нещо, защото в нея се 
губят толкова много неща. Но в течение на 
този разказ, на кораба му се налага да спаси 
цялата мисия и по този начин, въвличайки се 
в едни такива утопични, но не в смисъла на 
„добри“ и „перфектни“ отношения с хората, 
а в смисъла на създаване на някакво ново 
място, корабът придобива самосъзнание и 
започва да разказва все по-добре, стъпвайки 
именно върху метафората най-вече и върху 
всички тези фигури, при които се сблъскват 
неща, които не могат да бъдат преведени 
точно едно към друго. И това е за мен този 
пример с изкуствен интелект, който много 
добре превежда от думи в образи и обратно. 
Това наистина е така. Но трябва да държим 
сметка, че това всичкото се основава 
на една почти безкрайна библиотека от 
данни, които ние произвеждаме. Това е 
невидимият труд, който Боян спомена. И 
всъщност там се вижда много голяма част 
от човешкото, вкарано в този изкуствен 
интелект. Той рядко успява да произведе 
нещо, което да е изненадващо. Разбира се, 
може да му кажеш да нарисува нещо като 
Юпитер на Рембранд и той да произведе 
такава картина, която ще бъде много 
впечатляваща, но това продължава да 
бъде човешкото вътре в него. Според мен 
трябва да се опитаме да разберем тези 
алгоритми и процеси, не да казваме това е 
сложно, а това е по-малко сложно, а всяко 
нещо да се опитваме да го разберем как 

работи и разбирайки го, работейки с него, да 
влизаме в едно такова отношение, което ни 
дърпа отвъд нас. Според мен фантастиката 
дава този инструмент. Но иначе и аз не 
знам кои книги бих взел.

Камелия Спасова: Този въпрос беше 
донякъде продиктуван от публиката, която 
искаше да ви попита кои са били книгите, 
които са ви формирали и т.н., но аз го 
преформулирах по този жесток начин.

Олга Токарчук: Мога до сутринта да ви 
разказвам, но е време нещо да се хапне и 
да се пийне. Обичам science fiction, обичам 
да чета фантастика. Това е прекалено 
голяма тема и ще бъда несправедлива, за да 
цитирам една и друга книга. Ако разрешите, 
по-скоро искам да разкажа за един 
експеримент, който миналата година беше 
направен. Нахраниха с мои книги изкуствен 
интелект. И после помолиха изкуствения 
интелект да напише нещо въз основа на 
това, което е научил. Изпратиха ми това, 
което изкуственият интелект написа. 
Трябва да ви кажа, че ме побиха тръпки. 
Беше много странно, много свободно, тук-
таме имаше много странни и ексцентрични 
моменти. Първата ми спонтанна реакция 
беше да се обадя на авторката на всичкото 
това и да я питам какво е имала предвид. 
Аз съм авторката, тъй като в полския 
език тази дума е в женски род, значи да се 
обадя на автора, тоест на изкуствения 
интелект. Не можех да се обадя, разбира се. 
Но мисля, че това е наистина удивително, 
че скоро можем да получим книга, написана 
от изкуствен интелект.

Камелия Спасова: Тук големият въпрос, 
който и Александър Попов донякъде 
повдигна, е доколко ние обучаваме 
машините, доколко всъщност ние сме този 
безмълвен труд, който ги храни, както 
казвате. Дали ние ги употребяваме, или те 
използват това, което ние им даваме, за да 
се обучат. И не е ясно къде излиза цялото 
уравнение.

Олга Токарчук: Искам да подчертая, че 
каквото виждам на текст, смятам съвсем 
логично, че този текст си има автор или 
авторка. И в експеримента с изкуствения 
интелект беше наистина удивително 
за мен, че там наистина има автор или 
авторка. Може би това е някаква илюзия, 
това, което изпитах, беше много силно, 
съществено.

Камелия Спасова: Така, както го 
разказахте, на мен ми се стори, че този 
автор е свързан с несъзнаваното на Олга 
Токарчук. Нещо, което искате да добавите?

Боян Манчев: Спомням си един класически 
фантастичен роман на Рей Бредбъри, 
респективно филм на Франсоа Трюфо, „451 
градуса  по Фаренхайт“, където хората 
учеха книги наизуст. Това може би е едно 
възможно решение. Трябва да учим много 
наизуст, за да не ни ужасяват подобни 
въпроси за необходим избор. Дядо ми, 
роден в началото на миналия век, беше 
лекар; на 85-годишна възраст упражняваше 
паметта си, като рецитираше наизуст 
поеми или глави от поеми на Байрон и 
Лермонтов, както и първите глави на 
„Илиада“ и „Одисея“, включително на 
гръцки и латински, които беше изучавал 
с преподавателя си в софийската Първа 
мъжка гимназия, по-късно създател на 
Катедрата по романска филология проф. 
Тома Томов. И когато не успяваше да 
възпроизведе дословно някой стих или дори 
отделна дума, дядо ми казваше: „Започвам 
да остарявам“. Надявам се да имаме сили да 
стигнем дотам, да започнем да остаряваме 
по този начин.

Владия Михайлова: Мисля, че никой 
от нас не би казал кои три книги би взел 
където и да било. Аз със сигурност знам, че 

Отвъд. за границите на изкуствата
дискусия с участието на Олга Токарчук, Боян Манчев, Владия Михайлова, 
Александър Попов и Камелия Спасова

Снимка Яна Лозева
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К А у з А Т А  Н А  К Н И Г И Т Е

А Г О Р А В И Т Р И Н А

зейди Смит, „Време 
за суинг“, прев. Невена 
дишлиева-Кръстева, 
ИК „жанет 45“, 2022, 
22 лв. 

„Време за суинг“ е петият роман на Зейди 
Смит, излязъл на английски език през 2016 
г. и се очертава като едно изключително 
добро предложение за отпускарския 
август месец. Увличащ стил, богат и 
динамичен сюжет, актуални дискусионни 
теми – Зейди Смит ни кара да я четем 
без да оставяме книгата. Във „Време за 
суинг“ авторката ни изпраща в познатата 
за нея територия – действието се развива 
в Лондон,  а основната фигура е момиче 
от смесен произход, което търси своята 
идентичност. Преди да подхванете 
книгата, не забравяйте да прочетете 
и преводната статия в ЛВ „Откъде да 
започнем със Зейди Смит“ (бр. 28/2022).

Миле Стоич, „Степени 
на самотата“, прев. 
Христо Попов, изд. 
„Панорама“, С., 2022, 
105 с., 12 лв.

Миле Стоич е едновременно хърватски 
и босненско-херцеговински автор с 
богата житейска история и вече над 
тридесет издадени книги с поезия, проза 
и есеистика. Той завършва Философския 
факултет в Сараево, след което работи 
като редактор и вестникар. По време 
на войната в Босна и Херцеговина е 
принуден да емигрира. Преподава във 
Виенския университет. През 2005 г. се 
завръща в Сараево, където и днес живее 
и работи. Поезията на Миле Стоич 
непрекъснато се опитва да пробие 
сивите хоризонти, да покаже рамките 
на клишетата, да спаси и хармонизира 
света. Но е също така и поезия, която 
дълбоко осъзнава безсмислието на 
това усилие. Тя предпочита да послуша 
Маларме и да не посвещава стихове на 
хора.

Виола Ардоне, „Олива 
денаро“, прев. 
Вера Петрова, изд. 
„Обсидиан“, С., 2022, 
312 с., 19 лв. 

След завидния успех на първата си книга 
„Детският влак“ Виола Ардоне ни 
поднася още една вълнуваща история, 
заимствана от истински случай, а 
именно през 1965 г. за пръв път в 
Сицилия Франка Виола дръзва да откаже 
една утвърдена практика – брак с 
мъжа, който я е отвлякъл и насилил. 
Олива живее във време, в което все още 
предстои правата на жените да бъдат 
извоювани. Тя застава срещу правилата. 
Италианската авторка Виола 
Ардоне с фин усет за отношенията 
между поколенията пресъздава този 
исторически момент, въплътен 
през призмата на личната съдба на 
героинята.

„Сизиф дали е 
бил щастлив?“ е 
втората книга 
с фрагменти на 
Поли Муканова 
след появилата се 
точно преди десет 
години “Amor 
Fati”. Изглежда, че 
латинският израз 
от заглавието на 
по-ранната книга, 
който в превод 
гласи „обичай 
съдбата си“, 

наистина се е оказал съдбовен – авторката 
сякаш е припознала фрагмента като своя 
литературна съдба и остава вярна на този 
нелек жанр.
Впрочем и самият образ на Сизиф от 
заглавието на книгата идва от предишната, 
от “Amor Fati”. Въпросът „Сизиф дали е бил 
щастлив?“ е зададен най-напред там, и при 
това не е единственият фрагмент, пренесен 
в новата книга на Поли Муканова от по-
ранния сборник. И все пак ми се струва, че 
тези фрагменти не са просто пренесени, 
не са директно повторени в „Сизиф дали 
е бил щастлив?“. През изминалите десет 
години авторката е продължила да мисли 
върху тях, по-скоро върху кондензираните в 
тях идеи, върху възела от проблеми, които 
я занимават в двете книги. Неслучайно е 
избрала да разсъждава по тях именно във 
фрагменти – това е жанр на размисъла, 
форма на умозрение. Това го прави по 
неизбежност „бавен“ жанр – едва ли е 
възможно бързо да се създаде книга от 
фрагменти, не е препоръчително и да 
се чете бързо. Затова не е учудващо, че 
между първата и втората книга лежи цяло 
десетилетие, нито че през изминалите 
години няколкото повтарящи се фрагмента 
са съзрели, идеите зад тях са се задълбочили 
и те вече фигурират по друг начин в 
системата от размишления на авторката. 
Може да се каже и така – ако преди десет 
години са били хрумвания, сега са част от 
система от възгледи и наблюдения.
„Сизиф дали е бил щастлив?“ е книга от 
фрагменти, но също така е и книга за 
фрагмента – както като жанр, така и 
като начин на разсъждение и разбиране. 
Не е случайно, че още първият фрагмент в 
сборника започва с изречението „обмислям 
света“. То, разбира се, е цитат от Вислава 
Шимборска, но също така е и ключ към 
същността на жанра. В книгата се 
съдържат откъси, някои от които могат 
да бъдат определени като философия 
на фрагмента, други – като поетика на 
фрагмента, а трети са нескрита негова 
апология. Ето няколко примера:
Фрагментът е най-незастрашеният от 
графомани жанр. Защото не позволява 
развихряне на перото, а на ума. Не е 
ръкохватка за всеки. Това го прави немасов 
жанр. Елитарен, оскъден в появата си, 
прекалено разсъдъчен в направата си.
Или:
Не всеки обича да чете фрагменти. 

Защото фабулата свършва бързо. Защото 
тук условно говорим за фабула. Поантата 
е прицелната точка.
Както и:
За романа трябва целенасоченост и време. 
Фрагментът се прицелва във вечността.
В разбирането на Поли Муканова за жанра 
основно място заема представата за 
писането на фрагменти като особен 
вид писателска дисциплина, като 
донякъде стоическо упражнение, като 
някаква литературна аскеза. Тази тема 
преминава през цялата книга (достатъчно 
видима е и в горните цитати), и пак в 
съответствие с нея образът на Сизиф 
е удачно намерена емблема на жанра. (В 
същия смислов регистър попада впрочем 
и заглавието на по-ранната книга, където 
фразата “amor fati” говори за приемането 
и на благополучията, и на изпитанията 
на съдбата като еднакво ценни и 
необходими.)
Фрагментът е жанр с едновременно 
строги, но и гъвкави граници. 
Строгостта произтича от следваната 
от него формула „максимум смисъл в 
минимум обем“, както и от сложно 
очертаните му жанрови граници, 
където текстът трябва да остане 
в пределите на съждението, без да 
се разпълзи към описателност или 
разказване. Гъвкавостта идва пак оттук 
– той граничи с ред различни жанрове, 
но за да остане именно фрагмент и за 
да не се превърне в нещо друго, не бива 
да прекрачва границата с тях. Поли 
Муканова е овладяла тази сложност 
при писането на фрагменти, както 
и жанровата им вариативност. Тя 
внася в своите текстове нюанси на 
други жанрове, но винаги ги удържа в 
определящите за фрагмента параметри 
на размишлението, умозрението, 
наблюдението, не ги оставя да се 
разбъбрят, да сюжетират или описват. 
Фрагментите в книгата варират в 
различни форми – от съждения с ефект на 
сентенции, през близки до афоризма фрази 
до пътеписни щрихи или миниатюри със 
зародиш на сюжет, който в друг случай 
би могъл да се разгърне в цял разказ. В 
широки амплитуди варира и тонът на 
фрагментите – от вглъбен и разсъдъчен 
чак до ироничен, както в следните случаи: 
„Стига ми тая награда... но поне някой да 
ми я даде!“; „Изкуството иска жертви... 
но защо да сме ние?!?“.
Всичко това прави от „Сизиф дали е бил 
щастлив?“ много разнообразна книга, 
книга, която постоянно сменя ритъма и 
тона. Затова и тя успява да коментира 
множество различни теми на страниците 
си – екзистенциални, литературни, за 
недалечното историческо минало, за 
предизвикателствата на съвременния 
технологизиран свят... И макар че би било 
против логиката на жанра една книга с 
фрагменти да е твърде обемна, тази в 
известен смисъл е такава – не толкова 
като брой страници, колкото като 
смислова плътност. 

Фрагментът като литературна аскеза
Към влиянието на различните жанрове 
в книгата трябва да добавим и това на 
лириката – Поли Муканова внася във 
фрагментите и поезия, а някои от тях 
могат направо да се определят като 
стихове. Очевидното обяснение за това е, 
че авторката е и поетеса. Но има и нещо 
по-важно – за нея, както е подчертано на 
няколко места в книгата, подстъпите 
към разбирането на света са два: 
философията, философското осмисляне, и 
поезията, поетическите къси съединения 
на смисъла, необичайните подходи на 
поетическото въображение към истините 
за човека и света. Книгата стъпва 
върху убеждението, че фрагментът е 
жанр, който сполучливо може да обедини 
тези два принципа, да събере поезията 
и философията в едно синтезирано, 
смислово нагнетено разсъждение, в 
специфичен тип мислене: „Философът 
разколебава метафорите, поетът оголва 
света до метафора“. Творбите в книгата 
постоянно се движат, осцилират между 
тези две действия – те разколебават 
метафори и създават нови в стремежа 
си да уловят смисъла на нещата, на 
живеенето.
За многопластовостта на фрагмента 
при Поли Муканова има и друга причина. 
Фрагментът е стар жанр, жанр на 
знанието и вглъбяването, на мъдростта. 
Но все пак Поли Муканова пише в този 
жанр в началото на двадесет и първи 
век и нейните фрагменти неизбежно 
носят знаците на днешната литература 
– склонността є към прекрачване 
на жанрови граници, вкуса є към 
съвместяване на различни белези... Това са 
съвременни фрагменти, които познават 
добре историята на жанра и законите 
му, но варират в тях по един присъщ за 
литературата на настоящия век начин. 
А тази литература често е принципно 
фрагментарна, създава образа на света 
мозаечно, калейдоскопично. В този смисъл 
фрагментът днес е актуален – може би 
и като жанр, но при всички случаи като 
съответстващ на съвременността 
литературен подход.
Заглавието на тази книга поставя едно 
питане – дали Сизиф е бил щастлив. Ясно 
е, разбира се, че въпросът е поставен 
в самoто начало на книгата, за да си 
остане въпрос, да стои отворен, а не да 
призовава да му се отговори. Но все пак 
се изкушавам да отгатна, че ако съдим по 
начина, по който Поли Муканова разбира 
фрагмента, Сизиф от нейната книга е 
може би уморен, но в никакъв случай не 
е обзет от усещането за безсмислие или 
безрезултатен труд. Този Сизиф, Сизиф 

на писането на фрагменти, 
по всяка вероятност е 
щастлив.  

 АНИ БуРОВА

Поли Муканова, „Сизиф 
дали е бил щастлив?“, изд. 
„Ерго“, С., 2022

едната би била с детски приказки, защото 
в момента се връщам към тях и е много 
разтоварващо. Беше ми страшно интересно 
да говорим за човека и през цялото време си 
мислех колко много образи, колко неистово 
е желанието да се произвеждат образи 
отвъд човешкото във визуалните изкуства, 
колко безкрайно много се работи за това 
с помощта на техниката, за да можем да 
видим през очите на муха или да видим през 
някаква абсолютно различна от човешката 
перспектива. Почти всички, целият дял на 
нови медии се занимава в някакъв смисъл с 
едно преборване на човешкото, както и на 
образите, които човекът произвежда. Но и 
от друга страна, за мен беше много ценно 
това, което Боян каза, включително и за 
невидимия труд тук в „Топлоцентрала“, 
защото ние говорим за човека като че ли е 
нещо ясно. Човешкото е неясно. И в самата 

тази неясност на това кое е 
човешкото би трябвало вече да 
сме по-скромни, защото не ни 
е дадено да знаем напълно дори 
това.

Камелия Спасова: Тази точка 
за човешкото като неясно е 
много хубава за край на нашия 
разговор. Един момент, който 
се появява много често в 
прозата на Токарчук е, че 
нейните персонажи понякога 
застават пред огледала. Тогава 
те не виждат себе си, а виждат 
тази неяснота на това какво е 
да се обърнеш към себе си. Така 
че като останем в неясното, 
предлагам да преминем към 
другите изкуства.

Снимка Яна Лозева
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Николай Генов: 
Неотдавна на българския 
пазар се появи „Въведение в 
постмодернизма. Визуален 
пътеводител“. Книгата е 
дело на Ричард Апинянеси, 
Крис Гарат, Зиаудин 
Сардар и Патрик Къри, 
а това осъвременено и 
допълнено издание е на УИ 
„Св. Климент Охридски“ 
в превод на Владимир 
Полеганов. 
Моята първа среща с тези 
визуални пътеводители 
беше в Холандия, където 
в една малка книжарница 
попаднах на такова 
въведение в мисълта на 

Бодрияр. Спомням си, че тогава това начинание ми се 
стори доста хитро – да се разказва някаква теория през 
(полу)шеговити илюстрации; графично, донякъде иронично, 
къде по-подробно, къде по-сбито; почти като комикс. 
Какви са твоите впечатления от този опит на поредицата 
да пробие в нашата академична среда? 

