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Кръщение

Преносила ме е реката.
Тъй дълго е живяла с мене,
че на мига си казвам:
От днес нататък ще се
наричам с довлечените имена: 
прекършен клон, рибарка, 
на дънера
изтеклите води под слънцето.

Отзиви
  Пламен Антов  

за Боряна Владимирова
  Патриция Николова  

за Даниел Калабрезе
  Диана Данова-

Дамянова за фестивала 
„Генномодифицирани птици“

  Петя Атанасова  
за Боряна Богданова

  Разговор  
на Владислав Христов  
с Росица Чернокожева

Кино и литература
  Надежда Г. Тодорова
  Константин Черганов

Прелиминарна историография
  Петър Трендафилов
  Владимир Игнатов

Нова българска
  Екатерина Григорова
  Весела Люцканова
  Боряна Богданова
  Йоана Стоянова
  Деси Цветкова

Екатерина Григорова

Нощен парк

Под лампите и клоните
пътуват влакове, 
отплават кораби.
Светулки над светулки клети,
мушици хилави, блестящи
в главата ми одрямана
танцуват,
та цяла спяща къща вътре
без прозорци още свети. 
(Къщо, трябва да си пестелива!) 
В тъмата нощна светлосива
глави, унесени над други,
не знаят нито що е зима,
не помнят вече що е нощ.
Черупки. Всички са черупки.
И този кух планински парк
е стихнал фар или коруба
на разлистена водица. 

Александър Байтошев, 
„Конвулсия“
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Н О В О

В центъра на 
новия брой 174 
на списание 
„Християнство и 
култура“ стоят 
актуални проблеми 
на отношенията 
между 
християнските 
църкви и 
обществото. 
Темата присъства 
в разговора 
с доц. Павел 
Павлов, озаглавен  
Православната 
църква в Северна 
Македония и 
в България: 
възможна ли 
е дискусия за 

общото наследство?, както и в текста на Димитрина Чернева 
Църква и общество, който представя наскоро проведения 
под това име колоквиум на Богословския факултет на СУ и 
Богословския институт „Св. Тривелий“. Актуалният проблем 
за войната е разгледан в статиите на Сергей Ташевски Иван 
Илин. Любимият философ на Путин и войната, в текста на 
германския йезуит Клаус Мертес Култ към самодържеца. 
Приносът на Александър Мен за обяснението на руската 
история, както и в анализа на Радостин Марчев Ретроспекция 
на едно несбъднато пророчество (някои бележки за Шмеман, 
Запада и Русия). В памет на починалия наскоро Диоклийски 
митрополит Калистос (Уеър) о. Стефан Стефанов представя 
своите размисли за Православният път, по който ни поведе 
митрополит Калистос Уеър, а в броя е представена и лекцията 
на самия митрополит Калистос Слово и безмълвие във 
„Филокалия“. 100-годишнината от смъртта на митрополит 
Методий (Кусев) е отбелязана в рубриката „Християнство 
и история“ с анализа на Румяна Лечева Старозагорският 
митрополит Методий и социалистите, а 300-годишнината 
от рождението на св. Паисий Хилендарски е отбелязана 
с текстовете на о. Павел Събев Йосиф Флавий и свети 
Паисий: историята като метаистория и на о. Стоян Чиликов 
Съборността на Църквата според химнографията от 
службата на св. Паисий Хилендарски и ранните византийски 
химнографски текстове на Църквата. В рубриката 
„Християнство и култура“ е включен текстът на Майкъл 
Едуардс Вярата е знание, а в темата „Библеистика“ – 
текстът на Десислава Тодорова Невидимото действие на Бога 
в книгата Естир. Новото издание на Фондация „Комунитас“ 
Професорско каре е представено с разговора, посветен 
на Теодицеята . Броят е илюстриран с картини на Леда 
Паташева от изложбата „Ангели“.

„Съдбата на 
Паметника на 
съветската 
армия“ – това е 
темата на брой 08 
на сп. „Култура“. 
„Паметник на 
травмата и 
срама“ – така го 
определя проф. 
Александър Кьосев, 
а журналистката 
Юлиана Методиева, 
която поде 
инициативата 
„Мрак за светлина“ 
(със спиране на 
осветлението на 
монумента), пита: 
„Кога най-сетне 
ще се сбогуваме с 

комунизма?“. Кметът на столичния район „Средец“ Трайчо 
Трайков анализира „страха от Кремъл“, заради който е 
невъзможно да се намери решение на казуса, а актьорът Руси 
Чанев предлага своето решение – изграждането на това място 
на музей на тоталитаризма, който, изпълнен в стил Кристо, 
да носи името на писателя Георги Марков.
И още: писателката Людмила Улицка за това защо „Русия се 
нуждае от команда свободно“; политологът Робърт Каплан 
за „демокрацията, световния ред и империите“; философът 
Джорджо Агамбен за „ангелите и демоните“. В броя може 
да прочетете също така интервюта с проф. Георги Фотев, 
Виктор Чучков, Дьорд Палфи, Атанас Куртев и Милен 
Кукошаров. А също и лекция на словенския режисьор Йерней 
Лоренци, „портрет в отговори“ на актрисата Мария 
Каварджикова, както и размисъл in memoriam на Жан-Люк 
Годар, в който големият кинорежисьор споделя „защо прави 
кино“. Фотографиите в броя са на Румяна Бояджиева, а 
разказът е дело на Силвия Чолева. 

С Е М И Н А Р

„Границите на знание и желание. Фауст“ е темата, 
на която ще бъде посветена съвместната работата на 
филолози и психоаналитици в семинара „Литература и 
психоанализа“ (2022-2023). Семинарът се организира от 
асоциация „Българско психоаналитично пространство“ 
и катедра „Теория на литературата“ на Софийския 
университет, като през новата академична година 
ще бъде неговото седмо издание. Формулировката 
„Границите на знание и желание. Фауст“ препраща към 
работата на Жак Лакан в Семинар XX „За женската 
сексуалност. Границите на любовта и познанието“ 
(1972-1973) и към „трагедията на познанието“, белязала 
литературната фигура на Фауст.
Отдавайки дължимото на Йохан Волфганг фон Гьоте, 
семинарът „Границите на знание и желание. Фауст“ 
ще разгледа „знаменития магьосник и чернокнижник“ 
Фауст, продал душата си на дявола срещу безгранично 
знание и светски удоволствия, като парадигматична 
фигура, към която периодично се завръща западната 
литература и култура. От анонимния автор на първия 
сборник „Faustbuch” (1587), издаден от печатаря Йохан 
Шпийс в родния град на Гьоте Франкфурт на Майн, 
през имена като Кристофър Марлоу, Калдерон де ла 
Барка, Готхолд Ефраим Лесинг, Аделберт фон Шамисо, 
Николаус Ленау, Джордж Байрон, Хайнрих Хайне, Йожен 
Дьолакроа, Александър Пушкин, Гюстав Флобер, Томас 
Ман и др. можем да конструиране една литературна 
традиция, в центъра на която стои интересът към 
легендарния учен, но и изобщо към въпроса за границата 
на знанието и желанието.
Въпросът за знанието и желанието в психоанализата 
е свързан, от една страна, с въпроса за разликата 
между знание (“connaissance”) и познание (“savoir”), а 
от друга страна, с несъзнаваното желание на всеки 

един субект и истината за това желание. Лакан 
очертава тези разлики, следвайки Фройд, като 
същевременно представя проблема за формирането 
на Аза и фундаменталните разлики между Аза и 
субекта на несъзнаваното. Именно истината за 
несъзнаваното желание на субекта ще се превърне в 
централен въпрос на всяко психоаналитично лечение. 
Психоаналитичните лечения разгръщат процес на 
достъпване до едно Символно знание посредством 
свободните асоциации и при следването на дискурса на 
Несъзнаваното. Абсолютното знание е невъзможно, за 
което свидетелства несводимото разделение между 
субекта и знанието, – нещо, което Фройд добре е 
разбирал. Именно оттук следва разграничението на 
психоанализата от философията и научния дискурс 
като цяло.
Сред конкретните литературни творби, на които ще 
се спрем, са  „Фауст“ на Гьоте, „Доктор Фаустус“ 
на Томас Ман, „Бувар и Пекюше“ на Флобер. А 
сред психоаналитичните текстове са „Наградата 
„Гьоте“, „Ерос и култура. Неудовлетвореността 
от културата“, „Проект за една научна психология“, 
„Остроумието и отношението му към несъзнаваното“ 
на Фройд и отделни глави от Семинар XX на Лакан. 
Откриването на семинара ще се състои в Зала 1 на 
Ректората, от 18.30 ч. на 27 октомври 2022 г. Към 
него свободно може да се присъедини всеки, който има 
желание и интерес към представената проблематика.