Георги Герджиков: Като че ли е много сполучливо избран 
примерът за поредицата, който да бъде представен 
на българските читатели. Стилът є съответства на 
експерименталните усилия в постмодерното изкуство, без 
да изглежда твърде банален. Когато ти ми показа книгата 
за Бодрияр, ми се стори, че подходът в изданието донякъде 
стеснява възможните интерпретации върху разглеждания 
автор, докато по-обширна тема като постмодернизма 
наистина отдава дължимото на разнопосочните социални 
влияния и интерпретации, до които води това съзвездие 
от културни феномени. Илюстрациите позволяват да 
бъдат запазени повече от възможните гледни точки към 
конкретния разглеждан момент от темата, отколкото 
ако беше обяснен с прецизно изградено изречение.

Н. Г.: Безспорно за постмодернизма вече е писано много 
и би било трудно да се „изкове“ достатъчно кохерентна 
версия за него под 200 страници. Пътеводителят обаче се 
справя чудесно с тази задача, като предлага едно изначално 
съмнение в границите на течението, а донякъде и в 
самата му същност: не говорим ли все още за модернизъм 
и колко адекватно може да бъде това понятие? Нима 
не иде реч за някакви междинни етапи, за поредица от 
динамични противоречия, а не за едно монолитно „след“, за 
поредния голям наратив, който трябва да бъде разрушен? 
Проваля ли се в този ред на мисли изкуството на XX 
век и не е ли самото то само една от предпоставките 
на хиперреалността? В известен смисъл тук можем 
да проследим естествената връзка с вече споменатия 
том, от който започнахме да говорим, но не смятам, 
че това се дължи на някакъв грандиозен план; все пак 
визуалните пътеводители са наистина многобройни – 
има отделни книги за Фуко, за Лакан, за Ницше, за Маркс, 
за семиотиката, за модернизма, за хаоса, за Дерида, за 
Просвещението и за какво ли още не; те се пресичат, 
допълват и до голяма степен се повтарят. 
Нека обаче обърнем малко повече внимание на 
илюстрациите, които, както казваш, са своеобразна 
гледна точка, друг интерпретативен ъгъл, отличаващ 
тази поредица от подобни научни обзори. В началото 
си мислех, че цялото нещо ще бъде просто една голяма 
подигравка, маркер на силно изразена пародийност, а се 
оказа точно обратното; шегите не са много и в най-добрия 
случай разчитат на случайност, на спонтанен ефект или 
приумица. През останалото време картинното се превръща 
в пространство на гласа, в коментар и пряко наблюдение 
върху вече заявеното; то придвижва разказа, а не го 
подкопава.
Ще предложа все пак и няколко примера за обратното 
– закачки, които са способни да предизвикат половин 
усмивка по лицето на читателя. На страница 101 можем 
да видим твърдението, че „Кръстева стига до крайност, 
която отхвърля самата категория „жена“. Малко по-
долу е нарисуван астронавт в космически кораб, който 
– може би по комуникаторите – научава, че „Самата 
дихотомия мъж/жена като опозиция между две воюващи 
същности може да бъде разглеждана като прилежаща към 
метафизиката“. На него му се задава следният въпрос: 
„Какво би могло да означава думата „идентичност“ – или 
даже „полова идентичност“ – в едно ново теоретично и 
научно пространство, където самата идея за идентичност 
е под атака?“, на което клетникът отвръща „Откъде да 

знам, госпожо Кръстева, аз съм просто 
един пилот!“. Малко по-изострена е 
полифонията нататък, на страница 
175, където главата на Маркс заявява 

тържествено: „Един призрак броди из Европа – призракът 
на комунизма!“, а насреща му се отвръща косо: „Не, Карл, 
тормози ни само твоят призрак“. 

Г. Г.: Илюстрациите наистина са сполучливи, често 
стилизирани, за да не отвличат внимание от посланието, 
и отговарят на образеца на дадаисткия колаж, толкова 
важен за обсъжданата тема. Освен това действително 
доизясняват текстовото съдържание. С непосредствената 
си изразност спестяват обговарянето на част от нещата, 
които една по-малко нестандартна книга би разгърнала 
на много страници, за изчитането на които е нужно да 
се отдели повече от най-недостигащия за индивидите 
в информационната епоха ресурс – личното време. При 
сгъстяването на смисъла във формата на изображение 
вместо на текст неизбежно се губи някаква част от 
съдържанието на този смисъл, но не прекалено голяма. 
Успешно е избегнато прилагането на такива изображения, 
които да тривиализират темата и да насърчават липса на 
интерес към подробностите є.
Като цяло книгата е изключително добре подредена, 
разбираема, както и изненадващо изчерпателна и 
информативна за такъв малък формат. Както казваш, 
хуморът не е самоцелен, а е част от цялостен опит за 
сериозно осмисляне на темата. Не толкова добрите 
популяризаторски поредици често се стремят най-вече 
да запознаят читателя с чудатостите на нещо, за да се 
забавляваме заедно, вместо да опитаме да си ги обясним. 
Пример за това са книгите от серията „Философи в 
90 минути“ на Пол Стратърн, особено тези, които се 
занимават с континентални философи.
Преводът на български също е отлично изпълнен. 
Терминологията е съобразена с българската преводна 
традиция, което прави изданието едновременно популярно, 
но и качествено от по-строгата академична гледна 
точка. Някои конкретни преводни решения могат да се 
оспорват, но това е най-вече там, където така или иначе 
няма съгласие как трябва да се предават съответните 
чуждоезични понятия.
Всичко това, разбира се, не означава, че този „Визуален 
пътеводител“ или преводът му са напълно безупречни. 
Като основен недостатък бих посочил, че за конкретните 
изказвания на един или друг автор рядко са посочени 
източници, въпреки че е важно как еволюират възгледите на 
авторите.
При изясняването на тенденции от модернизма, които 
исторически се променят в постмодерна посока, много 
удачно се набляга на теориите на Бенямин, както и на 
нещата, които той не е успял да предвиди. Не е ясно обаче 
защо толкова често се мислят разглежданите културни 
феномени през понятието на Бодрияр за симулакрум, след 
като друг постмодерен автор – Жил Дельоз – има различно, 
но не по-малко важно разбиране за симулакрума. И изобщо в 
книгата осезаемо липсва Дельоз, въпреки че разминаванията 
му с присъстващите в нея Лакан и Бодрияр са силно 
показателни за по-значимите дебати в тази интелектуална 
среда.
Друг пример за пренебрегване на важни различия виждаме 
на с. 107, където типично по американски Хегеловата 
философия е причислена към Романтизма, доколкото и 
двете се стремят към единство на познанието, което 
постмодернизмът ще обяви за непостижимо. С това 
приравняване на Хегел и романтиците се пропускат 
редица съществени разминавания. Хегеловият проект 
претендира за строга рационалност и научна валидност, а 
тези на романтиците – не. Хегел гради монолитен проект, 
а романтиците пишат фрагментарно, с което всъщност 
антиципират постмодернизма. Някои романтици са 
склонни да възхваляват вселената или природата като 
големи приютяващи цялости, докато Хегел обръща голямо 
внимание на противоречията в света, с което пък той 
става предвестник на постмодерните схващания. Казано 
накратко, „Визуалният пътеводител“ обръща по-малко 

внимание на сложните връзки на постмодерната философия 
с по-ранното философско наследство, отколкото на 
сложните връзки на постмодерното изкуство с по-ранния 
модернизъм.
Голямо предимство на книгата е, че се занимава със 
структурализма доста подробно, но едновременно с това 
разбираемо. Навлизането в тази комплексна тематика 
обаче е създало затруднения както за авторите, така 
и за преводача. Напр. на с. 59 и  с. 74 се твърди, че 
структурализмът не се интересува от историческото 
развитие на изследваните от него структури. Въпреки 
че съм чувал това и на лекции по философия, то не е 
вярно за всички структуралисти, особено в полето на 
езикознанието. Що се отнася до превода, на с. 60 са дадени 
примери за думи, които променят значението си с промяна 
на една от буквите. Преводът на тези примери не отговаря 
на дадената към тях илюстрация и щеше да е добре в 
българското издание тя просто да се пропусне. Също така 
навсякъде съкращенията на термините означаващо и 
означаемо са запазени от оригинала като Sr и Sd, което за 
българския читател може нищо да не означава. (Въпреки 
че тази грешка неволно става пример за обясняваната в 
текста произволност на знаците.)

Н. Г.: На мен също ми направиха впечатление някои 
слабости, най-забавната от които е чисто техническа. На 
страница 24 можем да прочетем следното: „Лиотар дава 
не по-малко полезна дефиниция и на модерното изкуство. 
За него то е онова, [което] изобразява ЛИОТАР“. Разбира 
се, още на следващия ред влизаме „в правия път“: „За него 
то е онова, което „разкрива факта, че невъзпроизводимото 
съществува“. Не прозира ли обаче в това разминаване 
хитрата възможност да обобщим ролята на теоретичната 
работа, която, както сам Фуко ще ни обясни от 
телевизора на страница 88, „няма за своя цел [...] да прилага 
някакви практики“, защото самата тя е такава? 
Въпреки всичко смятам, че „Визуалният пътеводител“ е 
в състояние да се пребори с общия скептицизъм, който се 
събужда при обичайния сблъсък с такива големи проекти, 
които обещават да ни ориентират, но в по-голяма или 
по-малка степен ни подвеждат. Книгата подбира, сиреч 
включва и изключва, подрежда и структурира един голям 
(пре)разказ, сегментиран в три части: „Генеалогия на 
постмодерното изкуство“, „Генеалогия на постмодерната 
теория“ и „Генеалогия на постмодерната история“. За 
по-лесна ориентация са добавени индекс и допълнителна 
литература, над която се признава, че (почти) всичко 
може да бъде открито в интернет, но „Информацията 
е безполезна без водещата и оформяща сила на идеите“. 
Останалото е симулирана реалност, в която „Получаваш 
това, което виждаш“ под сянката на Бодрияр.

Г. Г.: Бих отбелязал и един основен проблем – книгата 
е писана преди епохата на „постистината“. Мнозина 
съвременни философи обвиняват постмодерните си 
предшественици, че са допринесли за пренебрежителното 
отношение на днешната култура към установените 
с приблизителна обективност факти, от които 
зависят човешки животи. Това опровергава финала на 
Пътеводителя, според който един нов романтизъм може 
да ни спаси от постмодерната безизходица. Защото 
именно романтизмът предугажда постмодерното 
оспорване на емпиричните методи и научния консенсус, 
а вместо тях прегръща различни субективни идеологии 
и издига „уникалната“ личност на пиедестал. Още Хана 
Аренд посочва, че това са някои от основните съставки 
на тоталитарните режими. Днес сме изправени пред 
парадокса, че лични и колективни идеологии, непризнаващи 
други гледни точки освен своята, обвиняват други 
идеологии, че не признават техните гледни точки. 
Враждата между емоционално (а не рационално) 
мотивирани лагери в момента изглежда неразрешима 
без връщане към класическото средство на физическото 
насилие. Бих свързал това и с постмодерния нарцисизъм, 
споменат на няколко места в книгата, както и с 
последната вълна на феминизма, която, както се споменава 
на с. 101, подразбира „любящото майчинство“ като нещо 
лошо, защото ограничава възможността за себереализация 
на жените. Проблемът е, че без „любящо“ отглеждане 
(от който ще да е пол) следващото поколение израства 
неудовлетворено от факта на присъствието си във 
вселената, което прави днешните млади хора склонни 
към пренебрежение, а често и насилие спрямо себе си и 
околните. Това са проблеми, наследени от постмодерните 
години, които не бяха толкова видими преди последното 
драматично десетилетие.

Ричард Апинянеси, Крис Гарат, зиаудин 
Сардар и Патрик Къри, „Въведение в 
постмодернизма. Визуален пътеводител“, 
прев. Владимир Полеганов, уИ „Св. 
Климент Охридски“, 2022 
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О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А д И Т Е 

Поезията на Цочо Бояджиев е привлекателна със своята 
фрагментарност, сдържана спонтанност и движение 
в дълбочина. Тук свое отражение могат да намерят 
философската вглъбеност на самотника, ерудицията 
на антрополога, скритите литературни препратки и 
мигновената застиналост на фотографията. В този 
смисъл заглавията на стихосбирките му и на включените 
в тях творби, както и цялостната текстова атмосфера 
съдържат по частица от красивата дефиниция, която 
проф. Бояджиев сам дава за поезията, а именно, че тя е 
убежище за нашите меланхолии1. 
Едно от нещата, които ме привлякоха към стиховете 
на проф. Бояджиев и които се превърнаха в повод за 
написването на този текст, е скритата им музикалност. 
Тук нямам предвид мелодиката на самите творби, тяхната 
ритмичност, стихова организация или умишленото 
търсене на звукопис от страна на автора. В много от 
случаите творбите на Бояджиев имат спънато звучене; 
авторът почти никъде не поставя пунктуационни знаци, 
за да ни навигира при четенето; подчертана е и липсата 
на главни букви. Тоест музикалност в класическия смисъл 
отсъства, а на нейно място стои спонтанността на 
фрагмента, бродиран от деликатните нишки на мисълта, 
от нейните парадокси – плод не на нейното неспокойно 
лутане в неординерните крайности, а на умисленото 
є бродене в краткото време и недостатъчните 
пространства.

Само че поезията на Бояджиев бива маркирана от самия 
него като музикална по един особен начин – чрез привидната 
формалност на заглавието. Затова и особен интерес в 
този текст ще представлява частица от широката 
палитра от музикални жанрове, които проф. Бояджиев 
ни предлага, а именно стихотворението „Носталгично 
дивертименто“. Вероятно единствено опитен музиколог 
би могъл да обвърже заглавията и вътрешната динамика 
на стихотворенията на професора с точно определени 
музикални творби, тъй като музикалните предпочитания 
в случая са разнопосочни – от дивертиментото през 
мадригала до фадото и блуса. Това обаче не бива да пречи 
на опита ни да положим екфразата като своеобразен 
мост между литературата и музиката; като 
спомоществовател, целящ литературата да придобие 
допълнителни измерения както по въпроса за усещането 
ни като читатели, така и за утвърждаването на 
интермедиалната є подвижност като литература. Такава 
непринудена подвижност може да си позволи единствено 
заглавието, което, от една страна, поставя началото 
на текста, но от друга, сякаш виси във въздуха и не е 
органически закотвено с това, което следва надолу от 
него. Така заглавието, освен че може да обобщава смисъла 
на текста, над който е поставено, то е най-податливо на 
различни примеси, идващи отвън и работещи като нови 
смисли в четенето на предстоящия текст.
От гледище на етимологията дивертименто се свързва с 
конотациите на различаването, раздвоението, разделянето 
и т.н.2 Три са музикалните форми, които оказват влияние 
върху дивертиментото според Музикалния терминологичен 
речник на Светлослав Четриков от 1979 г. – сюитата, 
партитата и серенадата3. Могат да се изтъкнат 
няколко общи неща между тях, първото от които е, че 
не са застинали без развитие в десетилетията напред. 
Второто нещо, което прави впечатление, е еднаквата 
им обвързаност и с народното творчесто, и с определени 
стилистични композиционни конвенции според епохата, 
в която се употребяват. В същото време още нещо 
привлича вниманието – че и в трите форми е възможна 
вариативността, а оттам следва не само стъпването 

1 Бояджиев, Ц. Обратното на слънчогледа, Издателство за 
поезия ДА, 2017, с. 211.
2 Войнов, М., Милев, А. Латинско-български речник. София: 
„Наука и изкуство“, 1980, с. 208, 209.
3 За по-обширни дефиниции: Четриков, С. Музикален 
терминологичен речник. София: „Музика“, 1979, с. 86, 245, 297, 
320.