Oт организаторите: Мимоза Димитрова, Розалина 
Дочева, Иван Дулов, Георги Илиев, Мария Калинова, 
Ирина Калбанова, Богдана Паскалева, Еньо Стоянов, 
Камелия Спасова, Дарин Тенев, Елица Цигорийна.

Семинар „Литература и психоанализа“:
„Границите на знание и желание. Фауст“ (2022-2023)

Деси Цветкова има издадени пет стихосбирки на 
български и една на английски. Съставител, автор и 
преводач в антологията „River of words“. Стиховете 
є са публикувани в сп. „Пламък“, „Море“, в. „Словото 

днес“ и сп. „Нова асоциална поезия“, в антологии 
и списания в България, Индия, Румъния, Белгия, 

Великобритания, САЩ, Сърбия, Албания, Индонезия, 
Русия, Мексико, Бангладеш. Член на фламандската 

„Партия за поезия“. Живее и работи в Белгия. Деси 
Цветкова печели първо място за поезия на Световния 

литературен фестивал в Брашов за 2022 г.

*

Топли стъпки, оставени от приятел, 
в хладната мъглива утрин.
Тръгвам по тях, 
в памука от въздух,
кацнали сиви гълъби, 
сливат контури с времето.
Продължавам,
докато разбера
къде ще ме заведат следите,
към центъра на мъглата, 
да разпръснем светлина от фенера,
или там, в планината, 
на върха, 
да изчакаме новия ден. 

От „Предпочитам да летя“

На хълма
събират се 
гарвани
Броят си подвизите
Кой колко души 
е превел към отвъдното

Долу бели гълъби
на площада
Пратеници на Светия Дух

Балансът на вселената
се възстановява...

Щрих от спомен

Проплака новородено яре
в кошарата на двора;
баба въздъхна щастливо;
на праскови ухаеше,
а дядо помпаше вода от кладенеца.
Аз хукнах боса
по пътечката, 

оформена сред киселец
и далии,
да видя малкото козле.
Отпред чемширът пееше „добро утро“...

*

В съня си лунната
газела
тича
сред тучни долини,
облени в теменужен дъх
и само пъстрота е взела
със себе си към нови дни.
И малко светещ лунен мъх...

*

За миг един-единствен, но прекрасен,
мухата еднодневка се надява.  
А пеперудата, сама по себе си вълшебна,
не знае даже, че цял ефект на пеперудата създава.
Пчелата жълто-слънчева,
тя цял живот изгражда
и по цветята босонога стъпва,
и чудеса в природата се раждат.
Едно дърво, а колко кислород ни дава!
И ето го, великия човек!
Шляп-шляп и пляс, 
мухата своя миг не доживява...
А пеперудите, с карфичка на стената приковава...
Пчелата на изчезване е днес,
дърветата – на буйна сеч подлага...
Човекът сам избира
какъв да бъде,
разрушител или създател?

Сродна душа

И в тълпата 
те виждам.
Отдалеч 
те съзирам.
Лицето ти 
се отличава 
в препълнения куфар 
на спомените.
И в претъпкан площад
пак на фокус си ти,
сякаш сам Бог 
насочва
вселенски прожектор
към теб,
който 
само аз да видя.

Деси Цветкова
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И Н Т Е Р В Ю

Кои са най-ярките ви спомени от работата на Вихрен 
Чернокожев с Радой Ралин?
Анкетата на Вихрен с Радой Ралин след последния си ред 
носи дата на завършване 1983 г. Аз се запознах с Вихрен 
през 1985 г., така че знам нещата около тази анкета 
малко постфактум и от разказваното ми от съпруга 
ми и вече редактирането на текста от Радой след тази 
дата. От разказите на Вихрен знам, че Радой максимално 
го е улеснявал в съвместната им работа. Радой дори е 
дал ключ за дома си на Вихрен. И малко на шега, но то е 
сериозно – той е позволявал само на Вихрен да пуши на 
балкона му, въпреки че у тях не се пушеше. 
Предстоеше Радой да редактира напечатаната от 
Вихрен анкета, която се състоеше от 3 папки. Радой 
много отлагаше. Работеше бавно, но много прецизно. 
Беше нанесъл три пласта поправки – с молив, химикал 
и флумастер. Всичко изглеждаше много трудно за 
разчитане. Вихрен трябваше да преписва всичко от 
началото на текста. Когато му предлагах някой да 
му помогне в напечатването, той винаги отказваше 
и смяташе, че само той може да разчете правилно 
редактиранията на Радой. 
Радой много бавно редактираше, особено през късните 
години от живота си. Вихрен ходеше многократно у тях 
да го подканя. На една от папките стои надпис: „Радой, 
моля те, редактирай това – няма време!“.
Вихрен беше загубил вяра, че тази анкета ще се 
отпечата. След като Вихрен почина, в безвремието, 
в което се намирах първите месеци, усетих и осъзнах, 
че това е моето малко поне спасение – да направя 
необходимото анкетата да може да стигне до 
читателите. 
Истински приятели, които уважаваха много Вихрен, 
като Борислав Скочев, Даниела Горчева, Мариана Цонева 
и разбира се, сина ни – Вихрен младши, ме подкрепиха и 
така започна работата по подготовката  на анкетата за 
отпечатване. Мариана Цонева неправи и невъзможното 
да се разчете и набере на компютър текста. Винаги 
казвам, че тя свърши работа колкото цял графоложки 
институт. А Борислав Скочев многократно прецизно 
редактира текста и го странира. Даниела Горчева много 
помогна с уточнения по снимковия материал. Имах 
и безрезервната подкрепа на синовете на Радой – Кин 
Стоянов и Стефан Стоянов.

По какво си приличаха Вихрен и Радой? Какво ги 
привлече един към друг?
Мисля, че по много неща си приличаха. Най-вече по 
почтеността. И човеколюбието. И у Радой, и у Вихрен 
имаше една елегична и лирична нотка в отношението 
им към света, към хората. И толерантност към 
друго мнение. Още когато са се виждали през по-
младите години, преди да се сближат в Народната 
библиотека, те са си говорили дълго и Радой е подкрепил 
безрезервно избора на Вихрен да пише дисертация 
върху творчеството на Димитър Подвързачов – автор 
непознат и низвергнат. Много хора са искали да правят 
анкета с Радой Ралин, но той се е доверил само на Вихрен 
и е посочил него като свой събеседник в това  дело.
И двамата работеха в полето на хумора и сатирата. 
Свързваше ги и общият порив към свободомислие и 
демократичност. Първият носител на наградата „Райко 
Алексиев“ бе Радой, а вторият – Вихрен. 