върху и развитието на една тема, но и използването на 
контраста като фундаментално изразно средство в тях. 
Рождената година на самия термин е 1681 г. и негов ваятел е 
Карло Гроси, определящ дивертиментото като лека музика, 
подходяща за сервиране на храна по време на банкети4. След 
бърза справка в други онлайн музикални речници5 можем 
да допълним дефиницията на Четриков по следния начин: 
дивертиментото е песен или танц, вмъкнати в комедията, 
балета и операта, които прекъсват действието, но са 
с хумористичен характер и леко, светло звучене. Тоест 
дивертиментото е използвано като компонент от 
сценичните музикално-словесни изкуства, както и като 
форма, обвързана индиректно със словото. Така самото то 
присъства като музикална екфраза в рамките на някакъв 
текст. 
Естествено е да се породи следният въпрос: Как музикална 
форма с увлекателен и закачлив характер може да бъде 
надписана като носталгична? Този въпрос е свързан и с още 
едно питане: Какво позволява на литературната творба 
да носи името на форма, която няма нищо общо с начина 
є на изразяване? Отговорът на втория въпрос ни навежда 
на мисълта, че литературата е експериментаторска 
дейност; самата тя има афинитет към терминологията 
и похватите на други науки и изкуства и в случая подходящ 
пример за тази склонност е избраното от проф. Бояджиев 
заглавие – „Носталгично дивертименто“. Нещо повече 
– литературата не само транспонира музикалността, 

запазвайки податки за интервалните 
є отношения, но е в състояние и 
да ги травестира според нуждите 
си. Именно тук може да се открие 
отговорът на първия въпрос. 
Придържайки се към схващането, 
че дивертиментото съдържа в себе 
си някаква отлика спрямо нещо 
предходно и по отношение на това, 
което следва подир него, тоест че 
то е някаква межда, се получава 
противоборство между два смисъла. 
Така то е по средата на нещо – тоест 
е фрагмент в хода на определен процес, 
но в същото време и самото то е 
равнозначно на колизията между 
веселостта и носталгията. По този 
начин словосъчетанието носталгично 
дивертименто заработва на едни по-

ниски обороти като оксиморон, като провокация към самия 
читател. 
Очевиден е и още един план на дешифриране на заглавието 
– то е изчистено, стерилизирано и лаконично. Почти 
всички от заглавията на поетичните творби на проф. 
Бояджиев се отличават с осмисленост, с концентриране 
на смисъла в рамките на една дума или кратка именна 
фраза. Така някои от тях назовават не само предмети, но 
и отглаголни съществителни имена като „Опаковане на 
куфар“, „Сбогуване“ и т.н., както и действия сами по себе 
си – „Не мога“ и „Тя помни“. Подчертаната лаконичност 
на заглавията, натоварени с огромно количество смисъл, 
ги прави добре звучащи, непретенциозни, неотменими 
и сдържано премерени в някакъв смисъл. Заземената 
завършеност на заглавията на проф. Бояджиев, последвани 
от звученето на текстовото пространство под тях, 
позволяват благодатни интерпретации и отключват 
симпатиите на читателя към текста още на 
интуитивното равнище, преди погледът да е достигнал 
последния ред.
Време е да насочим взор към първия компонент от 
заглавието – носталгичен6. На нивото на титъра в 
Носталгично дивертименто носталгията може да 
функционира по три начина. Първият е този на нейната 
самостойна употреба, тоест какво означава тя сама по 
себе си и какви широки асоциативни връзки са заложени в 
нея, без да се постига краен резултат в определянето на 
значението є. Вторият план на функциониране е скритото 
присъствие на семантиката на носталгията в тази на 
дивертиментото. Дивертиментото е музикална форма, 
която е отдавна излязла от класическата си употреба, 
тоест само по себе си то е анахронизъм и отломка от 
някогашно корабокрушение. Така дивертиментото 
заработва като значеща единица, носеща белезите на 
своето минало и на непродуктивното си настояще, на 
историко-културологичната си дефиниция и абсолютната 
си неизвестност в днешно време. 
Така стигаме и до третия начин, по който функционира 
носталгията в стихотворението на проф. Бояджиев – в 
съвместност с дивертиментото. Макар и на морфологично 

4 https://www.dolmetsch.com/defsd1a.htm
5 https://www.naxos.com/, https://www.dolmetsch.com/
musictheorydefs.htm, https://www.freemusicdictionary.com/, https://
www.oxfordmusiconline.com/
6 Повече за етимологията на думата и историята на термина 
тук: https://www.etymonline.com/search?q=nostalgia&ref=searchba
r_searchhint

ниво носталгията да определя дивертиментото, степента 
на определянето не е толкова голяма поради липсата на 
членуване – подход, който е предпочитан от професора 
в титулуването на поетичните му творби. Също така 
и заглавието не е експлицирано като Носталгията на 
дивертиментото, Дивертименто на носталгията или 
нещо подобно. Изясняването, направено до момента, 
на това какво е дивертиментото и какво би могла да 
бъде носталгията целеше да постави двете понятия 
като равнозначни едно на друго, въпреки очевидното 
морфологично надмощие, което има едната дума над 
другата. Дивертиментото обаче е точно толкова 
носталгично, колкото и носталгията е дивертиментна. 
Оттук следва, че носталгията придобива звучността на 
дивертиментото, като в същото време самата тя придава 
собствената си семантическа звучност върху музикалната 
форма.
За носталгия и за дивертименто не става дума никъде по-
нататък в стихотворението. В случая заглавието маркира 
податки, заложени от самия автор, които трябва да се 
активират, докато читателят върши своята работа; 
то няма обяснителен характер, нито пък функция да 
изчерпва определено количество информация, касаещо 
текста. Заглавието се превръща в своеобразен спомен на 
текста, в пространството на който всеки стих би могъл 
да препраща към носталгията, отмрялата музикална 
форма на дивертиментото или към тяхното съчетание. 
Стигаме до момента, в който нашите усилия трябва да 
бъдат адресирани именно към целостта на това съчетание, 
въплъщаващо в себе си в по-голямата си степен близост 
между двете понятия, а не толкова различие помежду 
им. Ясно е, че на равнището на механиката си и двете 
имат собствена конституция на функциониране. Но 
например ако дивертиментото не беше надписано като 
носталгично, то с оглед на анахронистичния си статут в 
настоящето и спрямо историята си, съчетаваща различни 
по-малки форми, динамика и статика, игрови характер 
и фоновост, щеше или да се разбира в конотациите на 
вехтостта, или като афиширана наяве старост, т.е. 
като особен вид екстравагантност. От друга страна, 
носталгията тушира възможния бунт на провокацията 
или поне отстранява потенциалния незрял чар на 
екстравагантното; играе си с неговата форма и съдържание 
и така го вкарва в аисторичния коловоз на интерпретиране, 
използвайки инкогнито миналия опит на дивертиментото, 
тоест неговата история и етимология. Усещането за 
преждевременно настъпила старост, неотменимост 
на немилосърдното бъдеще7 и озоваването в преход – 
сезонен и дневен – между сладостното и болезненото, 
ясното и сянката, както и дистанцията на говорене 
към някогашните тук и сега, са дело на носталгията в 
пределите на самия текст. Тя отнема светлия колорит на 
дивертиментото; кокетството, можещо да получи далечно 
синонимизиране с играта, невинността и спрялото време, се 
превръща в неуспешен опит за съживяване на предходното. 
Това, което обаче допълва носталгията и което идва 
от дивертиментото в един по-скрит план, е опитът 
музикалната форма да даде дефиниция или поне привкус на 
носталгията. Дивертиментото придава ограниченията 
на иначе неопределимата носталгия, придава є контури 
и усещането за вътрешната притихнала динамика на 
противоречието. Това залага в нея особен вид движение 
в собствения є покой. Така екстравагантността на 
увеселението заработва като тъжна екстраваганца – 
повече като тъга, отколкото като провокация. Но с оглед 
на сложните жанрови и етимологични значения и употреби 
на дивертиментото, виждаме една по-различна носталгия 
от негова страна; носталгия, която съчетава сложната 
жанрова природа и повърхностната лекота на звученето, 
бунта на старостта и преекспонираното серенадно 
спокойствие като настояща самота и наивно и обречено 
минало. Зад повърхността на дивертиментото прозира 
непосилният за осмисляне допир между кръга и разпада, 
жизнената необходимост от цикъл и липсата на изход 

от него. По този начин съзерцанието 
и имперфектната дистанция също 
се оказват привидни, защото зад тях 
стои субект, който се завръща в 
незавършеността на миналото си извън 
делника – минало, което влиза в колизия 
със собствената си невъзможност да 
бъде обитавано отново лековато и 
дивертименто.

ЙОАН ВАСИЛЕВ

Цочо Бояджиев, „Обратното на слънчогледа“, 
Издателство за поезия дА, 2017

7 Бояджиев, Ц. Обратното на слънчогледа, с. 15.

дивертиментото на този единствен миг –
носталгично по Цочо Бояджиев

С подкрепата на 
Столична община
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КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА Напусна ни Ханс-Тис Леман – авторът 

на „Постдраматичният театър“

На 16 юли на  
77-годишна възраст 
почина известният 
германски театровед 
Ханс-Тис Леман (1944-
2022) – емблематичен 
представител 
на съвременната 
театрална наука, 
авторът на безспорно 
най-известното и 
най-влиятелното 
театрално изследване 
през последните 
две десетилетия 
„Постдраматичният 
театър“ (1999).
Ханс-Тис Леман е един 
от основателите 
на Института 
за приложно 
театрознание в 

Гисен, Германия, където преподава от 1981 до 1987 г. От 
1988 г. до пенсионирането си през 2010 г. той е професор по 
театрознание в Университета „Йохан Волфганг Гьоте“ във 
Франкфурт на Майн; гостуващ лектор в редица европейски 
и световни университети (Амстердам, Париж, Виена, 
Краков, Токио и др.). Освен с „Постдраматичният театър“ 
Леман се налага и с изследавнията си върху Бертолт Брехт 
и Хайнер Мюлер.
По-долу ви предлагаме да си припомним интервюто с Ханс-
Тис Леман, което направи при гостуването му в София 
през декември 2006 г. Aнгелина Георгиева за „Литературен 
вестник“ (бр. 1, 10 – 16.01. 2007, 8).

Театърът след драмата
Интервю с ХАНС-ТИС ЛЕМАН  
на Ангелина Георгиева

Въвеждате понятията преддраматично, драматично 
и постдраматично, за да опишете естетическата 
логика на различните модели на театър и текст за 
театър. На какво се основават те и как избягвате 
опасността да бъдат възприети като поредна система 
от термини, в която може да се вмести всичко, да се 
приеме дори за някаква норма?
На въпроса Ви ще отговоря на няколко нива. Ще започна с 
това, че се опитах да намеря общо понятие за голямото 
разнообразие от театрални форми днес, които се развиха 
след, да кажем просто, „класическия театър“. В този 
смисъл понятието „постдраматично“ има функцията 
на това, което на английски се нарича “umbrella notion“ 
(т.е. събирателно понятие). Следователно в никакъв 
случай постдраматичното не означава нова парадигма, 
може би само в много отворен смисъл. Става въпрос 
действително за театър, който под най-различни форми 
напуска един стар модел. Това е първото ниво на отговора. 
Разбира се, думата означава и нещо повече. Не говоря за 
постмодерен, а за постдраматичен театър, именно защото 
смятам, че днешните театрални форми съзнателно или 
несъзнателно винаги остават в някакъв вид диалог със 
„стария“ театър, т.е. с традицията на драмата. Затова 
„постдраматичен театър“ не означава просто „без 
драма“. Означава театър след неоспоримото господство 
на драмата като единствен основополагащ модел на 
театъра. Това е втората дефиниция за „постдраматично“. 
От трета страна, при неговото създаване бях вдъхновен 
и от Брехт, който отграничава своя епически театър 
именно от понятието „драматичен театър“, възприето в 
един много широк смисъл, обхващащ и Античността. Но 
вече не можем да определяме днешния театър, следвайки 
Брехт, като „епически“ – появиха се толкова много напълно 
различни неща. Но основополагащата интуиция на Брехт, 
че театърът трябва да се дефинира по нов начин, ми се 
струва все още валидна. И един от най-важните аспекти на 
този нов начин е, че театърът трябва много по-отчетливо 
да се дефинира като ситуация между актьори и зрители. 
Т.е. театърът да се определя през новия начин, по който 
включва зрителя, едва ли не дори предизвиквайки го да 
заеме някаква позиция, както искаше Брехт. Брехт изрично 

говори за това, че се стреми да разделя 
публиката в театъра, а не да я обединява с 
чувството за общочовешкото. Разбира се, с 
това не се изчерпва всичко, но е значителен 

аспект на, ако щете, Брехтовата революция. За Брехт 
беше много важно в театъра човек да не забравя, че е на 
театър. Това означава ясно да се подчертава фактът, че 
нещо бива представено. Оттук и зрителят е активен, 
когато сам мисли „кое как е направено“ и така започва да 
разсъждава върху нещата. И още един пласт, вероятно 
последен, който бих искал да въведа към това понятие. През 
1991 г. публикувах книга за античната трагедия, в която 
обозначих античния театър като „преддраматичен“, 
за да подчертая, че без да си даваме съзнателно сметка, 
с понятието „драматичен“ обозначаваме една идея за 
театър, която всъщност е възникнала от времето на 
Ренесанса – когато хорът изчезва, когато представянето на 
една драматическа история излиза на преден план и когато 
възниква модерната проблематика за актьорската игра. 
Ясно е, разбира се, че в античността се е играло с маски 
и актьорите са изпълнявали различни роли – всичко това 
няма нищо общо с модерната идея за актьора от Шекспир 
до Ибсен. Следователно различавам преддраматично и 
постдраматично, като тук е заложена и една културно-
историческа хипотеза, която не съм развил експлицитно 
в книгата, а по-скоро я внушавам. Тя се състои в това, че 
в действителност исторически сме навлезли в епоха, в 
която се извършва отвръщане от една определена форма 
на театър – драматичния, която до голяма степен е 
обвързана с базисния концепт за бюргерския индивидуализъм. 
Бюргерският субект, който се намира в диалектично 
отношение с друг човек и т.н., от своя страна е много 
силно обвързан с развитието на бюргерското общество 
през 17. и 18. век. И моето мнение е, че днес навлизаме в 
една нова култура, в която традиционната идея за Аза, за 
Субекта, за Смисъла, претърпява дълбока промяна. Затова 
съм убеден, че ще се развиват такива театрални форми, 
които не са задължително драматични и са непредвидими 
от днешна гледна точка. Това не изключва, че до известна 
степен в определени взаимовръзки драматичен театър 
ще продължава (отново) да се прави. Не смятам, че 
драматичният театър просто ще престане да съществува, 
а че ще продължава да го има по определен начин наред с 
новите форми. Но не бива да допускаме грешката, която 
намира хубав израз в анекдота „най-успешният театър 
на 20. век е театърът на 19. век“. Това, разбира се, е 
вярно. В културата има известна протяжност, формите 
продължават да съществуват дори когато вече нямат 
съдържание. Днес се намираме във време на преход. Оттук 
следва да се настоява, че понятието „постдраматично“ не 
определя нова парадигма, а отваря пространство за нови 
възможности.

Споменахте за новия начин, по който театърът 
включва зрителя. В книгата си направо интегрирате 
театъра, театралното преживяване в реалното 
житейско време. Като че ли тук се крие ново разбиране 
за обществената роля на театъра и за неговото 
значение за всеки отделен зрител?
Много се радвам, че задавате този въпрос, тъй като 
той особено ме занимаваше през последните години. В 
заключителната част на „Постдраматичният театър“ 
говоря за „политическото“ и там казвам, че макар в 
книгата да не съм дискутирал подробно и изрично този 
аспект, той всъщност е винаги в основата. На въпроса ви 
бих отговорил с „да“. Днес се намираме в ситуация, в която 
и политическото измерение на театъра, ако формулираме 
по-общо – общественото измерение, зависи от това, 
че в театъра създаваме ситуации, в които се реализира 
нов начин, нов вид на възприемане, на рецепция. Можем 
да го илюстрираме с един прост пример. Когато гледаме 
телевизия, нямаме чувството, че като зрители носим 
някаква отговорност за посланието, което получаваме. За 
нас това е образ от някакво друго място. Но всъщност 
не е така. Самите ние също носим отговорност за света, 
който се показва по телевизията. Театърът има своя 
невероятен шанс в това, че на определено ниво кара зрителя 
да осъзнава собствената си отговорност за нещата, 
които вижда и чува. Зрителят може да попречи на хода на 
дадено представление. Той носи отговорност за процеса, 
който протича в театралната вечер. И сега идват нови 
театрални форми, които допълнително акцентират тази 
отговорност, подчертават я, за да ангажират зрителя 
много по-интензивно в дейността на театъра. Така 
театърът остава много съществено място в медийното 
общество. Извън киното, извън телевизията, извън 
медиализираните процеси, взети заедно. И аз виждам в 
това едно наистина политическо значение. В „обществото 
на спектакъла“, както го нарича Ги Дебор, според мен 
изкуството има много важна задача – то може да провежда 
политика на възприятието, която превръща в проблем 
обичайна позиция на зрителя просто като „гледащ“.

често в съвременната ситуация на медийно 
общество приписват на театъра значение на „зона 
на автентичното присъствие“. Във Вашата книга 
говорите за чистото присъствие на тялото, на гласа… 
По какъв начин съотнасяте това с потенциала на 
политиката на възприятието, за която говорите?

Според мен не става въпрос толкова за „автентичност“, 
а за това, че театърът е място, в което търсенето на 
автентичност или желанието за автентичност може 
да се формулира много радикално, както и естествено, 
неговият провал. Вземете например текстовете на 
Сара Кейн. В центъра им стои търсенето на някаква 
автентичност. Въпросите „защо чувствата ми, защо 
мисленето ми в крайна сметка са толкова компромистки 
и защо никой не може да обича радикално“ са въпроси, 
които много по-силно могат да се артикулират чрез 
телесната реалност на театъра, отколкото чрез кино 
или други медии. Но същевременно вярвам, че играта с 
медиите е също толкова важна. Не че трябва непременно 
да се използва видеоекран. Но съзнанието се изостря за 
конфликта между телесното настояще на един човек 
и чисто виртуалното отражение. Обичам да казвам, че 
един жив човек, какъвто е актьорът – а той е живият 
материал в театъра, никога не може да бъде разглеждан 
единствено като естетическа действителност, като 
картина или скулптура. Той винаги си остава жив човек, 
с когото попадам в някакво етическо отношение. В 
реалността на театъра е заложен потенциалът да 
възникне кофликт между естетическото и етическото. 
Това според мен е важно измерение, което трудно може 
да се развие в други изкуства. Театърът е изкуство, но 
същевременно остава и „не-изкуство“. Той е едно реално 
пребиваване заедно, в което във всеки момент може да 
възникне някаква политическа дискусия, в следващия – да 
настане голям конфликт между присъстващите. Или още 
по-просто – театърът може да пламне. В този момент 
забелязвам, че с хората на сцената ме свързва нещо, което 
надхвърля естетическото. Като участници в театъра, 
всички се намираме в жива, физическа ситуация и тя 
съдържа в себе си и радикално етическо отношение. Тази 
особеност при възприемането на театъра, разбира се, 
рядко се осъзнава, но в известна степен тя присъства 
като грунда в живописта, ако можем да направим това 
сравнение – не се вижда, но е в основата на театралния 
процес и в определени моменти може да експлодира, 
да излезе на преден план. Тогава в изкуството на 
театъра изведнъж се появява някакъв гняв или някаква 
взаимност, нещо обществено. В този смисъл смятам, 
че политическият потенциал на театъра се състои в 
акцентирането на театъра като ситуация.

Политическото измерение е силно обвързано с 
конкретния контекст. Смятате ли, че това се 
отнася и до театралните теории? Изобщо как си 
обяснявате огромния отзвук, който намира Вашата 
книга?
Постдраматичният театър има най-различни форми. 
В Англия, където театралната традиция е много 
реалистична, силно фиксирана върху драмата, английският 
превод на „Постдраматичният театър“ претърпява 
вече второ издание. Дори наскоро участвах в Лондон на 
конференция върху postdramatic acting. Книгата получава 
широк отзвук дори в Япония – т.е. в една съвсем различна 
театрална култура. Разбира се, високоиндустриализирано 
общество, но с напълно различни културни традиции. 
И за моя изненада книгата наскоро беше преведена и в 
Иран. Постдраматичният театър може да се разбира 
и прави на много различни нива – от най-прости, 
директно политически, до много сложно естетичеки, по-
формалистични структури. Но първото, което казахте, 
ми се струва особено важно. Театърът действително 
е много конкретен. Той е въпрос на атмосфера, на тук и 
сега, на това кои са горещите обществени и политически 
теми и конфликти. Театърът трябва да се позовава на 
тях, да ги поема в себе си. Например наскоро в Германия 
режисьорът Фолкер Льош беше работил с хор от 
дрезденски граждани, останали без работа и изобщо с 
големи проблеми. Те влизат в театъра като актьори и се 
получава много интересна нова форма на хоров театър. 
Т.е. тук имаме една конкретна ситуация в Източна 
Германия с нейните специфични социални проблеми и 
театърът се превръща в място, където се повдигат 
горещи политически въпроси, но през самата театрална 
практика. Социалните проблеми не биват просто 
поставени на сцена от театрални професионалисти, а 
се провежда вид взаимодействие със социалното поле 
на театъра. Това е просто един драстичен пример. В 
този смисъл на много нива може да се каже, че трябва 
да се намерят театрални форми, които конкретно да се 
занимават с политически и социални теми. Но театърът 
не бива да остава в старите си средства. Театър, който 
е критичен към обществото, според моите разбирания 
е напълно излишен, ако не е критичен към самия себе 
си. Затова формата е също толкова важна, колкото и 
съдържанието. В ранния си период, когато още не е така 
догматичен, значимият унгарски теоретик на изкуството 
Дьорд Лукач формулира прекрасно, че „Истински 
социалното в изкуството е формата“. Твърдение, върху 
което трябва хубаво да се помисли.

 (със съкращения)

Ханс-Тис Леман, 2014
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Филострат

(откъси)
за личността на гръкоезичния автор Филострат в 
науката се водят спорове. Източниците съдържат 
информация за поне четирима автори с такова име, 

като отношенията помежду им не са изяснени. 
Авторът на сборника „Образи“ по всяка вероятност 

е Филострат от Лемнос, живял приблизително 
между края на II и средата на III в. учил е в Атина 
и е пребивавал в Рим по времето на императорите 

Септимий Север и Каракала. Приписват му се 
още сборникът „жизнеописания на софистите“ и 

романизираната биография „животът на Аполоний 
Тиански“, както и други съчинения по реторика и 

философия. Пръв използва наименованието „Втора 
софистика“, за да обозначи реторите в периода от 

управлението на Нерон до началото на III в.
„Образи“ представлява сборник с описания на 

картините в една обществена галерия в град Неапол, 
а точното време на създаването на текста остава 

неизвестно. Като червена нишка, преминаваща 
през целия сборник, се откроява значимостта на 

дисциплината реторика през III в. „Образи“ се състои 
от две книги, първоначално обхващащи описанията 

на 65 картини, и принадлежи към традицията на 
т.нар. „периегетична литература“, към която спадат 

например „Описание на Гърция“ от Павзаний и някои 
творби на Лукиан. Текстът е издържан в стила на 

атицизма. В по-късен период към Втора книга са 
добавени още пет описания. 

Във въведението към Първа книга авторът описва 
ситуацията, довела до създаване на описанията на 

картините в галерията, като изтъква дидактичния 
характер на съчинението си – описания, произнесени 

пред младежите от Неапол като упражнения по 
реторика. В отделните екфрази тълкуванието на 

изобразеното забележимо преобладава над описанието 
и често екфрастичното намерение преминава в 
епидейктично, т.е. показно или похвално слово. 

„Образи“ поставя множество интересни проблеми 
около същността на екфразата като реторически 

инструмент, но също и по отношение на въпроса за 
композицията и вътрешната логика на целия сборник.

Първа книга

Прелюдия, или въвеждащи думи
(1) Който презира живописта, извършва несправедливост 
спрямо истината, но също и спрямо мъдростта, която се 
отнася до поетите, тъй като и живописта, и поезията 
имат еднаква склонност към лика и делата на героите. 
Освен това подобен човек няма усет за съразмерността, 
чрез която изкуството се докосва до разума. За желаещия 
да проумее нещата в дълбина живописта е откритие на 
боговете както заради земните красоти, с които Хорите 
изпъстрят полята, така и заради небесните явления, а за 
изучаващия произхода на изкуството подражанието е най-
древното и най-сродно с природата човешко откритие; 
то е било открито от мъдреци, които нарекли една негова 
част „живопис“, а друга – „скулптура“.
(2) Съществуват множество видове скулптура: такива са 
например самото ваятелство, подражанието чрез бронзови 
изображения, дялането на бял и пароски мрамор, ала 
също и на слонова кост и дори гравирането на скъпоценни 
камъни. Живописта пък се занимава с цветовете, но не 
се ограничава само до него, а съумява с това единствено 
средство да постигне повече, отколкото друго изкуство 
би постигнало с множество, тъй като живописта е в 
състояние да покаже сянката, а също така владее различни 
[човешки] изражения – едно у разгневения, друго у скръбния 
или радостния – а също така може да покаже и различния 
отблясък на очите, какъвто ваятелят по никакъв начин 
не е в състояние да изобрази. Докато рисунката показва 
и бляскави, и сини, и черни очи, показва още и руса коса, и 
огнена, и сламена, също така и цветовете на облеклото и 
въоръжението, помещения и сгради, гори, хълмове и извори, 
дори въздуха, в който се намират всички тези неща.
(3) Кои люде са се отличили с умението си в тази област, 
както и кои градове и царе са изпитвали особена любов към 
живописта – за всичко това, наред с останалото, е разказал 
Аристодем от Кария, с когото в продължение на четири 
години поддържах дружески отношения благодарение на 
живописта. Той рисуваше в стила на Евмел, но добавяше 
към него една особена прелест. Настоящото съчинение 
обаче няма да се занимава с художниците, нито с техните 
истории. Вместо това имаме намерение да предадем 
облика на някои картини, съчинявайки тези речи в полза 
на младите, така че да се учат да тълкуват картини и да 
забелязват най-значимото в тях.
(4) Поводът за настоящото ми съчинение беше следният: 
в Неапол се провеждаха състезателни игри – въпросният 
град е бил основан като колония в Италия, населението 

му се състои от елини, и то изтънчени, поради което се 
и отличават с елинско усърдие в словесната вещина. Тъй 
като не желаех да изнасям словата си на публично място, 
в дома на моя домакин се събираше тълпа от момчета, 
които непрекъснато висяха при нас. Бях се настанил вън 
от стените на града, в едно предградие откъм страната на 
морето, където се издигаше колонада, открита за западния 
вятър, на четири, струва ми се, или дори на пет етажа, 
с гледка към Тиренско море. Тя блестеше и с каменния 
си строеж, изработен с най-голямо изящество, но най-
вече се отличаваше с украсата си от много подобаващи 
картини, които беше събрал там някой, поне по мое мнение, 
нелишен от вкус, тъй като в тях личеше стилистичното 
майсторство на мнозина художници. 
(5) Аз самият смятах да похваля картините. Моят 
домакин обаче имаше син – момче на едва десетгодишна 
възраст, но вече любознателно и привлечено от 
словесността. То ме придружаваше, когато посещавах 
галерията, и искаше от мен да тълкувам картините. За да 
не изляза неумел пред него, му казах: „Добре, когато дойдат 
младежите, ще направим тези тълкувания под формата 
на показно слово“. Когато те пристигнаха, започнах така: 
„Нека това момче ви води, към него ще насочвам усърдието 
на речта си, а вие ще ни следвате, и то не само за да  
слушате, но също и за да задавате въпроси, ако кажа нещо 
недотам ясно“. 

23. Нарцис
(1) Изворът изобразява Нарцис, а картината изобразява 
извора и всичко, свързано с Нарцис. Едно момче, което 
преди малко е преследвало дивите зверове, се е озовало 
пред един извор, изпълва се с копнеж по самия себе си и 
с любов към собствената си красота, и както виждаш, 
ликът му проблясва във водата. 
(2) Пещерата е посветена на Ахелой и на нимфите и 
затова е изобразено характерното за тях: статуите 
на божествата са лошо изработени от някакъв местен 
камък, едни оронени под ударите на времето, други 
обезобразени от децата на воловари и овчари, защото, 
бидейки деца, те са били невръстни и лишени от усет за 
божественото. Освен това изворът не е останал встрани 
от вакхическите тайнства на Дионис, който сякаш го 
е посетил по време на Ленеите, защото целият извор е 
обгърнат от лози и бръшляни в красиви извивки, всичките 
отрупани с гроздове, и това напомня за тирсовете.1 
Наоколо се събират прелестни птички, като че всяка със 
своята си песен. Покрай извора са израснали бели цветя, но 
не като да са били там и преди, а сякаш пораснали именно 
заради момчето. Картината е особено правдоподобна и 
от цветовете сякаш се излива роса, та на тях е кацнала 
една пчела, не зная дали тя е измамена от картината, или 
пък ние трябва да бъдем измамени, че пчелата е истинска. 
Нека и така да е! 
(3) Тебе обаче, момче, не картина те е излъгала, привлечен 
си бил не от цветовете или прашеца, а водата е 
повторила лика ти, докато ти си я гледал, без да знаеш 
и без да подозираш хитростта на извора. Наведи се, 
отвърни се от образа, раздвижи леко ръка, не стой тъй 
неподвижен! Ала ти, сякаш срещнал стар приятел, не 
помръдваш в очакване на нещо от негова страна. Дали 
тогава изворът ще ти заговори? Но момчето не ни чува, 
а погледът и слухът му са изцяло погълнати от водата. 

1 Тирсът е обредният жезъл на служителите на Дионис. По 
традиция се украсява с бръшлянови и лозови листа и шишарка. 
(Бел. прев.)

Нека опишем как е изобразено то.
(4) Момчето стои изправено, кръстосало крака, лявата 
му ръка почива върху забитото в земята копие, дясната 
е поставена на кръста му, за да го подпре и за да изложи 
пред погледа изпъкналите задни части благодарение на 
навеждането на лявата половина на тялото. Тази ръка 
открива въздуха, около който се извива лакътят, откроява 
една гънка при китката и при преминаването си в дланта 
хвърля сянка, която обаче пада под остър ъгъл поради това, 
че пръстите са свити навътре. Не може да се прецени дали 
учестеното дишане в гръдта му е все още следствие от 
лова, или вече следствие от влюбването. Очите му обаче 
са несъмнено очи на влюбен, защото един настанил се в 
тях копнеж смекчава естествения им блясък и острота. 
Струва му се също, че любовта му е споделена, тъй като 
отражението му отвръща със същия поглед, с който той 
сам го гледа. 
(5) Много можеше да се каже за косата му, ако го бяхме 
наблюдавали по време на лов. Защото хилядите нейни 
косъмчета сякаш оживяват в бяг и още повече под полъха 
на вятъра, и това несъмнено щеше да се случи и сега. Тъй 
като, бидейки гъсти и сякаш златни, част от косите се 
спускат надолу, друга част се разделя на две около ушите, 
трета се вие около челото, четвърта преминава в брада. И 
двамата Нарцисовци изглеждат напълно еднакви по лице, с 
изключение на това, че единият е заобиколен от въздуха, а 
другият – потопен в извора. Защото момъкът е застинал 
пред неподвижната вода, или по-скоро пред вода, която се 
взира в него и сякаш жадува красотата му.

Превод от старогръцки: БОГдАНА ПАСКАЛЕВА
Научна редакция: НЕВЕНА ПАНОВА

Преводът е направен по: Philostratos, Die Bilder, 
Griechisch-deutsch, hrsg., übers. u. erläut. v. Otto Schönberger, 
nach Vorarbeiten v. Ernst Kalinka, München: Ernst Heimeran 
Verlag, 1968.

Най-вероятно фикционалната среща между Солон и 
лидийския цар Крез в столицата му Сарди се ситуира 
след създаването на законите от страна на Солон и 
решението му да напусне Атина за 10 години, за да не 
влияе на тяхното обективно приемане. Точно при този 
разговор Солон изказва тезата си, представяйки я 
като общогръцка, че ничие щастие не може да се оцени 
приживе, преди достигането до приличен, още по-добре 
прославящ, край; затова и Солон не може да признае 
домакина си за най-щастливия човек, както той се 
надява, и въпреки описаното във въведението посрещане 
на госта. 
Тук екфразата е смесена, защото се описва и 
обстановката, и външността на Крез, но най-вече 
реакцията на Солон, „изпитал нещо подобно на онова, 
което се случва на човек от вътрешността на страната 
[макар да е от Атина], когато за първи път тръгне 
към морето“1. Такъв човек „мисли всяка следваща река 
за морето“, а Солон мисли всеки от приближените на 
Крез за самия цар – те са „нагиздени разкошно, движещи 
се важно сред тълпа от придружители и охранители“; 
накрая е отведен при Крез, „с всички скъпоценни камъни, 
разноцветни дрехи, уникални златни накити…“, целящ 
1 Прев. мой (НП). – В: Плутарх. „Успоредни животописи“. Изд. 
„Ерго“, С, 2013, 135.

да предостави „зрелище възможно най-великолепно и 
шарено“, но Солон очаквано изпитва „презрение към 
безвкусицата и неуместността“; Крез заповядва да 
му се отворят и съкровищниците, но вече видяното е 
достатъчно за прозиране на характера на владетеля, още 
преди разговора. 
Началното сравнение (донякъде в Омиров стил със 
своеобразно вътрешно противоречие) се опира на 
важната реалия, морето, близостта до което е 
пословична за гърците – срещата с морето следва да 
е радостна, докато срещата с Крез е разочароваща. 
Описанието на приближените до Крез, както и на самия 
него, не ги визуализира напълно, а основно разчита на 
натрупването на епитети в превъзходна степен. Дали 
не можем да кажем, че това е една „етическа“ екфраза – 
провалена в предаването на детайли, но и отказваща да 
се занимава с тях, защото „безвкусицата“ е очевидна, 
а кичът може би не заслужава сериозна, а само подобна 
иронична екфраза?

НЕВЕНА ПАНОВА

Образи 

Екфраза ли е въведението към известния разговор 
между Солон и Крез у Плутарх („Солон“, гл. 27)?

Рисунка: Ива Стефанова
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(откъси)
Упадъкът на класическата полисна система от V–IV в., 
уедряването на политическите единици през епохата 
на Елинизма и разнообразните социални и културни 
трансформации от последващия период на Античността 
придават на дисциплината реторика нейния особен 
облик и значимост от времената на Римския период 
чак до началото на Средновековието. От една страна, 
реториката губи класическата си роля на инструмент 
за директна политическа намеса с посредничеството 
на съвещателното и съдебното слово. От друга страна, 
стойността на реторическото образование за целите на 
политическата, административната и интелектуалната 
кариера нараства. Реториката се превръща в част от 
елитното образование, а водещата роля се поема от 
т.нар. „тържествено“ или „показно“ слово (епидейктично), 
чиято основна функция е да демонстрира уменията на 
ретора.
За целите на образованието по реторика се съставят 
учебници, съдържащи определения за различните 
реторически похвати, насоки за начина им на употреба и 
примери. Малка част от тези учебници са съхранени под 
наименованието progymnasmata, т.е. предварителни или 
подготвителни упражнения. В тези учебници откриваме и 
най-ранните определения за похвата екфраза. 
Необходимо е да се подчертае разликата между 
античното и модерното понятие за екфраза. В 
модерното понятие (което дължим най-вече на работата 
на немския филолог Лео Шпитцер) екфразата се дефинира 
като поетически похват, чрез който се прави описание 
на художествено произведение, най-често произведение 
на изобразителното изкуство. Ако съдим по съхранените 
дефиниции и примери от античните сборници с 
упражнения по реторика обаче, „екфраза“ се нарича 
всяко едно описание. Описанието на произведения на 
изкуството или на занаятите са посочени като подвид 
на екфразата, и то едва в по-късни съчинения. За първи 
път в смисъла на описание понятието „екфраза“ се среща 
в съчиненията на Дионисий Халикарнаски (Августовата 
епоха, I в. пр.Хр.). Ето защо в настоящия превод думите 
„екфраза“ и „описание“ трябва да се схващат синонимно.
Представените тук текстове са откъси от четирите 
основни съхранени сборника с упражнения. За най-ранен 
от тях е смятан учебникът на Елий Теон (I в.). Вторият 
е приписван на ретора Хермоген от Тарс, живял през III в., 
но вероятно не е бил написан от него. Известен е още 
един учебник, приписван на Афтоний Софист и датиран 
към IV в. За най-късен се смята сборникът на Николай 
Софист от V в. Докато първите три представляват 
преработка на един и същи материал, последният показва 
най-големи отклонения, без да може да се определи 
дали те са свързани с недостигнали до нас съчинения 
по реторика, или представляват оригинален принос 
на Николай. Тук за първи път срещаме свързването на 
екфразата с описания на предмети на изкуството. 