Как се връщаше Вихрен от разговорите с Радой? 
Беше ли обнадежден, че този труд си заслужава, че 
един ден тези записи ще се превърнат в ценна книга – 
документ на времето?
Вихрен, като талантлив литературовед, историк и 
теоретик в областта на хумора, имаше много точна 
представа за значимостта на тази анкета. Радой с 
изключителната си памет не просто е разказвал за 
живота и творчеството си, а картинно и живописно 
е направил една „възстановка“ на времето от 20-30-те 
години на миналия век до 80-те години. А това е половин 
век културно-историческа памет. Както казва големият 
син на Радой, Кин Стоянов, това при Радой не е поток на 
съзнанието, а водопад. Тук са преплетени много събития, 

„Просто живях“ – анкетата на Вихрен Чернокожев с Радой Ралин
Разговор на Владислав Христов с Росица Чернокожева

много съдби, много надежди и крушения. Личното и 
социалното са така неразделими, че се получава една 
преживелищна картина от симбиоза на социалното и 
това, което е на вътрешната душевна сцена на всички, 
които са повече или по-малко герои в тази своеобразна 
пиеса.
Това предизвиква у мен асоциации и аналогии за пиесата 
на Пирандело „Шест лица търсят автор“. Като че ли 
всички участници в тази анкета са търсили и намерили 
своите автори – Радой и Вихрен. И това достига до 
читателите. Най-основният и плодотворен период на 
създаването на анкетата е било времето, през което те 
са били в Творческия дом на писателите в Хисаря, където 
Радой е ходел често.

Труден ли беше пътят до издаването на „Анкетата“? 
През какви етапи мина?
За съжаление, анкетата по ред обстоятелства не 
можа да се издаде със субсидия от „Помощ за книгата“. 
Това доведе до издаването є в малък тираж. Но всички 
колеги, които работиха по нея,  работиха безвъзмездно, 
без заплащане на труда им, в памет на Радой и Вихрен. 
Изказвам дълбоката си благодарност на доц. Пенка 
Ватова, доц. Елка Трайкова, доц. Емил Димитров, гл. ас. 
Елена Борисова, гл. ас. Емилия Алексиева, д-р Аделина 
Германова, Мариана Цонева, Борислав Скочев, Даниела 
Горчева, доц. Михаил Груев, Иванка Гезенко, както и 
на най-близкия приятел на Радой и Вихрен художника 
Калин Николов, който, докато се е раждала анкетата, 
е правил рисунки и те са особено ценни, за да се получи 
едно уникално издание. Благодарна съм на всички, които 
помагаха в това дело. 
Понеже в анкетата се говори за много събития и 
личности, това изискваше детайлно отбелязване 
и обговаряне  и обемни бележки под линия, както и 
обемист азбучен показалец. Но всеки, който отгърне 
анкетата, ще се убеди, че тя е написана много четивно, 
много интригуващо, много психологически обосновано и 
самата тя може да бъде повод за нови психоаналитични 
трактовки и на двамата си създатели – Радой и Вихрен. 
Това е един доверителен диалог между анкетиращия, 
който е перфектен познавач на живота и творчеството 
на автора, и анкетирания автор – чиито отговори са 
искрено и смело разкриващи вътрешния му свят. Те 
двамата – Радой и Вихрен, са в един доверителен диалог и 
дует.

Имаше ли части от записите, които отпаднаха? 
За тази анкета са направени десетки касети записи. 
Една част от записаното не е могло да бъде включено 
в анкетата не защото не е интересно, но както се 
знае, всяка книга има своя логика на създаване, своя 
архитектоника, и в процеса на създаването є се 
вижда кое и колко трябва да се включи. Но те ще се 
актуализират на друг електронен носител и ще бъдат 
запазени.

Чрез спомените на Радой „Анкетата“ проследява 
не само литературния, но и социалния климат в 
страната за период от над половин век. Откъде 
тръгнахме и докъде стигнахме?
Интересното е, че Радой помни случки, преживявания, 
хора още от ранна, 3-годишна възраст. Това е 1926 г. 
Радой бе поставил едно условие, по-скоро приятелска 
молба – Вихрен да не разкрива приживе случая с 
осиновяването му. И Вихрен почтено се съобрази с това. 
Но понеже така стана, че и Радой, и Вихрен бяха вече 
покойници, този текст можа да се включи в анкетата. 
Да, това е проследяване на историческия, социалния и 
литературния живот до 1983 г. Вихрен бе приготвил 
въпроси към Радой и след тази дата, но Радой все 
отлагаше отговорите и тези събития не са коментирани 
от писателя. Като че с идването на демокрацията 

Радой предпочиташе да участва в тези събития, да ги 
преживява, а не да ги коментира. Радой живя в годините 
на посткомунизма още 14 години. Но и възрастта, и 
здравословното състояние даваха отражение.

Познават ли младите четящи поколения 
творчеството на Радой? С какво е ценен той в 
контекста на днешната ни заобикаляща реалност?
Мисля, че днешните поколения не познават твореца 
Радой Ралин. Знаят откъслечни факти, че е бил опонент 
на тогавашното социалистическо статукво. Свързват 
името му с епиграмите от книгата „Люти чушки“, 
която е изгорена. Ето че и нашата култура е преживяла 
такива драматични сътресения – както са горили 
книгите на Фройд или описаното в утопията на Рей 
Бредбъри „451 градуса по Фаренхайт“, където се изгарят 
книги. Реалността понякога не е никаква фантастика, 
а драстични преживелици. Но житейски и творчески 
нещата при Радой са далеч по-сложни. Като дете той 
расте с четенето на социалистическа литература 
под въздействието на баща си. Бил е в тогавашните 
формации на социалистически детски групи. Вдишвал 
е тези идеи. Познавал е Вапцаров и създаващата се 
тогава социалистическа литература и култура. Сам той 
участва в края на войната като доброволец в Унгария 
и Словакия. Но по време на „култа към личността“ 
започват разочарованията му от тези идеи. Като 
работещ в редакцията на в. „Стършел“ и един от 
създателите и на Сатиричния театър „Стършел“, в тези 
години се води една кипяща битка между закостенялото 
и новите идеи.

Какво значеше за Радой „просто да живее“? Защо 
изпитваме дефицит на личности с неговата широта 
и светоусещане?
Радой бе човек с много богата обща култура. Беше и 
широко скроена личност. Но имаше едно нещо, което 
бе много характерно за него и го отличаваше – това 
бе неговата хуманност. Той се втурваше  да помага 
на всекиго. Неговата човечност и почтеност го 
правеха голяма личност. Той бе и много артистичен. 
Той в ежедневието, в творенето се забавляваше, беше 
много креативен човек, човек на спонтанността и 
импровизацията. Затова бе приятел и с личност като 
Милчо Левиев – човек на импровизацията в изкуството. 
А защо „просто живях“. Защото не се главозамайваше 
от популярност и успехи. Знае се, че той не искаше да 
пътува в чужбина и не приемаше наградите, с които го 
удостояваха. Живееше просто, почтено и пълноценно. 
Отгледа и възпита двама чудесни сина, за които казваше: 
„Те са стълбовете ми“. Но в него имаше и много тъга. 
Смяташе, че е смачкан, нереализирал се поет. Казваше: 
„не се състоя срещата с моя живот“. Но за него 
свободата бе висша ценност. Тя трябваше да се „замесва 
като хляба – всеки ден!“.

Вихрен Ченокожев е обичал често да казва: „На човек 
неслучайно не му е дадено да знае всичко!“. Остана ли 
нещо недоизказано в тази „Анкета“? Може ли тя да 
има свое продължение?
Вихрен имаше усещането, че още нещо много важно 
трябва да се обговори в анкетата, но Радой с възрастта 
вече не бе склонен да продължат. Вихрен смяташе, 
че трябва още да се пише за лириката на Радой Ралин. 
Защото Радой е един от колосите на българската 
лирика. Възхищението на Радой от Атанас Далчев  не 
бе го направило негов епигон. Той надграждаше в тази 
„предметност“, обогатяваше я. Говореше за течение, 
което наричаше „нюансизъм“.
Продължението в кавички на тази анкета аз виждам в 
задълбочения прочит на тази анкета. Дано тя да бъде 
отново допечатана, в по-голям тираж, за да стигне до 
хората. В това читателите да се докоснат до хора, 
личности като Радой Ралин и Вихрен Чернокожев. 
Отразеното в тази анкета да стане повод за 
психографски и литературоведски, изкуствоведски 
тълкувания. Мисля, че едно от най-ценните неща в тази 
анкета е искреното, смело, безрезервно вглеждане във 
вътрешния душевен свят и на двамата създатели – Радой 
и Вихрен.
Бих искала и сърдечно да благодаря на техния приятел 
и съмишленик, художника Калин Николов, който ги е 
рисувал през годините на създаване на анкетата и без 
неговите рисунки книгата нямаше да има тази стойност 
и ценност.