за екфразата
Елий Теон

Екфразата представлява описателно слово, изправящо 
пред очите ни по осезаем начин предмета, за който 
се говори. Съществуват екфрази на лица, на събития, 
на места и на времеви моменти. На лица откриваме 
например при Омир:

Сгърбен бе, с мургава кожа, с провиснали къдри над чело.
(описание на Еврибат, Od., XIX, 246, прев. Г. Батаклиев)

Или пък описанието на Терсит:

…с гърбица, куц, кривоглед, раменете му хилави бяха,
вгънати силно навътре и сведени чак до гърдите…  и т.н.
(Il. II, 216 – 217; прев. А. Милев, Бл. Димитрова)

Или пък при Херодот намираме описание на облика на 
птицата ибис (II, 76), на хипопотамите (II, 71) и на 
крокодилите (II, 68) в Египет. Описание на събитие 
имаме, да речем, когато става дума за описание на война, 
на мир, на бедствие, на глад, на чума, на земетресение. 
Описание на места имаме например при описание на 
поля, на брегове, на градове, на острови, на пустинята 
и тям подобни. На време имаме например при описание 
на пролетта, на лятото, на някой празник и на други 
такива.
Съществуват и описания на устройството [на 
определени предмети] [τρόπος] – например, когато се 
описва начинът, по който са били произведени някакви 

предмети, оръжия или 
съоръжения. Такъв е случаят 
при Омир с изработката на 

оръжията [на Ахил] (XVIII, 478–614), а при Тукидид – с 
построяването на крепостните стени на платейците 
(III, 20) или пък с изграждането на стенобитна машина 
(IV, 100): „Те разцепили на две една дълга греда, издълбали 
я по цялата є дължина [и т.н.]“ (прев. М. Мирчев). Или 
пък в Девета книга на Ктезий1: „Когато на разсъмване 
лидийците отдалече съзрели персийските бойни 
знаци, поставени върху големи дървени прътове пред 
акропола, веднага се обърнали в бяг, защото сметнали, 
че акрополът е пълен с перси и е вече завладян“ (Fragm. 
688, ed. Jacoby). Би могло да има и смесено описание – 
например описанията на нощни битки при Тукидид (II, 
2–5; III, 22; VII, 44) и Филист2. Тъй като нощта е времеви 
период, а пък битката – действие.
Това упражнение е сродно с предходното [топоса, или 
общото място]: доколкото и двете не се отнасят до 
нещо конкретно, а са общи и универсални, дотолкова те 
си и приличат. Различават се обаче в две отношения: 
първо, по това, че топосът се отнася до неща, които 
произтичат от предпочитанието и избора [т.е. до 
човешко поведение], докато екфразата (описанието) 
в повечето случаи засяга неодушевени и лишени от 
способност за избор предмети; и второ, по това, че при 
топоса, когато съобщаваме за някакви предмети или 
постъпки, към тях добавяме и собствената си оценка, 
определяйки ги било като полезни, било като вредни, 
докато при екфразата е налице единствено съобщение за 
съответните предмети.
Когато правим описание, трябва да подхванем предмета 
си както откъм това, което го предхожда, така и 
откъм събитията, които го съпровождат. Например при 
описание на война ще минем първо през събитията преди 
нея – свикването на войските, разходите, тревогите, 
опустошените земи, обсадите, след това ще говорим 
за раните, за убитите, за скърбите, и най-сетне – за 
превземането на града и поробването на едната страна, 
за победата и триумфа на другата. Ако пък описваме 
място, време, устройство или лице, благодарение на 
разказа за самите тях, ще открием основание за думите 
си и в красивото, и в полезното, и в приятното, както 
е сторил Омир при описанието на оръжията на Ахил, 
казвайки, че са и красиви, и могъщи, и поразителни 
за гледане от съратниците му, и страховити – за 
враговете. 
Достойнствата на екфразата са следните: на първо 
място, яснотата [σαφήνεια], както и нагледността 
[ἐνάργεια], доближаваща се до това почти да виждаме 
съобщеното. Сетне – не бива да се разпростираме върху 
безполезни детайли, а да сторим така, че съобщението 
като цяло да наподобява своите обекти. Например, ако 
предметът, за който се говори, е цветист, и речта 
да бъде цветиста; ако пък е суховат, ужасяващ или 
какъвто и да било друг, и изразите ни не бива да бъдат в 
противоречие с природата му.
Някои, прочее, смятат, че е подходящо да се правят 
упражнения по екфраза, като се опровергават и 
потвърждават вече създадените от другиго екфрази, 
например да кажем, че Херодот се е излъгал за облика на 
ибиса, твърдейки, че перата му са бели с изключение на 
тези по главата, по гушата и по края на опашката – тъй 
като цялата му задница всъщност е бяла. Ние обаче не 
смятаме, че това добавя нещо ново към вече казаното, 
защото приемаме, че въпросният вид [упражнение] 
попада в числото на опроверженията и потвържденията 
на разказа [διήγημα].
(Spengel II, p. 118, 11)

за екфразата
Хермоген

Екфразата представлява слово описателно и така да се 
каже, осезаемо, което изправя пред очите ни предмета, за 
който се говори. Съществуват екфрази на лица, събития, 
[състояния], места, времеви моменти и на много други. 
Екфраза на лице имаме например у Омир:

с гърбица, куц, кривоглед…
(Il. ΙΙ, 217)

На събитие имаме например при описание на някоя битка 
[или на морски бой]; на някакво състояние – например 
при описание на мир или на война; на места – например 
на някой залив, на морския бряг, на градове; на времена 
– например на пролетта, на лятото, на някой празник. 
Съществуват също така смесени описания, например 
нощната битка при Тукидид (III, 22; VII, 44), защото 
нощта представлява някакъв период, докато битката е 
събитие.
Когато описваме събитие, ще подходим откъм случилото 
се преди това, ще опишем състава на събитието, 
както и какво става след него. Например, ако описваме 
някоя война, първо ще разгледаме какво се е случило 

1 Ктезий от Книдос (V в. пр.Хр.) – древногръцки историк, 
автор на исторически съчинения за Персия и Индия, които не са 
съхранени.
2 Филист от Сиракуза (V–IV в. пр.Хр.) – древногръцки историк.

преди войната – събирането на войските, направените 
разходи, тревогите; на следващо място – сблъсъците, 
кръвопролитията, жертвите; сетне – победата 
над врага, ликуването на победителите, скръбта на 
победените, тяхното поробване. Ако пък описваме 
места, времена или лица, ще вземем елементи от разказа 
[διήγησις], като се основаваме на красивото, полезното 
или смайващото в съответния предмет.
Най-големите преимущества на описанието са яснотата 
[σαφήνεια] и нагледността [ἐνάργεια], тъй като за 
целите на изразителността е необходимо онова, което 
възприемаме чрез слуха си, да ни бъде представено така, 
сякаш го виждаме с очите си. Освен това е подобаващо 
да се стремим изразните ни средства да съответстват 
на предмета на речта. Ако предметът е пищен, нека и 
словото за него бъде такова, ако пък е оскъден, нека и 
речта за него да е подобна.
Нужно е обаче да се има предвид, че някои от по-точните 
[автори] не включват екфраза в упражненията, тъй като 
тя вече е налична по някакъв начин и в баснята [μῦθος], 
и в разказа [διήγημα], и в общото място [τόπος κοινός], 
и в похвалата [ἐγκώμιον], доколкото и в тях, твърдят 
те, описваме и места, и местности, и събития, и лица. 
Ала също така, доколкото някои никак нелоши автори 
причисляват и екфразата към упражненията, решихме 
и ние да постъпим така, за да избегнем обвинението в 
лекомислие.
(Spengel II, p. 16, 10)

Определение за екфраза
Афтоний Софист

Екфразата представлява описателно слово, изправящо 
пред очите ни по осезаем начин предмета, за който 
се говори. Обект на описание трябва да бъдат лица 
и събития, времеви моменти и места, безсловесни 
животни и заедно с тях и растения. Описание на лица 
имаме например при Омир [в „Одисея“ за Еврибат]:

Сгърбен бе, с мургава кожа, с провиснали къдри над чело.
(Od. XIX, 246)

Описание на събития имаме например при морски битки 
или сухопътни битки, да речем, в историческите 
съчинения [на Тукидид]. Описание на време имаме 
например при описание на пролетта или на лятото, 
когато се казва колко вида цветя се появяват в 
съответния сезон. Описания на места например има у 
Тукидид, когато описва как е разположено пристанището 
на теспротийците Хеймерион (I, 46).
Когато описваме лица, е необходимо да се движим 
от първото към последното, ще рече от главата 
към краката. При събития е нужно да се представят 
случките преди събитието, в рамките на самото 
събитие и най-сетне – какво произхожда от тях. При 
описание на времена и места следва да се започне от 
обстоятелствата към съдържащото се в самите 
времена и места.
Едни от описанията са прости, а други – съставни. 
Прости са например тези, които се занимават със 
сухопътни или морски битки. Съставни са, да речем, 
тези, които съчетават събитие с време, както Тукидид 
описва нощната битка в Сицилия (VII, 43– 44). Защото 
заедно с това как се е случила самата битка се набелязва 
и каква е била нощната атмосфера.
Когато правим описание, е нужно да използваме по-
лековат стил и да го изпъстрим с разнообразни фигури, 
както и да изградим цялостно подражание [ἀπομιμεῖσθαι] 
на описвания предмет.
[Пример: Описание на акропола в Александрия]
(Spengel II, p. 46, 12)

Определение за екфраза
Николай Софист

Някои автори, като нареждат екфразата 
непосредствено след сравнението [σύγκρισις], пишат 
така: поредността на упражненията няма значение, 
доколкото различните автори ги подреждат по 
различен начин, но все пак нищо не пречи за упражнение 
екфразата да се изпълнява непосредствено след 
сравнението. Защото след като за сравнението 
рекохме, че не му липсва лековат стил на речта, а за 
екфразата в още по-голяма степен се твърди, че се 
ползва от въпросния стил, вероятно екфразата трябва 
да следва след сравнението. Но макар че те твърдят 
така, ние, следвайки преобладаващата практика, 
поставихме след сравнението характерописа и едва 
след него подреждаме екфразата, твърдейки следното: 
екфразата представлява описателно слово, което 
изправя пред очите ни по осезаем начин предмета, за 
който се говори. Добавя се изразът „по осезаем начин“ 
[ἐναργῶς], тъй като именно по това екфразата се 
различава най-много от разказа. Разказът прави просто 

Подготвителни упражнения
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изложение на предметите и събитията, докато 
екфразата се стреми да превърне слушателите в 
зрители.
Може да има описания на места, времеви моменти, 
лица, празници, предмети. Примери за места са 
описанията на поля, пристанища и други подобни; 
за времена – на пролетта, лятото; за лица – 
жреците, Терсит и др.; за празници – Панатенеите, 
Дионисиите и това, което се извършва по време на 
тях. Изобщо имаме много поводи да се ползваме от 
това упражнение. То се различава от разказа [διήγησις] 
по това, че екфразата изследва общото, а разказът 
– частното. Например за разказа е свойствено да 
кажем: „атиняните и пелопонесците водиха война“, 
а за екфразата: „едните направиха такава и такава 
подготовка, а другите – друга, съответно – ползваха 
един или друг вид въоръжение“.
Когато съставяме екфраза – и то най-вече на 
скулптури [ἀγάλματα], на картини [εἰκόνες] или 
на нещо друго подобно, необходимо е да изложим 
основания за едно или друго, което художникът 
[γραφεύς] или скулпторът [πλάστης], изобщо авторът 
на съответното изображение [σχῆμα] е направил 
– например, че може би по еди-каква си причина е 
изобразил някой човек като разгневен или пък друг 
като обзет от радост; или пък от някакво друго 
подобно чувство, ще кажем, че е, защото това 
съответства на сюжета, който се разгръща в 
предмета на нашата екфраза – и за всичко останало по 
същия начин, доколкото привеждането на основания 
в най-голяма степен допринася за нагледността 
[ἐνάργεια] [на описанието ни]. Трябва да започнем от 
по-главното и да достигнем постепенно до последните 
неща: например, ако имаме за предмет на екфразата 
си бронзова скулптура на човек или човек, изобразен 
на картина, или каквото и да било от този род, 
като започнем от главата, ще се движим част по 
част надолу. По този начин ще се получи във всички 
отношения одушевено слово. 
Тъй като частите на словото са пет, както 
многократно се каза, а именно – въведение, разказ, 
антитеза, развръзка и заключение, – като 
упражнение за нас екфразата е от полза тъкмо за 
частта на разказа, освен заради това, че не се 
прави като просто описание, и заради това, 
че се отличава с нагледност по отношение 
на изобразеното и изправя пред очите ни 
това, за което се отнася словото, та едва 
ли не ни превръща в зрители.
Доколкото видовете слова са три – 
съдебно, тържествено и съвещателно, 
– по отношение на всяко едно от тях 
ще открием полза от настоящото 
упражнение. Понеже, когато се съвещаваме, 
по необходимост често трябва да опишем 
това, за което се отнася речта ни, за да 
бъдем по-убедителни. Когато пък обвиняваме 
или оправдаваме някого, ще имаме нужда и 
от усилването, за което екфразата допринася. 
Също така при тържествени теми е подходящо да 
направим удоволствие на публиката в театъра и 
чрез екфраза.
В повечето случаи това упражнение 
следва да бъде възприемано 
като съставна част на 
ораторското слово. Но също 
така нищо не пречи да има 
стойността на цялостно 
слово само по себе си, 
макар че в повечето случаи 
действително е отделна 
част.
При екфразата се нуждаем 
от разнообразие на изразните 
средства. Те обаче трябва да са 
в съзвучие със съответната тема 
и с вида на съобщението, било за да 
я представим като приятна, било 
за да изтъкнем някаква полза, било 
за да събудим някакво друго чувство. 
Защото има случаи, когато желаем само 
да предизвикаме радост, но има и други, 
когато се стремим да предизвикаме страх или 
да преувеличим, както Демостен в словото „За 
лъжливото пратеничество“ (XIX, 65) се стреми чрез 
речта си да изправи пред очите ни страданието на 
фокидците.
(Spengel, III, p. 491, 12)

Превод от старогръцки: БОГдАНА ПАСКАЛЕВА
Научна редакция: НЕВЕНА ПАНОВА

Преводът е направен по изданието: Rhetores graeci 
ex recognitione Leonardi Spengel, vol. II – III, Lipsiae: 
Teubner, 1854 – 1856.
Референции по: Progymnasmata: Greek Textbooks of Prose 
Composition and Rhetoric, Transl. w. Intr. & Notes by 
George A. Kennedy, Atlanta: Society of Biblical Literature, 
2003.

Йохан Готфрид Хердер

(откъс)

Текстът на Хердер „Първа критическа гора“ принадлежи 
към характерната за Немското просвещение тенденция 

на прокарване на граници между изкуствата и 
дефиниране на тяхното специфично съдържание. Тя 
е в разрез със старата аристотелианска естетика, 

за която всяко изкуство е изобразително. „Първа 
критическа гора“ представлява критика към „Лаокоон, 

или за границите на живописта и поезията“ на Готхолд 
Лесинг. В тази книга Лесинг твърди, че поезията 

е сукцесивно изкуство, т.е. тя си служи със знаци, 
разположени последователно във времето; живописта 

от своя страна е коекзистентно изкуство, нейните 
знаци са разположени един до друг и действат 

едновременно. Това определя и съответното съдържание 
на двете изкуства. Критикувайки Лесинг, Хердер 

предлага една по-сложна класификация на типовете 
знаци и на характерните съдържания на изкуствата.
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[…]

Живописта произвежда въздействието си изцяло 
в пространството върху обекти, наредени един до 
друг, чрез знаци, които естествено показват нещата. 
Поезията от своя страна не работи чрез сукцесията 
по съвсем същия начин, по който живописта го 
прави чрез пространството. Това, което разчита на 

нейната сукцесия от произнесени 
звуци, не е същото като 

онова, което разчита на 
коекзистентността 

между частите 
при живописта. 
Последователността 
на знаците в 

поезията не е 
нищо друго освен 
conditio sine qua 
non и по този начин 
представлява само 
едно ограничение 

за поезията, докато 
коекзистентността 

на знаците в 
живописта е самото 

естество на това 
изкуство и основа за 

художествената му красота. 
Макар да е вярно, че 

поезията действа чрез 
последователни звукове – 

т.е. чрез думи, – последователността от звукове, 
сукцесията от думи, не е в центъра на нейното 
въздействие.
За да направим това разграничение още по-ясно, 
нека сравним две изкуства, които действат чрез 
естествени средства, а именно живописта и 
музиката. Тук мога да кажа, че живописта действа 
изцяло чрез пространство, точно както музиката го 
прави чрез последователност на времето. […] 
Но с поезията ситуацията се променя. Там 
онова, което е естествено в знаците – например 
звуковете, музикалността, последователността 
от тонове, – допринася твърде малко или съвсем 

нищо за въздействието на поезията; смисълът, 
който е залегнал в думите по силата на едно условно 
съглашение, или душата, която обитава произнесените 
звуци – тя е всичко. Сукцесията от звукове не 
може да се смята за същностна за поезията, както 
коекзистентността на цветове е за живописта, 
„защото безспорно знаците нямат подходящо 
отношение с означеното нещо“ (срв. Лесинг, Лаокоон, 
гл. XVI).
Основите се клатят, а какво остава за постройката 
[на Лесинг]? Преди да се обърнем към нея, нека положим 
своите основи по друг начин. Живописта функционира 
в пространството, както и чрез художествена 
репрезентация на пространството. Музиката и всички 
основани върху енергия изкуства функционират не само 
във, но също и чрез последователността на времето, 
чрез художествена последователност от тонове. Не 
би ли било възможно да сведем същността на поезията 
също до едно такова първично понятие, доколкото 
тя постига въздействието си върху душата чрез 
условни знаци, чрез смисъла на думите? Ще наречем 
средството на това въздействие сила; и тъй, както 
време, пространство и сила са три основни понятия 
на метафизиката, доколкото всички математически 
науки могат да бъдат проследени като произход до 
някое от тези понятия, и ние ще кажем същото в 
теорията на художественото и изящната словесност: 
онези изкуства, които създават произведения, 
действат в пространството; онези, които действат 
чрез енергия – в последователността на времето; 
изящната словесност, или по-право единствената 
област на изящната словесност, поезията, действа 
чрез сила. Чрез сила, която обитава думите; чрез сила, 
която макар да минава през ухото, влияе директно 
върху душата. Тази сила, а не коекзистенцията или 
сукцесията, е същността на поезията. […]
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Нека бъдем наясно, Омир не е единственият поет. 
Скоро след него идват Тиртей, Анакреон, Пиндар, 
Есхил и т.н. Неговият epos, неговият прогресиращ 
разказ, постепенно се е превръщал в melos, в нещо 
подобно на песен, а после в eidos, в картина; жанрове, 
които все пак остават поезия. Така певец (melopoios) и 
лирически художник (eidopoios), каквито са съответно 
Анакреон и Пиндар, биват противопоставени на 
разказвателния поет (epopoios) Омир.
Омир съставя своята поема като разказ: „Случи се! 
Стана това и това!“. У Омир тогава всичко би могло 
да бъде действие и трябва да премине в действие. В 
тази насока се стреми енергията на неговата муза: 
чудни, потресаващи събития представляват неговият 
свят. На него му е по силите да произнесе думите 
на божественото сътворение: „Стана…!“. Анакреон 
се колебае между песен и разказ; неговият разказ се 
превръща в малка песен, малката му песен – в epos на 
бога на любовта. Неговият израз така би могъл да бъде 
„Беше…!“ или „Аз искам!“ или „Ти трябва!“. Неговият 
melos звучи с наслада и радост: енергията, музата на 
всяка една негова песен е едно радостно чувство. 

Намеренията на Пиндар са за обширна лирическа 
картина, лабиринтна ода, построена от 
поетически смисли, която трябва да стане, чрез 
привидни отклонения, чрез вторични фигури, 
изобразени в различни отсенки, едно енергийно 
цяло, където нито една част не е сама за себе 
си, където всяко едно нещо трябва да бъде 
подчинено на целостта: eidos, поетична картина, 

в която самият художник, а не изкуството, е 
забележим навсякъде. „Аз пея!“.

[…]

 Превод от немски: ГЕОРГИ ИЛИЕВ,  
БОГдАНА ПАСКАЛЕВА

Преведено по: Johann Gottfried Herder, Kritische Wälder, 
Berlin: Contumax Hofenberg, 2014.

Първа критическа гора 

Рисунка: 
Ива Стефанова
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Богдана Паскалева

Икономията на слово и образ
Традицията на илюзионистичната картина датира от 
началата на историята на западното изобразително 
изкуство. И тъй като не съществуват запазени образци 
на класическата древногръцка живопис, ни се налага да се 
доверяваме на съхранените екфрази. Така в „Естествена 
история“ Плиний Стари разказва известния анекдот, 
според който състезанието между прословутите 
художници Зевксид и Паразий се е провело именно с оглед 
на въпроса за измамата:

Разказват, че [Паразий] се явил на едно състезание 
със Зевксид и когато знаменитият майстор показал 
гроздове, нарисувани с такъв успех, че на сцената 
долетели птици, Паразий показал една завеса, 
възпроизведена толкова правдоподобно, че Зевксид, 
възгордял се от преценката на птиците, поискал най-
сетне да махне завесата, за да види картината; но 
след това, осъзнал грешката си, отстъпил палмата на 
първенството с искрено чувство за срам, понеже той 
измамил пернатите, а Паразий – него, художника (Plin., 
Nat. hist. XXXV.65, прев. Николай Шаранков).1

Без съмнение този разказ представлява нещо много 
повече от забавна история – в него се поставя въпросът 
за същността на изкуството. В Античността този 
въпрос е формулиран на първо място като въпрос за 
мимезиса, за изкуството като подражание. Такава 
е сякаш интуитивната дефиниция на дейността 
на твореца – както на твореца на изобразителни 
творби, така и на поета – в съчиненията на Платон и 
Аристотел. Античността осмисля изкуството като 
мимезис, без обаче да е напълно ясно какво означава това.2

Разказът за Зевксид и Паразий поставя въпроса за 
мимезиса като въпрос за степента на измамност на едно 
изображение. Подражанието е толкова по-добро, колкото 
по-неразличимо е от същинския обект. В този смисъл 
съвършенството на твореца (майстора) се измерва 
със способността му да мами: Музите пристъпват 
към Хезиод с обещанието, че ще го научат на своето 
божествено изкуство „да правят лъжите подобни на 
истината“ (Hes., Th., 27); Аристотел изтъква като 
достойнство на Омир това, че е научил всички останали 
поети „да лъжат, както подобава“ (Arist., Poet., 1460a19).
В традицията на изобразителното изкуство на 
Запад към края на XVIII в. се установява понятието 
trompe-l’œil, букв. „измама за окото“, „оптическа 
измама“. То е замислено като жанрово определение 
за онези изображения, които са изцяло издържани в 
стила на заблудата – подобно на завесата на Паразий, 
изчерпваща цялата картина. Най-често става въпрос за 
изображения, свързани с жанра натюрморт, представящи 
преимуществено неодушевени предмети. Но е очевидно, 
че „оптическата измама“ може да бъде схващана и 
като радикална форма на самия мимезис и доколкото 
качеството на една художествена творба е това да бъде 
„правдо-подобна“, подобна на истината на предметите, 
това ще рече, че най-качествената творба е тази, 
която прави себе си неразличима от предметите. 
Изображението е дотам подобно на изобразеното, че 
възприемателят се обърква и едва докосването му дава 
да разбере, че е бил излъган. Едва когато се опитва да 
повдигне завесата, Зевксид разбира, че няма завеса.
Анекдотичният характер на Плиниевия разказ обаче 
не е без значение. Той не само ни дава информация 
за предполагаемо съществували творци и техните 
произведения – тъкмо напротив, в литературния 
компонент на екфразата се съдържа теоретичният 
коментар. Анекдотът, вицът, извежда на преден план 
представата за остроумието. Забележимо е, че в 
историята на западното изобразително изкуство от 
различни времена похватът на зрителната измама по 
правило носи свойството на остроумието и иронията 
в разчертаването на границите между реалността и 
художественото. Така разсъждението за същността 
на художественото се разгръща под формата на 
разсъждение за границата, за мястото на рамката, за 
отделянето на фикционалното, образното пространство 
от извън-фикционалното. Ироничното поставяне под 
въпрос тъкмо на границата е запазената марка на този 
похват. Ето защо любим инструмент в областта 
на оптическата измама представляват всички онези 

1 Плиний Стари, Естествена история, прев. Н. Шаранков. – В: 
Ах, Мария, Обсебена от Античността, 2011, 83–104, с. 94.
2 По този проблем – вж. българските изследвания: Невена 
Панова, Мимеополис, София: Сонм, 2012; Камелия Спасова, 
Модерният мимесис, София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2021.

Нека отбележим още един огромен 
проблем в това отношение: 
Античността не разполага с общо 
понятие за художествена дейност, 
за изящно изкуство изобщо. 

елементи, които можем да определим като парергонални 
(букв. „придатъци“).3 Завесата е един от тях.
От друга страна, въпросът за екфразата като словесно 
построение ни отвежда една крачка по-нататък, към 
проблематиката на отношението между слово и 
образ. Ако образът по един интуитивен начин намира 
в техниката на trompe-l’œil радикализацията на своята 
идея, тази за подражанието, то как стои проблемът 
с речта? Когато четем анекдота за състезанието 
между Зевксид и Паразий, ние нямаме достъп до 
съвършенството на мимезиса, за което се разказва в 
този анекдот, разполагаме само с описващите го думи. 
То, подобно на красотата на Елена, за която трябва 
да съдим по реакцията на троянските старейшини, не 
ни е достъпно непосредствено. Но тогава как можем 
да мислим работата на екфрастичното слово? Дали 
то наистина ни казва нещо за изображението, или 
говори сàмо за себе си? Дали едно словесно описание е в 
състояние да предаде пълнотата на образа, или винаги 
само да го редуцира и измества?
В своята статия „Мимезис и описание“ (1988) Луи Марен 
поставя въпроса за отношението между слово и образ 
през фигурата на Нарцис, разглеждайки идеала за екфраза 
(съвършената преводимост от образ към слово) като 
контрапункт, като симетричната противоположност 
на идеала на мимезиса, съвършената илюзия на 
подражателното:

Ако поставим въпроса за отношението между мимезис 
и описание, ограничавайки го в рамките на митовете за 
произхода, изглежда, че поетът и философът се оказват 
жертва – подобно на Нарцис – на фасцинацията от 
едно двойно желание: желание за словесен език толкова 
прозрачен за света на предметите, че описанието, 
което би било най-съвършената реализация на тези 
предмети или фантазмът за такава, да бъде оператор 
в една генерализирана преводимост от образните 
фигури върху картината към имената в езика. Но 
самото това желание има за условие своя друг, който 
му прилича като брат, а би могъл да бъде и негова 
точна противоположност: желанието за живописна 
картина дотам прозрачна спрямо сетивния свят, че 
сама да представлява отразеното в огледало мечтание 
за този свят, огледалният фантазъм на огледалото. 
Тогава живописната репрезентация би била на свой ред 
операцията по генерализирана транспозиция на нещата 
от света в изрисувани образи.4 

Полето на образите от своя страна обаче ще се окаже 
вече уловено в думи. Така според Марен отношението 
между образно и словесно трябва да бъде схванато 
като циклично движение, като кръгова икономия 

3 Срв. Jacques Derrida, “Parergon”, La vérité en peinture, Paris : Seuil, 
1978, 19–168.
4 Louis Marin, “Mimésis et description”, Word & Image: A Journal of 
Verbal/Visual Enquiry, 4:1 (1988), 25– 36, p. 24.

на непрестанна транспозиция между неща, образи и 
думи. Порядъкът на образите и порядъкът на думите 
са два режима, които се докосват, пресичат и дори 
съвпадат по една същностна черта – фактът, че 
представляват репрезентация. Според Марен, доколкото 
са репрезентация, образът и словото, мимезисът и 
описанието, функционират по един и същи начин: чрез 
играта на обмен между прозрачност и непрозрачност. 
Тези две понятия, основно разгледани в книгата 
„Непрозрачното в живописта“ (1989)5, обозначават 
способността на семиотичните елементи в картината 
да функционират транзитивно, т.е. да сочат вън от себе 
си, да означават друго, но също така и интранзитивно 
– нещо, което Марен назовава още рефлексивно, т.е. 
те биха могли да сочат към самите себе си. Така 
всяка една репрезентираща система се гради върху 
взаимоотношението между транзитивно и рефлексивно. 
Бихме могли да добавим, че тъкмо местата, в които 
тази игра бива видима, маркират границите на 
репрезентацията.
И така, екфразата разкрива като хоризонт на своя 
стремеж същото, което миметичната образност 
заявява като идеал – съвършена преводимост: от неща 
към образи, от образи към думи. Съвършената екфраза 
би била на равнището на словесното същото, което на 
равнището на образното представлява инструментът 
на trompe-l’œil. Ефектът и на двете неслучайно е 
определен от Марен с понятието за фасцинация, 
а фасцинираният персонаж par excellence – това е 
Нарцис, уловен от очароващото взаимопроникване 
между транзитивно и рефлексивно, между себе си 
като същия и себе си като някой друг. По този начин 
отношението между екфраза и trompe-l’œil ни помага 
да осмислим обхвата на проблема за мимезиса, както и 
разкрива възможностите, които подобно осмисляне ни 
предоставя по отношение на въпроса за границите на 
мимезиса. Най-вече благодарение на пресичането на тези 
граници.

„Нарцис“ на Филострат
Късната античност ни предлага един забележителен 
пример за употребата на реторическия похват на 
екфразата, който е способен да се разрасне до цяла 
книга – това е сборникът с описания на картините от 
една галерия в Неапол. Предаван под заглавието „Образи“ 
(Eikones), този сборник се приписва на ретора от II–III в. 
Филострат, автор на „Жизнеописания на софистите“ 
и романа „Животът на Аполоний Тиански“ (съчинение, 
което впрочем самò съдържа интересни разсъждения 
по въпроса за живописта). Тук ще се спрем на няколко 
конкретни елемента от „Образи“, които засягат 
фигурата на Нарцис и нейното отношение към темата 
за екфразата. Най-любопитен в случая е фактът, че 
описанието на картината с Нарцис осъществява тъкмо 
интересуващата ни тук връзка между екфраза и trompe-
l’œil:

Изворът изобразява Нарцис, а картината изобразява 
извора и всичко, свързано с Нарцис. Едно момче, което 
допреди малко е преследвало дивите зверове, се е озовало 
пред един извор, изпълва се с копнеж по самия себе си и 
с любов към собствената си красота и както виждаш, 
ликът му проблясва във водата
(Phil., Eikones, I, 23, 1).6

В науката все още се спори по въпроса за автентиката 
на описаните от Филострат картини, за тяхната 
стилистика, за времето, в което са били създадени, за 
особеностите в тяхната организация и т.н. Предполага 
се, че картините са някак тематично организирани, 
което би означавало, че картината с историята на 
Нарцис попада в поредица от изображения, посветени 
на мита за божеството Дионис (картини 14–30 от 
кн. I). Нарцис оформя своеобразен диптих с изображение 
на Хиацинт (II, 24) и се предполага, че ролята на тези 
две картини в контекста на Дионисовия мит е да 
„символизират чрез смъртта си и преображението си 
в цветя възстановяването на живота в природата“7. 
Дори да не се съгласим с това конкретно тълкувание 
на издателя Ото Шьонбергер, присъствието на 
Дионисовата тема без съмнение е налице в картината 
с Нарцис, и то тъкмо благодарение на тълкувателното 
усилие на Филострат, който заявява, че „изворът 
не е останал встрани от вакхическите тайнства на 
Дионис“, доколкото наоколо се откриват атрибутите 
на това божество – отрупани с гроздове лози и бръшляни 
в красиви извивки, които очевидно напомнят на 
тирсовете, носени от служителите на на пръв поглед 
несвързания с Дионис Нарцис, навлиза проблемът за 
лудостта и халюцинацията, които могат да доведат 
до екстатичното самоунищожение на засегнатия (напр. 

5 Louis Marin, Opacité de la peinture: Essais sur la représentation au 
Quattrocento, Paris: Usher, 1989.
6 Philostratos, Die Bilder, Gr.-dtsch., München: Ernst Heimeran, 
1968, 144–145. 
7 Otto Schönberger, Einführung zu Philostratos, Die Bilder, Gr.-
dtsch., München: Ernst Heimeran, 1968, 43.

Екфраза и trompe-l’œil
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Семела или Пентей). Заслужава си да се отбележи, 
че подобно сякаш не напълно обяснимо наместване 
на Нарцис в контекста на Дионисовия митичен 
цикъл се наблюдава в организацията на Овидиевите 
„Метаморфози“ (книга III).
Първото изречение от описанието на 23-та картина 
от книга I направо въвежда централния, най-знаков 
компонент от историята на Нарцис – огледалото. 
Екфразата избира един точно определен тип тълкуване 
на огледалото – това е огледалото като маркер на 
саморефлексията. Филострат заявява, че изворът 
(който тук служи като огледало) изобразява Нарцис, 
а картината изобразява извора и Нарцис, заедно с 
всичко, което спада към неговата история. Това първо 
изречение директно потапя читателя in medias res, 
доколкото реторът не започва с данни за това какво 
„има“ на картината („картината изобразява извор и 
пр.“). Напротив, тук логиката е преобърната, за да 
се получи реторическата фигура на кръстосването – 
вместо да започне от това какво изобразява картината 
и да премине към изобразения на нея извор, Филострат 
отбелязва първо какво изобразява изворът и едва на 
второ място – какво изобразява картината. Този 
хиазъм постига тъкмо ефекта на преплитане между 
изобразяващо и изобразено, чието взаимоотношение 
се усложнява и усуква до неразличимост. Подобен 
компонент Луи Марен без всякакво съмнение би отнесъл 
към интранзитивното, „непрозрачно“ равнище на 
творбата.
Още един интересен момент се откроява в първото 
изречение. „Изворът изобразява Нарцис, а картината 
изобразява извора“ – тук зад сказуемото „изобразява“ 
се крие гръцкият глагол [graphō] с неговите основни 
значения „рисувам“ и „пиша“ (с обща семантика 
„чертая“). Така изворът огледало и картината, 
произведени в субекти, са тези, които „рисуват“ или 
„се рисуват“ взаимно, но също така те се „пишат“ 
или „изписват“ взаимно, бихме могли да кажем, че 
се „описват“ взаимно. Благодарение на употребата 
на глагола [graphō] Филострат успява директно да 
осъществи връзката между действието на визуалния 
мимезис и действието на словесното описание 
(екрфазата), пресъздавайки тъкмо онази икономия на 
подражанието, която Луи Марен описва в статията 
си. Това припокриване на плоскостта на образите с 
плоскостта на словото се потвърждава по особено 
интересен начин във втората картина от диптиха на 
цветята – Хиацинт. Тази екфраза започва така:

Прочети хиацинта, защото той е изписан и казва, че е 
израсъл от земята над едно прелестно момче, като го 
оплаква, него и младостта му, понеже самото цвете, 
доколкото знам, се е родило със смъртта на момчето 
(Phil., Eikones, I, 24, 1).8

Тук, като контрапункт на писмото, извършено от 
извора на Нарцис, се появява писмото на цветето 
Хиацинт. На „изворът пише“ съответства „прочети 
цветето“. Но как това ще бъде възможно, след като 
става дума за визуално изображение? Тези метафорични 
глаголни употреби единствено потвърждават 
неразграничимостта между рисуване и писане, между 
гледане и четене, между мимезис и екфраза и бележат 
тяхното множествено пресичане.
Забележителен момент в картината с Нарцис обаче е 
не само рефлексивното удвояване на главния герой върху 
картината („двамата Нарцисовци изглеждат напълно 
еднакви по лице, с изключение на това, че единият е 
заобиколен от въздуха, а другият – потопен в извора“, I, 
23, 5), но и появата и на похвата trompe-l’œil. Разказът 
на Плиний за състезанието на Зевксид и Паразий вече 
е засвидетелствал съществуването на този похват 
в античната живопис, примери за него се откриват в 
помпейските фрески. Тук обаче той се явява по един 
различен начин. Както посочихме, „класическият“ trompe-
l’œil представлява най-често версия на натюрморт, 
изобразява един или повече неодушевени предмети, 
които да „заблудят“ зрителя, че гледа не образ, а самите 
предмети. Такъв е примерът с гроздето и завесата. В 
картината с Нарцис Филострат обаче описва следното:

Покрай извора са израснали бели цветя, но не като да 
са били там и преди, а сякаш пораснали именно заради 
момчето. Картината е особено правдоподобна и от 
цветовете сякаш се излива роса, та на тях е кацнала 
една пчела, не зная дали тя е измамена от картината, 
или пък ние трябва да бъдем измамени, че пчелата е 
истинска. Нека и така да е! (Phil., Eikones, I, 23, 4)9

Ролята на оптическата измама тук се изпълнява от 
пчелата. За зрителя трябва да остане загадка дали 
става дума за нарисувана пчела, или за жива пчела, 
която е била „заблудена“ от нарисуваните бели цветя. 
Дори е утвърдена необходимостта от поддържането 
на измамата с възклицанието „Нека и така да е“. Това 
означава, че неяснотата засяга субекта на зрение – 
ние, зрителите, ли сме се измамили, или пчелата? Кой 
е излъганият – птиците, които нарисуваното грозде 
привлича, или художникът, който пожелава да повдигне 
нарисуваната завеса? Не е без значение и това, че 
8 Philostratos, Op. cit., 148–149.
9 Ibid., 146–147.