27.08.2022
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Мартин Луис 
Гусман, „Сянката 
на Каудильо“, прев. 
Н. Тодоров, изд. 
„Гутенберг“, С., 2022

Мартин Луис Гусман (1887-1976) е 
мексикански писател и журналист, 
пионер в традицията на „диктаторския 
роман“, като неговото творчество е 
изцяло белязано от опита на Революцията 
през 1910 г. Прекарвайки години в 
изгнание, след десетилетия на забрана 
за книгите му и филмите по тях, през 
1958 г. получава Националната награда 
за литература на Мексико. Вдъхновен 
от реални събития, романът на 
Гусман става истинска сензация сред 
мексиканските интелектуални среди, 
вдъхновяващ със своя свободен изказ и с 
ненадминатите си достижения в стила. 
Персонажите следват живота и проявите 
на съществуващи личности, а техният 
фикционален „вариант“ в романа вълнува 
поколения читатели, за да се превърнат в 
актуални образи особено днес.

Анджела Данева, 
Владимир Димитров, 
Елисавета Станчева, 
„Отзвуци: Христо 
Берберов (1875-1948) и 
неговото наследство“, 
изд. НБУ, С., 2022

Книгата представя житейския и 
творческия път на художника Христо 
Берберов. Най-ранните сведения за 
него са от далечната 1894 г., когато 
като студент в Кралската академия 
„Албертина“ в Торино участва в 
Първата изложба на Дружеството за 
поддържане на изкуството в България с 
произведенията „Мечкари“, „Шопкиня“ и 
„Голо тяло“. Творчеството на художника 
Христо Берберов е обект на коментари и 
през втората половина на ХХ в. в общия 
контекст на по-големи научни изследвания 
за българското изкуство.

А. Г. Слейтър, „Всички 
шепнещи кости“, 
прев. Д. Сивилова, изд. 
„Сиела“, С. 2022

„Всички шепнещи кости“ ни въвежда 
в завладяваща история за жена, която 
се опитва да предначертае нов път 
пред себе си, загърбвайки трагичните 
събития в своя живот дотук. Мрачната 
атмосфера на романа е плод на 
неочакваното нахлуване на митологични 
и свръхестествени елементи в разказа, 
правейки го непредсказуем и пълен с 
напрежение. Фабула, пълна с обрати, 
следваща стъпките и ходовете на Мирен 
О’Мали, която докато се отдалечава от 
миналото си, се оказва лице в лице именно 
с него. Корабите потъват, а ковчезите са 
празни.

В И Т Р И Н А П ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А

Поезия, която сепва и за кратко спира дъха, 
като след гмурване в дълбокото.

„Сърцето не умира, когато ни се иска“. 
Този цитат от Чеслав Милош като че 
ли е най-добрият ключ към поезията на 
съвременния аржентински поет Даниел 
Калабрезе. 
Поезия, която се издига пред читателя 
като висока сграда, направена от светлина. 
За да се стигне до върха є, трябва да се 
преодолеят множество огнени стъпала, 
всяко от които води към пропадане. Дълго 
падане в безтегловността между тук и 
там, днес и някога, сега и отвъд, което 
се усеща особено силно в контекста на 
настоящата бясна променливост, сред 
чиито избухващи снаряди имаме участта 
да живеем. Пропадане, по време на което 
читателят има рядката възможност за 
кратко да излезе от желязната схватка 
на гравитацията и да обърне погледа си 
навътре. Малцина все пак стигат до 
кулата. Сигурно поне е, че изкачването си 
струва. Най-малкото заради потапянето в 
бисерните води на тези внезапни и „чисти, 
ранени и често майсторски разгърнати 
в един от най-забележителните цикли в 
съвременната поезия стихотворения“. 
Думите са на чилийския поет Раул 
Зурита, един от големите живи 
латиноамерикански дисиденти от 
времето на драматичните събития, 
свързани с режима на ген. Пиночет; автор 
на поезия, която е не по-малко чиста, 
ранена и майсторски написана. Щедро 
и точно определение на жив класик за 
събрат по перо, чиято квинтесенция на 
екзистенциалния му и литературен опит 
е събрана в неговата първа поетична 
книга на български, публикувана в Чили под 
оригиналното заглавие: Ruta Dos (2013, изд. 
„Агилар“, Сантяго де Чиле; неслучайно е 
удостоена и с голямата награда Revista De 
Libros).

Това е истински пейзаж.
Нещата се случват като под вода:
звуците, гласът ти, онези двигатели,
които влачат тежките си товари 
 по магистралата,
дишането на светофара, светлината,
бръшлянът, който пристяга нощта,
други кръгли светлини по площада,
гъстият ореол на всички предмети
  като помазани
и колоните под влажността 
 на едно небе,
където отеква всяка стъпка.
  (из „Внимателно с реалността“)

Двуезичната „Магистрала номер две“ 
от непреодолимия аржентински поет 
Даниел Калабрезе (Ерго, 2022) не е само 
поредната мащабна поезия, която 
изкушеният български читател поради 
стечение на обстоятелствата ще открие 
с голямо закъснение. Ruta Dos (каквото е 
оригиналното заглавие на стихосбирката, 
чийто превод от испански недвусмислено 
задава посоката към втория и по-правилен 
възможен път на съществуване: навътре 
към себе си и към духовните знаци по 
пътя, белязан от метафизиката в онази 
особена сетивност на вътрешното 
време и пространство, проявяваща се 
в ненадейни сънища, имагинерни знаци, 
знамения) е сияйна словесна есенция на 
духа, извисяващ се в постоянното си 
движение. Различна поетика, способна да 
въздава и да просветлява с всяка стъпка 
напред в лабиринта на вътрешните 
маршрути. Ефектът є е цялостен, тъй 
като „тази стихосбирка чертае маршрут, 
който е едновременно географски и 
мисловен, биографичен и метафизичен и 
който в крайна сметка се възвишава като 
всеобхватна метафора за живота, за 
пътуването, а оттам и за изгубването“ (Р. 
Зурита).
С всяко стихотворение в тази книга 
гореспоменатият ефект е постигнат.
Поезия за пътя-като-движение-в-кръг 
навътре и назад, а не навън и напред. 