Светослав Стойчев

Когато Одън влиза в Кралския музей за изящни изкуства 
в Брюксел, годината е 1938, а той е прекарал последните 
шест месеца в Китай и е станал свидетел на ужасите 
на Китайско-японската война. Пред очите му за първи 
път са се случили мащабни авиационни битки и голямо 
количество самолети са се разбили някъде в далечината. 
Стремежът на човека да овладее небето се е оказал 
поредната проява на хюбрис, която трябва да бъде 
наказана от боговете. 
Войната оставя огромен отпечатък върху поета. В 
Европа по същото време вече се усеща предстоящият 
армагедон и това е допълнителен катализатор за 
онова, което Одън ще си помисли, когато види на живо 
Брьогеловия Икар. Нека се опитаме да реконструираме 
ситуацията. Късната есен на 1938 година е, Одън тръгва 
от квартирата си към галерията. Още на самия вход 
на музея вижда статуята на Карл ван дер Стапен – 
„Преподаване на изкуството“, която представлява горд 
крилат младеж с перо в дясната ръка. Поетът влиза 
в сградата и се озовава в зала, пълна с произведения на 
Питер Брьогел Стария, сред които е и прочутият 
„Пейзаж с падането на Икар“ (стремежът на Икар 
да овладее небето също е бил неуспешен). Цялата 
зала е обладана от абсолютното пренебрежение към 
изключителното, от пълната липса на състрадание, 
което вдъхновява Одън да напише стихотворението 
„Musée des beaux arts“.
Дълго можем да говорим за платното на Брьогел, 
създадено през пролетта на една друга епоха. Ще 
отбележим само, че то е сред малкото произведения на 
художника, представящи митологичен сюжет, при това 
не кой да е сюжет, а Овидиевия разказ за смъртта на 
Икар. Типични за Брьогел елементи се откриват в него – 
енигматични детайли, скрита смърт и в същото време 
доминация на всекидневното. В картината откриваме 
и присъщите на северните майстори ирония, особен 
хуманизъм1, отсъствие на какъвто и да било ужас. 
И ако поради тези характеристики в платното 
първо забелязваме фигурата на орача, който не 
върши нищо необичайно и чак след известно усилие 
погледът ни се спира върху цопналия давещ се Икар, 
то в стихотворението първото, което прочитаме, е 
„about suffering they were never wrong, The old Masters“ 
(За страданието те никога не са грешали – Старите 
майстори). Инверсията, която Одън използва, преобръща 
обичайния словоред на първото изречение и поставя в 

1 По темата интересни текстове имат Макс Дворжак и 
Джулио Карло Арган.

началото страданието. Дори само в този жест вече се 
наблюдава сериозната разлика между произведенията. 
Изправен пред тази картина след преживените травми, 
поетът не може да я разгледа в рамките на епохата, през 
която е създадена. Срещайки картината на Брьогел със 
своето стихотворение, Одън проявява саморефлексия – 
той свързва настоящите проблеми с миналото, създава 
сам своите предходници, както прави Данте или както 
отбелязва Борхес в есето си върху Кафка.
В картината си Брьогел цитира Овидий, изменя го според 
особеностите на своята епоха и поставя в центъра 
образи, които в „Метаморфози“ са периферни, например 
като този на орача. Одън пък от своя страна създава 
екфраза на въпросното платно. Неговата екфраза обаче 
вече е белязана от войните на ХХ век и кризата на 
модернизма. Впрочем той не е единственият. „Пейзаж 
с падането на Икар“ се оказва особено интерпретирана 
след Първата световна война. Множество творци, 
работещи в сферите на различни изкуства, са вдъхновени 
от картината и при всички се наблюдава същата 
тенденция, която демонстрира Одън. При наличието на 
такава дистанция между оригинален образ и екфрастично 
описание на образа, екфразата значително изменя начина, 
по който се чете произведението. Както Пиер Менар 
през ХХ век пренаписва Сервантесовия „Дон Кихот“ 
без всъщност изобщо да го променя, така и екфразата 
на Одън променя картината на Брьогел без всъщност 
изобщо да я променя. 
Ако през Античността екфразата е елемент от 
красноречието и отпраща към сравнително близки във 
времето произведения, то в нашия случай наблюдаваме 
дистанция от четири века, като това проблематизира 
функционирането є. Очевидно е, че Брьогел работи върху 
Овидий, а Одън върху Брьогел, но самият Одън никъде 
не споменава Овидий, макар със сигурност да познава 
античната поема. По този начин може да се отвори 
една цяла серия от произведения, надградени едно върху 
друго, макар и не всички да посочват експлицитно 
предходниците си. Много често всъщност ние сме тези, 
които откриваме предходниците на един текст, както 
твърди и Борхес. Така можем да продължим линията 
на Брьогеловия Икар и към Джон Сингър Сърджънт, 
Пол Неш, Уилям Карлос Уилямс, Радичков и единствено 
интертекстуалността знае къде още може да ни отведе.

за страданието: Одън и 
Брьогеловият Икар

пчелата като фигура носител на trompe-l’œil 
се появява във връзка тъкмо с цветето 
нарцис, в което предстои да се превърне 
персонажът. Кой е нарцисът/Нарцис-ът на 
картината?
Пчелата функционира тъкмо като 
парергонален елемент. В ренесансовата 
живопис на XV в. можем да наблюдаваме 
поредица от примери за trompe-l’œil от този 
тип, през XVI и XVII в. те се умножават и 
усложняват. Върху картини се изобразяват 
дребни насекоми, например муха или 
пеперуда, за които зрителят би могъл да 
помисли, че стоят отсам плоскостта на 
картината. Дали мухата е нарисувана, или 
истинска муха е кацнала върху картината? 
Съмнението може би трае само част от 
секундата, но това е достатъчно, за да 
реализира целта на оптическата измама.
И така, пчелата върху картината с Нарцис 
ни се разкрива като ключ за четене на 
цялата картина. Тя функционира като 
точка на преплитане на семантиката на 
самата разказана история и в същото време 
– на семантиката на визуалното. Пчелата 
е образ, който повтаря дилемата на 
Нарцис – тя, както ни казва Филострат, 
е „привлечена“ от образ, влюбена в една 
измама, тъй като се опитва да почерпи 
прашец от нереално цвете така, както 
Нарцис пожелава и дори си въобразява, 
че е получил споделената любов на един 
неистински младеж. Но от друга страна, 
пчелата играе ролята на превключвател 
между фикционалното и реалното 
пространство, тъй като конституира 
една зона на неразграничимост между 
двете. Тя едновременно принадлежи и не 
принадлежи на фикцията на картината, едновременно 
е отсам и оттатък равнината, разделяща иконичното 
двуизмерно поле на разказаната история от реалното 
триизмерно пространство на зрителя. Пчелата 
е онзи компонент, който съчетава в едно цялата 

проблематика на отношението между мимезис и 
описание, между trompe-l’œil и екфраза, и по този начин 
позволява да се осъществи взаимодействието между 
възприемател и творба.

Рисунка: Ива Стефанова
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Валтер Бенямин

Фрагментът „Сатурновият пръстен“ е част от 
ръкописното наследство на Валтер Бенямин и се 

включва в състава на неговата незавършена „Книга 
на пасажите“, като издателят Ролф Тидеман го 

поставя на самия край, след всички допълнителни 
материали с бележката, че самият Бенямин го е 

включил в началото на свитък G от „Пасажите“: 
„Изложения, реклами, Гранвил“. Гравюрата на 

Гранвил, изобразяваща пръстена на Сатурн, 
е тематизирана и в уводния текст „Париж – 

столицата на XIX столетие“1. По спомените на 
Гретел Адорно „Сатурновият пръстен“ е бил един 
от най-рано написаните текстове за „Пасажите“, 

може би още около 1928–1929 г. Според Тидеман е 
възможно текстът да е предвиден за радиобеседа 

или за статия в периодиката.

В началото на XIX в. се правят първите опити за 
използване на желязото в строителството. Техните 
успехи, заедно с тези на парната машина, напълно 
ще променят облика на Европа в края на същия век. 
Вместо да проследяваме историческото разгръщане 
на този процес, тук ще опитаме да отнесем няколко 
свободни размишления към една малка винетка, която 
датира от средата на века (също така се намира в 
средата на книгата, от която я взимаме) и може 
да ни подскаже, макар и в гротесков ключ, какви 
безкрайни възможности е изглеждало, че се разкриват 
благодарение на използването на железни конструкции 
в строителството. Изображението е включено в 
едно произведение от 1844 г. – Гранвил: „Един друг 
свят“2 – и разказва за приключенията на едно дребно 
фантастично същество, тръгнало на поход не къде да 
е, а в космоса: „Един мост, чиито два края не можеха 
да се обхванат с един поглед и чиито стълбове се 
подпираха върху отделните планети, водеше по чудно 
изравнен асфалт от едно небесно кълбо към друго. 
Триста тридесет и три хилядният стълб се намираше 
върху Сатурн. Тогава нашето геройче забеляза, че 
пръстенът на тази планета беше не друго, а просто 
един обикалящ около нея балкон, по който вечерно 
време жителите на Сатурн излизаха на чист въздух.“
Върху въпросното изображение забелязваме и газови 
светилници. Едва ли е било възможно по онова 
време те да бъдат пропуснати, става ли дума за 
върховите постижения на техниката. Докато в 
наши дни газовото осветление по-често ни прави 
мрачно и потискащо впечатление, по онова време то е 
представлявало върхът на лукса и тържествеността. 
Когато погребвали Наполеон в Дома на инвалидите, 
заедно с кадифето, коприната, златото, среброто 
и надгробните венци, над саркофага била окачена и 
една вечно запалена газова лампа. Като същинско чудо 
на чудесата било възприето изобретението на един 
ланкастърски инженер, създал механизъм, с помощта на 
който часовниковите кули в града автоматично били 
осветявани от газова светлина при падането на здрача, 
а по изгрев светлините им все така автоматично 
угасвали сами.
Впрочем обичайно било газ и лято желязо да се 
срещат заедно в онези елегантни конструкции, които 
възникнали по същото време: пасажите. За едрите 
търговци на модни стоки, изисканите ресторанти, 
добрите сладкарници и т.н. било направо закон да си 
осигурят магазин в някоя от тези галерии, ако държат 
на репутацията си. По-късно от въпросните галерии 
произлезли големите универсални магазини, чието най-
оригинално изобретение, евтиното пазаруване, вече 
било скицирано от създателя на Айфеловата кула.
Употребата на желязо в строителството започнала 
следователно със зимните градини и с пасажите, т.е. 
със същинските съоръжения на лукса. Съвсем скоро 
обаче този тип конструкции намерили истинското 
си техническо и индустриално приложение и така 
възникнали онези постройки, които били лишени от 

1 Вж. „Париж – столицата на XIX столетие“, прев. К. Коев, 
във: В. Бенямин, Кайрос, София: „КХ – Критика и хуманизъм“, 
254–274. (Б. прев.)
2 Става дума за книга, публикувана през 1843 г. под заглавие “Un 
autre monde” при издателя Анри Фурние. Автор на концепцията 
и илюстрациите е карикатуристът Гранвил (псевдоним на 
Иняс Изидор Жерар), а на текста – публицистът Таксил 
Дьолор. Книгата описва фантастичните приключения на 
гротесковите персонажи доктор Пуф, Крак и Абл, като следва 
моделите на сатирично-фантастичния и пикаресков роман от 
типа на някои Волтерови новели или на „Гъливер“. Гравюрата, 
изобразяваща пръстена на Сатурн, е на с. 139 и е част от 
глава XXI „Мистериите на безкрая“, в която персонажът Абл 
пътува из космоса. (Б. прев.)

какъвто и да било образец в миналото и произхождали 
от изцяло нови нужди – търговски хали, гари, 
изложения. На първа линия в този процес се намирали 
инженерите. Измежду поетите обаче също се 
появили някои обзети от сходен ентусиазъм и размах 
на мисълта. Френският романтик Готие например 
казва: „В един миг се оказва възможно създаването на 
своя собствена архитектура с помощта на новите 
средства, произвеждани от съвременната индустрия. 
Използването на лято желязо прави възможни и дори 
изисква множество нови форми, каквито могат да се 
наблюдават по гарите, висящите мостове и сводовете 
на зимните градини“. Оперетата на Офенбах „Парижки 
живот“ представлява първото сценично произведение, 
чието действие се развива на гара. Задължително 
наричали тези места „железопътни гари“ и свързвали 
с тях най-необичайни представи. Към средата на 
века един особено прогресивен белгийски художник, 
Антоан Вирц, пръв предложил да украси с фрески 
вътрешността на гара.
Стъпка по стъпка и в борба срещу трудности 
и упреци, които днес едва ли бихме могли да си 
представим, техниката завоювала [нови територии]. 
Например през тридесетте години в Англия избухнало 
яростно пререкание за железопътните релси. Тогава 
се твърдяло, че по никакъв начин не било възможно 
да се набави достатъчно желязо за цялата английска 
железопътна мрежа (по онова време планирана все още 
в доста скромни мащаби). Необходимо било „парната 
кола“ да се движи по гранитни улици.
Успоредно с теоретичните битки протичали 
и практическите битки с материята. В това 
отношение историята на построяването на моста над 
залива на река Тей представлява особено впечатляващ 
пример. Работата по него продължила шест години, 
от 1872 до 1878 г. И малко преди завършването му, на 
2 февруари 1877 г., един ураган откъснал две от най-
здравите носещи греди (по онова време подобни бури 
бушували с нечувана сила тъкмо по устието на Тей; 
пак те предизвикали катастрофата от 1879 г.). И не 
само мостовите съоръжения изправяли търпението на 
конструкторите си пред подобни предизвикателства; 
не по-различно било положението с тунелите. Когато 
проектирали 12-километровия тунел под Мон Сьони 
през 1858 г., инженерите определили 7-годишен срок за 
строителните работи.
И докато на равнището на големите процеси героичен 
труд се влагал в безпрецедентни и новатроски 
проекти, колкото и да е странно, на микроравнище 
често царяло весело безредие. Като че ли хората и 
„творците“ все още не смеели да се доверят изцяло 

на този нов материал [желязото] с всичките му 
възможности. Докато днес разполагаме у дома си 
стоманените мебели чисто и просто така, както са 
си, преди сто години са полагали неимоверни старания 
чрез специално покритие да придадат на железните 
мебели, каквито вече се произвеждали, такъв външен 
вид, че да изглеждат направени от най-скъпа дървесина. 
По онова време хората започнали да дават мило и драго 
за порцеланови чаши, имитиращи стъклени, кожени 
ремъци, имитиращи златни бижута, железни масички 
от тръстикови стъбла и други подобни.
Всичко това са безуспешни опити да се прикрие 
пукнатината, която развитието на техниката 
отворило между конструктора от новата школа и 
твореца от стария тип. Под повърхността обаче 
продължавала да бушува борбата между академичния 
архитект, за когото всичко било въпрос на стилови 
форми, и конструктора, за когото всичко било въпрос 
на формули. Още през 1805 г. един от водачите на 
старата школа публикувал съчинение под заглавие 
„За непригодността на математиката да гарантира 
издръжливостта на постройките“3. Когато към края 
на столетието тази битка най-сетне била решена 
в полза на инженера, настъпил обратът: опитът 
изкуството да бъде обновено откъм набора от форми, 
които предлага техниката – това бил Jugendstil. По 
същото време обаче тази героична епоха на техниката 
получила и своя паметник в лицето на несравнимата 
Айфелова кула, за която първият историк на 
желязното строителство написал: „Тук пластичната 
художествена сила мълчи в името на колосалната 
напрегнатост на духовната мощ… Всеки от 
дванадесетте хиляди метални елемента е разположен 
с точност до милиметър, всеки от два и половината 
милиона железни нита… На тази строителна площадка 
не е прозвучал нито един удар с длето, който да 
изтръгне формата от камъка; дори в това отношение 
мисълта взима надмощие над мускулната сила, като я 
пренася върху здраво скеле и кранове“4.

Превод от немски: БОГдАНА ПАСКАЛЕВА

Преводът е направен по: Walter Benjamin, Das Passagen-
Werk, Bd. 2, hrsg. v. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1982, 1060–1063.

3 Авторът на това съчинение се нарича Шарл-Франсоа Вил. (Б. 
изд.)
4 Алфред Готхолд Майер, Строителство с желязо. Неговата 
история и естетика, Еслинген, 1907, с. 93. (Б. изд.)

Сатурновият пръстен или за железните конструкции

Гранвил, „Един друг свят“, Париж, 1844, 
с. 139 (гравюра)
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Н О В А  Б ъ Л Г А Р С К А

Тодор П. Тодоров

Очаквайте от септември 2022 в изд. „жанет 45“.

„Хагабула“ е роман в стила на магическия реализъм, 
който следва пътешествието на Ернан Кортес и 

неговата експедиция към планината на ацтеките. 
Разположен в междината на приключенското, 

философското и фантастичното, романът пита 
за краищата на света и историята, за разрива на 

човека с първичните сили на живота, за вечността на 
желанията и ролята на жените в един обречен свят, 

създаден от мъже. Героите прекосяват феерична, 
съноподобна реалност, която ще ги отведе до 

непредвидими разкрития и развръзка с космогоничен 
мащаб.

(Разделените откъси са от различни места в книгата.)

Кондор се спуска над океана. Едва докосва водата – 
прохлада, благодат. Всичко свети – крилата и небето, 
вълните, лумнали в пламъци. Бяло платно блести в 
синевата. У дома ленен чаршаф повтаря същия рефрен, 
подухван от вятъра. Две тихи ръце, аромат на сапун 
и пролет. И конецът на времето – в дланта на дете. 
Изгряват земята, небето, дъждът, всяко стръкче 
трева. Божурът се разтваря за слънцето. Лъхва повей, 
потреперва игликата, пчела каца в синия цвят. Капка 
роса се таи в листото на ореха. Дете сънува пеперуди, 
озарени от мълния. Някой бяга. Следобедът спуска 
жалузи над житата, става късно. Жена плаче, окъпана в 
луна. Звезди огряват висините, светулки рисуват нощта. 
Лятото е майка и светът няма край. Но ето, нещо 
тъмнее. Кондорът търси сушата, сянка пленява крилете 
му. Самотен кораб потъва в морето. Всичко е далеч – 
младостта, часовете, годините. Само Испания е вечна, 
никога забравена. Гръм изяжда съня на рибата, погълнала 
корабокрушенец. В сърцето на тигъра се ражда елен. 
Студен циклон пори степта, подгонва вълци, жерави, 
змии. Пустошта се разклаща, нещо в тайгата мълчи. 
Завързват лодките в пристанището. Вятърът шепне 
черна молитва, рибарите надяват ботуши. Тъмна луна 
изгрява – слънце от мрак. И ето, нощ връхлита от онзи 
свят в този. Хагабула навсякъде.

***
Ернан пресича площада сред уханията от сергиите 
на цветарите, усмихва се на една жена, която в този 
момент отваря прозореца, а после, милван от утринните 
лъчи, изчезва в малките улички. Когато излиза пред 
сградата на университета, забелязва там фигурата 
на своя приятел Салгадо. Лицето му е обърнато 
към висините, към слънцето и причудливите облаци. 
Двамата посещават лекции по латински и астрономия, 
но Салгадо владее още два езика, умее да води служебна 
кореспонденция, запознат е с бюрократичните ритуали 
на монархията. С лекота се справя с обноските в 
обществото – вече е представен в двора на Негово 
Величество. По всичко личи, че се готви за държавна 
кариера. Но още от малък сърцето му пази друга тайна. 
Друга мечта. Често, докато момчетата воюват с 
пръчки или мятат камъни, Салгадо съзерцава мравуняци 
и гнезда, следва дирите на охлюви и червеи. Наблюдава 
полета на птиците, чертае карти на небесни пътища. 
Вярва, че има други езици, които знаят повече. Вълнуват 
го буквите на Египет и Вавилон. В белезите на кълвача 
по дървесната кора чете азбука. Сравнява клинописа на 
шумерите с чертите, нарисувани от клюнове, с резкєте, 
оставени от ноктите на диви зверове. Големият 
език е на земята и небето, казва Салгадо, и подслушва 
вътрешния глас на природата. Съществуват истини, 
несънувани от човешкия род. Истини, изричани от 
писъците на нощни птици, от воя на вълците, от рева 
на мечките. Съществува мъдрост, написана в прахта от 
похода на буболечките и от полета на пеперудите над 
тях, мисли Салгадо.

***
Ернан се събужда късно. Слънцето отдавна огрява 
улиците, градът жужи нетърпеливо. Опитва се да 
отвори очи, но главата му тежи, възглавницата е мека и 
дълбока, от прозореца струи топлина. Отпуска се, като 
оставя случайните звуци на Саламанка да гъделичкат 
слуха му все по-далечни – силуети на полуизречени думи, 
сенки от улични шумове, претопеният екот на нещата. 
Зад притворените му клепачи изникват образи и картини 
от други светове, преситени от цвят, вкус и аромати, 
от спомени или предчувствия. Тялото му олеква и той 
забравя града, забравя Салгадо, потъва.
И ето го, върви по улицата към пазара. Слепец свири 
на лютня в уличката на бижутерите. Жена простира 
червена риза, от близкия двор ухае на лавандула. 
Касапинът реже месото на улицата и кръвта се стича 
на струйки в канала. Кучета притичват, близват бързо 
червената локва, приближават тезгяха, но месарят 

крясва нещо, замахва със сатъра и псетата се разбягват. 
Мъж тича в другия край на улицата. Бяла птица прелита 
край една от кулите на катедралата. Ернан завива и ето: 
пазарът се възправя от нищото подобно на мираж. От 
сергиите се надигат букети от миризми и се вплитат в 
сложни въздушни фигури – призраци на желания, – после 
се разбягват невидими сред всеобщата глъч. Мустакат 
мъж продава зайци, по-нагоре по пътя спира каруца. 
Още няколко крачки и над главата на Ернан се къса въже, 
макарата се завърта и кофа с вода се търкулва току пред 
него. Преди да се стовари с трясък върху калдъръма, 
тя се обръща във въздуха и го облива с хладен дъжд. 
Дрехите му прогизват, но слънцето гали нежно кожата 
му. Черна жена продава люляк. И се смее – на него ли или 
на някоя шега, той не разбира. Цигани предлагат ябълки, 
плодовете греят в червено. Мъже и жени подвикват след 
минувачите. 
Вижда я до кошниците с мак. Макар косите є да са 
черни сега, разпознава същите зелени очи. Босите крака. 
Усмивката. Леките движения. Бялата кожа. Тя прави 
стъпка напред, разтваря длан пред очите му. И Ернан се 
събужда.
Преваля пладне, слънцето е забодено в средата на 
небосвода. Той се измъква от леглото, облича се и излиза. 
Тялото му е отпуснато 
след дългия сън и той крачи 
бавно, оставя лъчите 
да сгреят костите, да 
пробудят постепенно ума 
и сетивата му. Свежият 
въздух изпълва дробовете, 
а уханието на печено месо 
и риба разбуждат апетита 
му. В края на пазара се 
намира „Жадната щука“ 
– таверна, където често 
обядват със Салгадо – и 
Ернан се запътва натам, 
предвкусвайки насладата 
от топлите ястия. Да 
сърбаш с лъжица яхнията, 
да пийваш гъсто вино, 
докато навън се пазарят 
търговци, притичват деца, 
чужденци кръстосват 
улицата, непознати жени 
се усмихват, кучета 
преследват каруците, 
а слънцето танцува по 
покриви и прозорци, спуска 
се косо и свети сред 
пъстрото стълпотворение 
– колко радост за очите и 
стомаха. Гледката може 
да се наблюдава с часове 
от „Жадната щука“ – да 
ти стане приятно, че си 
част от този щастлив 
и ведър град, че си част 
от съня на Саламанка. С 
подобни мисли в главата Ернан се отправя към пазара, 
но само след няколко крачки ухото му долавя песен, 
спомен, сън – нещо сграбчва сърцето и стисва гърлото 
му. Той замръзва насред улицата и обръща глава. И 
ето го, слепеца с лютнята и скръбта си, разказващ 
за убийства и екстази в свят без очи. Един самотен 
странник, просяк на слънчевата улица на бижутерите, 
който говори езика на струните, прокарвайки пръсти 
по чудния инструмент. Ернан отминава, опитва се да 
преглътне внезапната тъга, която дави апетита му, но 
образът на слепеца не го оставя – все едно е срещнал 
другар от забравено минало, баща или брат от далечна, 
изгубена в детството родина. Продължава нататък 
смутен, вдига глава, а над него жена простира червена 
риза, вятърът развява косите є. Аромат на лавандула 
гъделичка ноздрите му. Вече съм бил тук, мисли Ернан, 
но къде? Когато касапинът замахва със сатъра и кръвта 
плисва по каменната улица, си спомня. Всичко е червено. 
И кръвта, и месото, и ризата, и очите на зайците, и 
ябълките, и песента на слепеца. Всички неща са съшити 
с невидим конец, червена нишка събира света. Градът е 
алена мозайка, редена от някого насън. Ернан се задъхва 
и бърза напред, кръвта блъска в слепоочията му. Но ето, 
друг мъж тича в отсрещния край на улицата, бяла птица 
се спуска край катедралата – в горещия камък на кулата 
за миг се отпечатва червената є сянка. По-нататък 
някой продава зайци – очите им горят, рубинени залези в 
плътта. Той чува свистене, нещо просвирва над главата 
му, дървено ведро се откача от въжето си, премята се 
във въздуха, залива го с вода и се търкулва по калдъръма, 
оставяйки малка сива локва пред краката му. А в нея – 
червено венчелистче, захвърлено от вятъра.
Ернан повдига глава и среща погледа на жената с черната 
кожа, продавачката на люляци. Но тя не го забелязва, 
очите є преминават невиждащи през хора и предмети, 
докато се смее на някаква шега, изречена от продавача 
на бадеми. Малко по-нагоре цигани предлагат шумно 
ябълки. Плодовете блестят на слънцето, сочни и червени 

като изваяни от разказвач на приказка в студена зимна 
нощ. До тях, наредени в кошница, се поклащат макове. 
А пред кошницата е тя – усмихва се досущ като насън, 
пристъпва с боси бели нозе, едва докосва земята. На 
Ернан му се струва, че стъпва във въздуха. Гарвановите 
є коси се спускат свободно по тялото, докато протяга 
ръка и разтваря длан пред очите му. 
– Ела – казва му тя.

***
Олеквам, казах си. Всичко олеква. Сякаш нещо се беше 
разтворило и светът изведнъж се озари в онази яснота, 
за която говореше татко. Виждах невинността на 
живота за първи път. Обзе ме чувство на радост, на 
неочаквано щастие. Като че ли бях напуснала себе си, 
най-сетне усещах как всичко се пробужда, протяга 
се и минава през мен. Колко необозрима, колко крехка 
беше вселената. За миг помислих, че полудявам. Бях се 
изправила и тичах с всички сили напред. Нямаше болка. 
Страданието беше останало зад мен. Знаех, че ще ме 
настигне, но няма да е сега. Чувах стъпките на немските 
стражи, все едно бяха на педя зад гърба ми, долавях 
пукота на сухите клони, прекършени от ботушите им. 
Чувах въздишките на тревите, галени от нощния вятър. 

В същото време всичко 
беше безкрайно далеч. Не 
спирах да бягам, пейзажът 
покрай мен се сменяше 
толкова бързо, че се 
размиваше в зелена мъгла, 
добивайки все нови и нови 
очертания. Скали, реки, 
долини се спускаха като 
бързей край очите ми. 
Въпреки че беше тъмно 
като в рог, виждах всичко 
съвършено ясно. Не го ли 
правеше мракът още по-
отчетливо, още по-живо? 
Чувствах, че нозете ми 
се отделят от земята 
и че политам, носена 
от безтегловността 
на самия въздух. Усещах 
топлината на звездните 
лъчи, иначе студени и 
безразлични. Помилвана и 
благословена от нощта. 
Чувах как гъбите пробиват 
влажната почва, как 
змиите се свиват на 
кълбо зад скалата, докато 
минавам, как бие заешкото 
сърце и как диша дървото. 
Чувах прибоя на морето 
и последния вик на моряка 
преди да потъне в бурята, 
макар да бяха на стотици 
левги оттук. Чувах 
целувките на непознати 

любовници, смеха на самотник, спускащ се в този час от 
пазара в Саламанка към градската кула. Чувах как котка 
сънува птици и как палачът се страхува от конец.

***
Няколко седмици живях като див звяр, криех се по дупки 
в дърветата, ноктите ми пораснаха дълги и криви, 
косата ми почерня до гарваново. Нощем се покатервах 
на някой клон и с часове наблюдавах луната. Най-
сетне заприличах на истинска вещица. Денем избягвах 
пътищата, лазех в сенчести пещери и скални дупки, 
придвижвах се по короните на дърветата, а подир залез 
избирах най-трудно проходимите пътеки, изкачвах се по 
хълмове и била, оглеждах сънливите селца, притихналите 
градове и огрените от луната долини под мен. Внимавах. 
През цялото време внимавах и слушах. Чувах самотната 
песен на улулицата, чувах как вятърът троши сухите 
листа, как сиянието на месечината докосва съня на 
моряка, как мълчи нощта. Бях на покрива на „Нотр Дам“, 
бях раковина на върха на пустинна дюна, в която вие 
прибоят на отдавна пресушено море, бях сянка на гарван, 
бях гигантска риба в дълбините на черен океан, бях сънят 
на флорентинеца, на когото се присънваше как строи най-
красивата базилика в Рим. Бях в планината Харц, където 
се събират всички вещици, научих тайните на въздуха 
и на земята, видях очите на огъня и скръбта на онова, 
което остава неродено. Най-сетне извисена, безстрашна. 
Менях образа си, както се мени ликът на пенлива вълна. 
Добих сили – плашещи, великолепни сили. Познавах хора по 
всички краища, които ме знаеха с различни лица. 

Хагабула
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Вътрешно пространство

когато стихотворението
е останка от крушение
на вътрешното пространство
в една тайнствена светлина
безнадеждна,

стичаща се чак
до гладката, здрава,
плътна повърхност
на нещата, в които
се вкопчваме всеки ден,

когато
стихотворението ги обвива
в словесна аура
и се въплътява в тях,
или пък те са, които влагат в него

своята метафизика
и външното пространство 
което населват с 
наежени временности, 
резки светлини, ниски звуци, прах

Опората на музиката

опора на музиката може да е връзката
между мъж и жена, петолинието
на докосванията им или на
срещащите се погледи или пък
на гласните, отгатващи се взаимно, 
на тайнствените сигнали на тяхното разбирателство, 
прорастващо като ластари между тях,
опора на музиката може да е копнежът

на техния слух, обоняние и на всички
отсенки на тембъра и уханието,
но също вътрешен ритъм, част
от космоса, и те го узнават, преминавайки
само за част от секундата, съсредоточени
в една малка точка, ярко блестяща,
която музиката разгръща, разкривайки себе си,
между познанието и съучастничката хармония

Световъртеж

ах, прострените
огромни следобедни 
сенки на музиката!
ти танцуваше в сънищата ми
и тялото ти се извисяваше
във вихъра на уханията
тогава се наслаждавах
на изящните длани
под вятъра
каращи светлината да се люшка
в зигзаг
върху клепачите ми
беше чисто движение
каданс на битието
който извайваше тялото ти
сред лимоновите дървета

В лодка по реката

в лодка по реката,
в лодка нагоре
по реката те моля
утре да не си тръгваш,
да не си отиваш
от река миньо,
да не се отклоняваш
от следата на лодката,
от тази пъргава пяна, 
от преминаващия
през косите ти вятър,
и от светещото в лицето ти слънце, 
а също от мен, който се взира
молитвено в твоите очи.
има ли хора на брега?
ще да има, не зная.
има ли платна, мотори,

гори, острови?
има ли синори?
канари, опасности,
сенки на боега? 
силно ли е течението? 
зная ли?, зная, че те моля
да останеш още един ден,
и не искам, не, не искам 
да си отидеш.

Блус за смъртта от любов

вече никой не умира от любов, един път
бях съвсем близо, беше почти същото,
беше време на доста неконтролируеми настроения, 
на синкопирани много тежки униния, моя любов,
но в края на краищата не умрях, както се вижда, ах, не,
отминаваше времето за слушане на бог и на джаз,
отслабна достатъчно, но ме измъкна от двубоя, о йес,
ах, да, в полунощ, моя любов.

човек издишва и не постъпва уместно, усеща 
стягане в сърцето, напрегнатост в кларинета и 
се почувствах тъй нещастен, ала в действителност,
в действителност никога не съм бил способен, ах, не,
никога не съм си падал по камикадзе,
всичко е въпрос на swing, на swing, моя любов,
да знаеш да тръгнеш навреме, да знаеш да тръгнеш, ясно, 
 но да знаеш,
и аз не се разкаях, моя любов, ах, не, ах, да.

има ритми на улицата които обикалят от къща на къща
при паленето на светлината, една тук, една там.
само че някой ден бурята може да дойде
в сумрака на песента да се озове в дома ми, 
за което никога не съм молил, ах, не, хората да си мълчат,
моя любима, всички хора от квартала,
и тогава ще промърморя, виждайки да пробягва
  стълбицата
кларинетът: да умра или да не умирам, darling, ах, да.

 Превод от португалски: МАРИЯ ГЕОРГИЕВА и 
ЦОчО БОЯджИЕВ

Ан Секстън

Звездната нощ

Това не ме спира от така ужасяващата нужда 
от – ако мога да кажа думата – религия.
Тогава излизам през нощта да рисувам звездите.
                       (Винсент Ван Гог в писмо до брат си)

Градът не съществува,
освен мястото, където едно чернокосo дърво се
разтича като удавница в горещото небе.
Градът е безмълвен. Нощта изкипява в единайсет 
звезди.
О, звездна, звездна нощ! Точно така
искам да умра.

Движи се. Всичките са живи. 
Дори луната се издува в оранжевите си окови,
за да роди деца, като бог, от своето око.
Старата, невиждана змия поглъща звездите.
О, звездна, звездна нощ! Точно така
искам да умра:

в забързания звяр на нощта,
всмукан от онзи огромен дракон, да се разделя
от живота си без знаме,
без утроба,
без вик.

1961
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Винсент Ван Гог. „Звездна нощ“