Поезия за паралелния живот като 
променлива река, в чието русло 
свободният дух не би могъл да 
влезе два пъти, без да излезе по 
някакъв, макар и незрим начин, 
променен. 
Поезия, в която сънуващото 
човечество упорито се опитва 
да избута камъка на Смисъла 
от праисторическата му яма, 
където е уютно заседнал подобно 
на каменния омфалос в Делфи, 
свързан с парадигмата за центъра 
на света в гръцката античност 
(в букв. превод от старогръцки, 
„пъпът“ на света). „Работата 
за днешния ден се състои //  в 
носенето насам-натам на един 
камък. // Много тежка скала (…), 
// по-тежка от торба препълнена 
с дъжд…“ (из „Знамение“). 
Камък, в чиято праисторическа 
основа пулсира черно огледало, 
„което след миг ще погълне 
света“ заедно с „просветлените 
и милосърдни поколения“. 
Светът такъв, какъвто е бил 
проектиран в зараждането си, 
вкоренен в мистериозното „черно 
огледало“, в отражението на 
което днес се будим; раздиран от 
въртопни енергии и тревожни съновидения, 
избухващи под формата на война. 
Впрочем именно персоналният военен 
опит е бил своеобразен катализатор за 
Даниел Калабрезе (род. 1962, участвал е 
във войната за Фолкландските острови 
в периода 2.04.-14.06.1982) да намери 
същинското си призвание – най-важният 
за него смисъл, да пише поезия. Поезия, в 
която душите на мъртвите са по-живи 
от духовете на живите, а времето е само 
условно понятие, разделящо празнотата 
от двете страни на магистралата. Там, 
където „живеещите от другата страна“ 
приветстват завърналите се от дългия 
им път на юг с особен ритуал: „вадят 
един камък от празнотата на битието“; 
докато живеещите „от тази страна на 
магистралата“ очевидно разбират от 
компенсации, защото знаят как се запълва 
екзистенциална празнота: щом някой мине 
в посока юг, те винаги „пускат един камък 
в празнотата на битието“ („Метод за 
изчисляване на времето“). 
Времето е много особен, самостоятелен 
герой в „Магистрала номер две“.
Без да използва инструментариума на 
александрийския стих и хекзаметъра, 
така характерни за класическото ars 
poetica на древногръцката поезия от 
времето на Омир, а  изцяло с методите и 
интересните възможности на свободния 
стих, Даниел Калабрезе успява с непосилна 
лекота да създаде така рядко срещаното в 
съвременната поезия умение: да зафиксира 
времето в неговата безначалност и 
безкрайност. Но не „времето“ като 
калкулиран сегмент от нещо цялостно 
и необхватно, а като ефимерна точка на 
пречупване в пространството. За подобен 
феномен пише Йосиф Бродски в своя анализ 
на поетиката на Осип Манделщам: „… 
не само създава почти физическо усещане 
за тунела на времето, но и постига 
ефекта на игра в играта, на цезура в 
цезурата, на пауза в паузата. Което в 
крайна сметка е форма на времето, ако 
не и неговият смисъл: ако това не спира 
времето, то поне го фокусира“ (из „Дете 
на цивилизацията“, 1977; прев. от английски 
Валентин Кръстев). Подобен ефект, но 
реализиран, разбира се, чрез много по-
различен поетически инструментариум е 
забележително постигнат в по-голямата 
част от стихотворенията на Калабрезе, 
представени за първи път на български във 
великолепния превод на Радина Димитрова. 
Нейният фин усет към двойното дъно 
или по-точно към двойното отражение на 
думите в латиноамериканската поезия, 
към тяхната игра на многопластови 
преплитания, към вътрешнотекстовия 
диалог, характерен за поезията на 

Калабрезе – целият ансамбъл от качества, 
прибавен към преводаческия талант, е 
съумял да проникне в сърцевината на тази 
колкото конкретна, толкова и абстрактна 
философска поезия на странстващия дух. 
Поезия не за бъбривците, а за „немите, 
които се изразяват чрез сянката“.
Поезия, която се чете не „на екс“, а 
бавно, на малки глътки, в състояние на 
смиреност и тишина (този феномен е 
описан от Раул Зурита като „странна 
религиозност“ и „носталгия по някакво 
несъществуващо място, по едно време, 
към което човек никога няма да се върне, 
така както никога не влиза два пъти в 
една и съща река“). Защото мълчанието, 
тишината и внимателното проникване 
в дешифрирането на малките белези по 
Пътя изпълват сърцевината на тази 
латиноамериканска поезия. 

Онези, които пътуват за пръв път,
Ще са склонни да запазят мълчание.

  (из „Вместо предисловие“)

Мълчанието, тишината и 
енигматичността в началото и в края 
на „Магистрала номер две“ обрамчват 
книгата с впечатляваща мекота на 
ореол около думите, които светят. 
Трансценденталните измерения на 
пътя-като-река и пътя-като-време в 
поезията на Калабрезе непрекъснато се 
преплитат, очертавайки свои собствени 
духовни маршрути между преходността 
и вечността. В тази особена дихотомия 
внимателният читател ясно може да 
улови вътрешнотекстовия диалог между 
отделните стихотворения, както и 
постоянните им препратки едно към 
друго, макар че те спокойно биха могли да 
се четат и самостоятелно. Интересен 
детайл за процеса на написването на тази 
оригинална книга, от която българският 
читател може да прочете само половината 
(114 с., докато италианското издание на 
Ruta Dos, също билингва, е събрало точно 
222 с.), е фактът, че тези творби са писани 
в продължение на цяло десетилетие, но 
впоследствие част от тях са преработени 
напълно, други са изчезнали и финалният 
резултат е „Магистрала номер две“. 
Книгата е разделена на две съставни части: 
„Километър 207“ и „Тежка машинария“, 
като първата препраща към персоналната 
топография на аржентинския поет, от 
години живеещ в Чили – на 207 км се 
намира родният му Долорес, наричан от 
него „градът на паметта“. Важно е да се 
уточни също, че Ruta Dos не е имагинерна 
магистрала или само мащабна метафора 
за пътя, но е и реално съществуваща 
пътна артерия, една от най-дългите 

Даниел Калабрезе и гъстият ореол  
на поезията
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Карен Бликсен, „Извън 
Африка“, прев. Ст. 
Начев, изд. „Колибри“, 
С., 2022

„Извън Африка“ е мемоар на датската 
писателка Карен Бликсен, като книгата 
е публикувана за пръв път през 1937 г. и 
разказва за събития отпреди двадесет 
години, когато Бликсен се е задомила 
в Кения. „Извън Африка“ е лирична 
медитация върху живота на Бликсен в 
нейната плантация за кафе по време, 
когато в Африка колониализмът е в 
разцвета си, а Кения е наричана Британска 
Източна Африка. Мемоарите са 
свидетелство за африканския колониален 
живот, а позицията на Бликсен става 
ясна от факта, че пренаписва оригиналния 
вариант на книгата си от английски на 
датски език. 

Антъни Бърджес, 
„Портокал с часовников 
механизъм“, прев. М. 
Мелнишка, изд. „Сиела“, 
С., 2022

„Портокал с часовников механизъм“, 
иконичната книга на Антъни Бърджес, 
преобръщаща в дистопиен план 
Платоновата идеална държава, се 
завръща при следващото поколение 
читатели. Срещу бунта на младостта 
винаги се възправя перфектно 
„смазаният“ часовников механизъм 
на властта, превръщащ свободата в 
собствена сянка, в подражание и ехо 
на политическото насилие. Истинско 
предизвикателство за преводачите си, 
романът в своето повествование и изказ 
е сравним единствено с киноезика на 
Стенли Кубрик от едноименния филм. 
Брутален, енигматичен, отвратителен 
и възхитителен, това е роман, всяко 
преиздаване на който е малка победа над 
масовата литература и вкус.

Стефан Маринов, 
„Поема за големия 
затвор. 1965“, изд. 
„Версус“, С., 2022

Стефан Маринов (1931-1997) е известен 
най-вече като политически дисидент 
по време на комунистическия 
режим в България и учен, поставил 
си неимоверно трудната и почти 
невъзможна за неговото време задача да 
оспори теоретичните постановки на 
релативистката физика. Той публикува 
както прозаически текстове в областта 
на модерната сатира, така и поезия, 
писана от полиглота Маринов на няколко 
езика. От 1965 г. датира неговата „Поема 
за големия затвор“, съдържаща стихове, 
принуждаващи за размисъл и днешния 
читател. Книгата излиза успоредно с 
премиерата на филма „1200 страници 
болка“, посветен на личността и гения на 
Стефан Маринов от режисьора Атанас 
Киряков.

аржентински магистрали. По време на 
детството на поета тази магистрала е 
била дълга 400 км и е свързвала столицата 
Буенос Айрес с крайморския град Мар дел 
Плата. В момента се нарича „Autovia 2“ 
и представлява магистрала от 370 км, 
стигаща покрайнините на града. За пътя 
към и от тази периферия има не малко 
стихотворения в „Магистрала номер 
две“, изведени метафорично с множество 
препратки към философията на Хераклит. 
Метафизическата интроспекция в 
книгата разделя пътя на две: пътя като 
маршрут на паметта, която го изследва 
и проследява, и пътя към подсъзнанието, 
мистиката, граничните състояния на 
Аза. „Винаги съм смятал, че да си роден 
в Долорес, е като да се родиш на място 
за преминаване. В чисто физически план 
пътят беше нашата река, която ни 
раздели на две“ (Д. Калабрезе). 
Диалектичното познание за света, 
имплицитно вградено във философията 
на Хераклит, може да се открие и в 
стихотворенията за пътя-река на 
Даниел Калабрезе. Това се отнася в пълна 
степен и за една от най-мистериозните 
Хераклитови мисли: „Все по-нови води се 
вливат в тези, които вече са се влели в 
същите реки“. В концепцията на Ruta Dos 
пътят неслучайно е замислен като река; 
движейки се по невидимата ос на книгата, 
подобно на плаване по канал на река, 
читателят си задава отново крилатия 
Хераклитов въпрос. А отговорът е 
неизменен: невъзможно е да се влезе два 
пъти в една и съща река, както и да се 
измине отново един и същ път, без да се 
забележи промяна. Авторът развива тази 
фундаментална мисъл по свой оригинален 
начин, едновременно емпиричен, поетичен и 
метафизически:

В определени екстремни моменти 
чувствах, че пътят се разклонява 
или по-точно казано, че се отваря 
паралелен път – очевидно има някои 
противоположни начини за наблюдаване 
и преживяване на едно и също събитие 
в реалността, но въпреки това те са 
хармонизирани в една по-голяма плоскост 
на съществуването. Херметиците 
наричат това принцип на полярността, 
където противоположностите могат да 
бъдат идентични. Пътят може да бъде 
едновременно прав и извит, както е казал 
Хераклит. Студът и топлината са израз 
на едно и също явление: температура. 
Това е начин за преодоляване на 
дихотомичното мислене. 

Повечето от героите на „Магистрала 
номер две“ са трансцендентални 
същества, живеещи между този и онзи 
свят или между тази и онази страна на 
„магистралата“: удавникът, който се дави 
не в река, а в пръст; идиотът, който се 
самоинквизира с перверзно удоволствие от 
болката; часовникарят, който претегля 
време, светлина и живот; бирникът, който 
не спира да следва нишката на времето, 

докато събира данъците си; ловецът, 
който сънува, че е най-могъщото животно; 
дърветата, които говорят шепнешком и 
след дълго вслушване авторът най-сетне 
успява да дочуе думите: „кръстачки“, 
„кръстове“, „параклис“, „отражение“ 
и др. Единственият константен герой 
на тази книга, отличаващ се от тези 
странни креатури, залутани по пътя 
си, това е бащата на поета. Образът 
на бащата прекосява книгата от 
начало до край, а кръговото движение 
е екзистенциална траектория на 
персоналния му път, уловен от поета 
в духовните му измерения. Например в 
стихотворението „Музикантът“ („El 
musico“) бащата се явява своеобразен 
Дедал, загрижен за своя крехък летящ 
Икар, а раненият музикант, който все се 
завръща и пътят му е неизменно в кръг 
(„дълго пътуване в кръг“, „largo vitaje 
circular“), до голяма степен е самият поет. 
Лирическият му аз се движи в кръг също 
и в стихотворението „Сравнения“ или 
„Comparaciones“ („вървя в кръг“, „ando еn 
círculos”). А в „Австралийският резервоар“ 
(„El tanque australiano“) Калабрезе не само 
прави сравнение с кръговете на Дантевия 
ад, някои от които е бил принуден да 
измине по пътя си, но и обобщава: „Всичко 
беше кръгло, хоризонтът не се появяваше“ 
(“Todo era redondo: el horizonte no aparecía”). 
В „Австралийският резервоар“ бащата 
чертае невидимите пътеводни знаци: 
„Южният кръст“ (“La Cruz del Sur”), 
„Мечът на Орион“ (“La Espada de Orión”) 
и др. После образът му изчезва, стопява 
се в центробежния водовъртеж на 
отвъдните води, а подир него и самият 
поет доброволно потъва в черните води 
на преходността, предава се на тяхната 
неутолима свирепост, равняваща се на 
безпаметност, за да изплува пак в света на 
живите „след много години“. 
Като контраст на тази поглъщаща 
паметта метафизичност Даниел Калабрезе 
акцентира на предметните символи, 
сред които се откроява пламъкът на 
бащиното „червено колело“ (“bicicleta roja”) 
в стихотворението „Разликите между 
баща ми и Керуак“ (“Las diferencias entre 
mi padre y Kerouac”). При това приликите 
между бащата и Керуак читателят 
намира, разбира се, непосредствено 
в самото изминаване на Пътя, а не 
толкова в посоката му. Изненадващо 
е, че семиотиката на червения цвят на 
колелото контрастира с думите, че той 
е „мразел комунизма“ (“ambos detestaron el 
comunismo”), но пък до края на живота си е 
бил „заклет перонист“: 

Но баща ми, заклет перонист, се напи 
само веднъж в целия си живот.

Иронията в тези стихове е очевидна: 
намекът е за политическата 
принадлежност на бащата на поета, 
който чисто житейски е следвал 
известната препоръка на Хуан Перон: 

„От работа – вкъщи и от вкъщи – пак на 
работа“. Контрастът между фигурата 
на бащата и образа на Керуак е изцяло 
по линия на метафората за пътя, 
като при това се създава интересна 
парабола между „изключителността“ на 
личността на Керуак и „невидимостта“ 
на бащата, който печели симпатии 
със своята скромност, сдържаност и 
преданост. Докато в стихотворението 
„Австралийският резервоар“, написано 
като реконструкция на паметта, образът 
на бащата отстъпва на мащабната 
метафорика за пътя, събираща в една и 
съща точка парадигмите за времето и 
екзистенцията: 

После крилата на мелницата 
започнаха да се въртят отново.
Всяко изсмукване на вода от земята, 
като удар с весло, носеше спомени 
един подир друг:
велосипеда, черния път, 
стенещата врата на къщата,
селските тротоари, потънали в бурени.
Двигателят на един камион 
 по Магистрала номер две 
заглуши за малко жабешкия хор.

Същевременно поетът майсторски води 
читателя към среща с изчистения духовен 
образ на бащата, припомняйки си думите 
и жестовете му – броени мигове преди 
той да изчезне безследно в голямата вода. 
Впоследствие самият поет се потапя 
изцяло в тази вода на безпаметността, 
потъва напълно, изчезва за дълго, а след 
това успява да изплува, пречистен като 
след катарзис: „Наложи се да изплувам след 
много години“. 
Богатите резултати на това мощно 
изплуване сега вече и българският читател 
може да държи в ръцете си, събрани между 
красивите корици на двуезичното издание 
„Магистрала номер две“ (изд. „Ерго“). В 
първото българско издание на поетичната 
книга Ruta Dos („Aguilar“, Santiago de Chile) 
са представени 42 стихотворения от общо 
87 творби, избрани специално за българския 
читател. Усещането е за хомогенност 
и силна концентрация във вечните 
теми за Пътя и Времето, а също и за 
Катарзиса между тези духовни измерения. 
Стихосбирката стои изненадващо 
стабилно и мащабно, но същевременно е 
вътрешно подвижна, подобно на огромен 
воден канал, тя е едновременно променлива 
и единосъща. Първоначално на испански 
Ruta Dos е публикувана от издателство 
„Editorial Aguilar“ в Сантяго де Чили, след 
като ръкописът печели награда на сп. Books 
Magazine (2013), организирана от в. El 
Mercurio на всеки четири години за най-
добра непубликувана книга в поетичния 
жанр. Раул Зурита е бил в журито. 
Години по-късно книгата е публикувана 
в престижното издателство „Visor“ в 
Мадрид с въведение от самия Зурита; 
публикувана е и в Куба от издателство 
„Matanzas“. Италианското є издание също 
има интересна съдба. Преводач е Алесио 
Брандолини, поет и редактор от римското 
издателство „Fili d’Aquilone“. Преводът 
му е номиниран за наградата „Камайоре“ за 
2016 г. и е отличен сред петте най-добри 
чуждестранни поетични произведения в 
Италия. Освен преводите на италиански 
и български език Ruta Dos има издание и на 
португалски (издателство „Macondo“ в 
Бразилия, в превод на Приска Агустони). 
Големи части от книгата са публикувани 
на френски, английски, китайски, гръцки и 
азербайджански.
Поезията на аржентинския поет Даниел 
Калабрезе е като дълбок кладенец, 
изпълнен с лековита вода. За да стигнеш 
до нея обаче, е необходимо не просто да 
се наведеш към най-дълбокото, но и да 
имаш кураж да се надвесиш от ръба на 
бездната достатъчно дълго, за да съзреш в 
бавното движение на абстрактните сенки 
по повърхността цялостната картина на 
битието. 
Точно в това е и смисълът на пътя. Или – 
на поезията като път.

ПАТРИЦИЯ НИКОЛОВА

Фотография: Pinterest
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В последния уикенд на август едно хубаво събитие на 
необичайно, но много красиво място събра професионална 
и любителска аудитория от ценители на музикалното 
изкуство: „Генномодифицирани птици“ – минифестивал, 
посветен на паметта на композитора Михаил Големинов 
и сполучливо озаглавен с фрагмент от името на негова 
творба. Много символика имаше в двата изключително 
наситени като програма фестивални дни (20 и 21 август), 
изпълнени с искрена емоция, с усещане за споделеност 
и съпричастност. Локацията е неголямото планинско 
село Антон, което предложи гостоприемна среда и се 
оказа, че притежава много отзивчива и отворена към 
хубавата музика публика на различна възраст и с различен 
професионален статус.
Фокусът на трите фестивални събития беше 
творчеството на композитора Михаил Големинов  
(2 юни 1956 – 26 февруари 2022) в цялото му многообразие 
и разноликост, показано от различни ракурси. Подходящ 
начин да се почете паметта му и да се отбележат шест 
месеца от неговата кончина беше избрала пианистката 
Анжела Тошева – дългогодишна негова житейска 
спътница и първа изпълнителка на много от неговите 
опуси. 
„Диалог със себе си“ (20 август, 18 ч.), „Мултимедийни 
следи“ (21 август, 11 ч.) и „Михаил в контекст“ 
(21 август, 16 ч.) бяха взаимно допълващи се, замислени в 
градация, постепенно разкриваща духовната и творческа 
вселена на пианиста, импровизатора, композитора и 
мултимедийния артист Михаил Големинов както чрез 
негови творби в различни жанрове, така и чрез опуси на 
негови любими композитори. Неслучайно беше подбрано 
и мястото им на провеждане: на Oткрита сцена „Липа“, 
изградена от самия Михаил Големинов в двора на къщата, 
където са зародени много от произведенията му 
(първият концерт), и в красивата реновирана Ритуална 
зала на Народно читалище „Христо Ботев – 1925“ 
(останалите два) на пианото, дарено на читалището 
от майката на Анжела – Маргарита Душкова Тошева. 
Основните действащи лица бяха пианистите Анжела 
Тошева и Иван Керековски (и лайф електроника) и 
кларинетистът Росен Идеалов. И разбира се, невидимо, 
но постоянно и активно присъстваше самият Михаил 
Големинов.
Трудно бих могла да откроя акцент – всичко подбрано за 
тези три отделни концертни програми беше внимателно 
обмислено, съчетано, подчинено на логика със стабилна 
аргументация, подплатено с необходимите и уместни 
коментари на Анжела. Месец след края на фестивала 
все повече се затвърждава усещането ми за цялост, 
за неотделимост на събитията, всяко със собствен 
характер, но естествено преливащо към следващото 
и заедно формиращи триединството на един голям 
концерт в триделна форма, спектакъл-маратон – от 
тези многосегментни прояви, които впрочем са „запазена 
марка“ на успешния творчески тандем Михаил – Анжела. 
(Ярки в спомените ми например са многобройните им 
мултимедийни проекти, осъществяващи синтез между 
много компоненти, но винаги постигащи интригуващо 
въздействие: свързаните с търсенията му в сферата 
на музикалната графика – на Първия великденски 
фестивал на съвременната камерна музика (2007) или 
едноименният проект, реализиран през 2017; „Магистрали 
на мълчанието“ от цикъла „Пиано плюс“ (2018) и др.) 
Михаил Големинов е уникална симбиоза от музикален 
талант, изпълнителско и композиторско майсторство 
и изключително висока, непрекъснато развиваща се 
технологична компетентност, даваща му възможност 
да впрегне модерните си познания за осъществяване 
на въздействащ и неповторим художествен резултат. 
Непрестанните му търсения в разнообразни сфери, там, 
където се пресичат, взаимодопълват и обогатяват 
музиката и технологията, постигат неповторим, само 
негов синтез между звук и визия, в тяхната динамика и 
взаимообусловеност. Последната му творба „Нереални 
хоризонти“, включваща „Десет съзерцания по Рене 
Магрит“ и „Посвещение на Салвадор Дали“ за пиано, 
лайф електроника и 3D анимация (2020), не без основание 
определена от Анжела Тошева като „лебедова песен“, 
като равносметка и предчувствие, е опус, който всеки 
път повежда въображението в различни посоки и който 
ти се иска да гледаш отново и отново, откривайки нови 
хоризонти.
В трите фестивални концерта всяка пиеса (клавирна, 
за соло кларинет, със или без лайф електроника, 
мултимедийна композиция) имаше точно определена 
роля в цялостната драматургия, разкривайки различни 
стилистични и жанрови предпочитания на Михаил 
Големинов. Смисловите препратки между събитията 
бяха много деликатни, но същевременно ясно 

откроими. В тази връзка ще посоча 
мултимедийната композиция със 
симфоничен оркестър „Сърцето на Бела 
Барток“ на Михаил Големинов, изпълнена 

от Софийската филхармония, дирижирана от Габор 
Холерунг, показана в съботната вечер чрез документален 
видеозапис от зала „България“ (от 2 февруари 2006), а на 
следващия ден Анжела Тошева ни направи съпричастни 
на интерпретацията си на 15 унгарски селски песни от 
Бела Барток (които имахме удоволствието да чуем 
и на великолепния є рецитал на „Софийски музикални 
седмици“ на 30 юни тази година). Видеозаписът от 
концерта „Нереални хоризонти“ в музикален център 
„Борис Христов“ (27 октомври 2020) на 3D анимацията 
на Михаил Големинов на два от клавирните прелюди от 
Клод Дебюси – „Ундина“ и „Потъналата катедрала“, 
представен на матинето на 21 август, кореспондираше 
с „Лунна светлина“ из „Бергамска сюита“, изпълнена 
с много чувство от Иван Керековски на следобедния 
неделен концерт.
Откривайки фестивалната програма, кларинетистът 
Росен Идеалов както винаги показа високата си класа 
в „Колекция от неформални звукови групи за соло 
кларинет, електроника и лайф електроника“ от Михаил 
Големинов, която изпълни виртуозно – в неформална 
среда, но много ангажирано, в чудесното партньорство 
на Иван Керековски – лайф електроника. В пълнокръвен 
диалог двамата изградиха нова версия на кратката, 
едва 12-минутна творба – богата саунд колекция, с 
концентриран, лаконичен изказ, но с умело разгръщане на 
тембровите и техническите възможности на кларинета. 
Под открито небе, на поляната пред сцената, създадена 
от композитора именно с идеята за провеждане на 
такива музикални срещи, събиращи не само хора от 
приятелския кръг, но привличащи и местните жители, 
звуците кореспондираха с естествения амбиент на 
натуралната обстановка, сполучливо съчетавайки се с 
шума от падащи листа и обрулени от полъха на вятъра 
плодове, с лаещите кучета и птичките, предусещащи 
предстоящата лятна буря.
Въпреки че е създадена сравнително скоро, през 2019, 
творбата има интересна предистория. Написана 
е специално за Росен Идеалов, който е и първият є 
изпълнител. В отговор на мои въпроси той сподели, че 
като студент е впечатлен от „Кларинетисимо“ за соло 
кларинет и магнетофонна лента от Михаил Големинов, 
което слуша в изпълнението на Борис Левиев на концерт 
от форума „Млада българска музика“ в началото на 80-те 
години на миналия век. „Още тогава Мишо имаше куража 
и стремежа да се изразява с езика на електронната 
музика. Малко след това замина за Виена и дълго 
нямахме контакт. След като се върна, проявих желание 
да изсвиря тази пиеса и му поисках нотите. Оказа се, 
че са изгубени. Тогава той ми обеща да напише за мен 
ново произведение. Но едва през 2018 г. съвместното ни 
желание се осъществи и с вълнение получих „Колекция 
от неформални звукови групи“. След първия прочит 
Михаил направи дребни поправки и през 2019 г. вече имах 
окончателната версия. През пролетта я записахме за 
фонда на Българското национално радио. Рядко записвам 

нещо, преди да го изсвиря на сцена. 
Ние репетирахме в неговото студио, 
разработихме основните параметри. 
На записа в БНР аз свирих „на сухо“ само 
партията на кларинета, а след това в 
неговото студио той сам монтира и 
насложи лайф електрониката и записаната 
електронна звукова основа, след което 
предостави на Радиото готовия материал. 
Беше абсолютен виртуоз в боравенето 
с техниката и възможностите на 
лайф електрониката. Сам правеше 
компютърните програми за всяка своя 
пиеса. Същата година на прегледа „Нова 
българска музика“, на 4 октомври 2019, 
изпълнихме с него в зала „Филип Кутев“ 
в Съюза на българските композитори 
пиесата концертно. Прозвуча по 
различен начин (характерно за жанра 
лайф електроника), а беше и вълнуващо 
преживяване да сме заедно на сцената. 
Щастлив сам, че успя да предаде голяма 
част от знанията си на младия Иван 
Керековски, с когото изпълнихме в 
село Антон отново „Колекцията от 
неформални звукови групи“. Именно там, 
на малката сцена, иззидана от ръцете на 
самия Мишо, в неговия двор преоткрих 
смисъла на творчеството му. И горещо 
благодаря на Анжела Тошева, с която 
дълги години те твориха заедно музикални 
„чудеса“ на най-високо ниво, че организира 
фестивал за Мишо именно там, където, 
сигурен съм, се е родила голяма част от 
неговата необичайна, но и дълбоко хуманна 
музика“.
Росен Идеалов изказа и много интересни 
мисли – ценен анализ на творческата 
същност на Михаил Големинов през 
призмата на изпълнителя. Ето 

защо си позволявам да ги приложа без съкращение: 
„Докато репетирахме с Иван Керековски, и паралелно 
слушайки записите на изпълненията с Михаил, както 
и сравнявайки тази пиеса например с „Утринна песен 
на генномодифицираните птици“ за пиано и смесени 
медии, осъзнах, че Мишо беше човек с непоклатима 
естетика и вкус, с много ясна визия какво трябва да 
бъде съотношението между акустичния инструмент 
и ролята на електронния звук. Според мен той, 
както се чува от неговите изпълнения и записи, не се 
стреми да деформира прекалено и да променя звука 
на избрания инструмент. Целта му е по-скоро да 
създаде нова акустична среда, да обгърне естествения 
тембър – прероден, в пасторалния балдахин на нова 
звукова среда – нещо като електронна звукова „зала“, 
където акустичният инструмент да прозвучи по нов 
начин, без да се деформира и без да изгуби звуковата 
си идентичност и природа. Затова в неговите пиеси 
електрониката не се „натрапва“, не е агресивна, а стои 
като органично цяло, като нова обертонова – паралелна 
звукова среда спрямо акустичния инструмент. Всъщност 
той превръща електрониката в средство за постигане на 
природоестествен звук.“
Знаем, че Михаил Големинов беше изключително 
последователен в документирането на събитията. 
Благодарение на предвидливостта на Анжела Тошева 
обаче имаме възможност (и ще имаме за в бъдеще) да 
ставаме съпричастни отново и отново на едно негово 
изумително изпълнение. Тя сподели с аудиторията 
видеозапис на Соната № 32 оп. 111 в до минор от 
Лудвиг ван Бетовен, който, както разказа, е направила 
въпреки несъгласието на солиста, на концерт в Студио 1 
на Българското национално радио на 7 април 2012 г. 
Слушах този невероятно интересен, извънординерен 
Мишоголеминовски прочит на последната Бетовенова 
клавирна соната за втори път, откривайки различни, 
нови нюанси в неговата многопланова интерпретация.
Пиесата “Hommage to Fergus Johnston“ за пиано, той-
пиано и лайф електроника, посветена на приятеля и 
колегата – ирландския композитор Фергъс Джонстън, 
чието стабилно рамо се усещаше и в двата фестивални 
дни, добави към портрета на Михаил Големинов още 
интересни щрихи. Видеозаписът e с особена стойност 
и семантика и защото е регистрация от последния му 
концерт на 17 ноември 2021 г. в Музикалния център 
„Борис Христов“.
Финалната творба на фестивала всъщност беше 
премиера, която очаквах с нетърпение и любопитство. 
В уютната ритуална зала на читалището в с. Антон 
за първи път в България прозвуча клавирната парафраза 
из оперетата „Графиня Марица“ от Имре Калман, 
която Михаил Големинов създава през 2011 г. Посветена 
е на Анжела Тошева във връзка с концертното є 
турне в Унгария, Полша, Чехия и Словакия през 2012 г. 
Изпълнението є беше вдъхновено, виртуозно, с пределна 
отдаденост и искрена емоция. 

„Генномодифицирани птици“
Фотография: Pinterest
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***
Равносметката от програмата на „Генномодифицирани 
птици“ е сериозна: три концерта, ангажиращи плътно 
времето и вниманието на публиката в съботния и 
неделния ден, 23 представени произведения в различни 
жанрове – своеобразна ретроспекция на богато и 
разнопосочно творчество и спомен за динамичен, 
изпълнен с безброй предизвикателства житейски 
път, реализирана чрез сполучливо преплитане на живи 
изпълнения с грижливо запазени документални записи. 
В поредния си концептуален проект – звуков портрет на 
Михаил Големинов през няколко ракурса, Анжела Тошева 
отново показа изключителен размах, но и безпогрешен 
усет за мярка – сполучливо структуриран и балансиран 
фестивал, с очаквани поанти: ранна творба, запис от 
последен концерт, последен опус, премиера. Неуморна 
и отзивчива, сякаш с неизчерпаем енергиен заряд, тя 
разгърна целия си капацитет в различните му проявления 
– творчески и организационен. С гостоприемството 
на грижовен домакин беше осигурила безупречна 
предварителна организация и осъществяваше гъвкава 
координация по време на събитията, а с увлекателните 
си разкази насочваше аудиторията към съдържанието 
на творбите, припомняйки важни моменти, свързани с 
тяхното създаване и премиери. След всичко това свири 
прекрасно, с максимална прецизност, майсторство и 
концентрация, не отстъпвайки от собственото си 
високо равнище. За изпипаното до последния детайл 
събитие огромна е заслугата и на Иван Керековски както 
в организационен, така и в изпълнителски план (чудесен 
в интерпретациите на творбите на бащата и сина 
Големинови – „Пет импресии за пиано“ (1959) и „Implicitly/
Подразбрано“, прелюд за лява ръка (2001), уверено поел 
по собствен път). В подготовката на минифестивала 
се включват и всеотдайни ентусиастки, особено горди 
от провеждането на такова значимо събитие на тяхна 
територия. Не бива да се пропускат имената им, защото 
помощта им, освен че е безкористна и от сърце, има и 
висока принадена стойност – те са в ръководството 
на обществените институции в селището и от тях 
зависи в голяма степен „заразяването“ на все повече хора 
със съпричастност и интерес към подобни културни 
каузи. Активната подкрепа на Донка Николова – 
председател на Народно читалище „Христо Ботев – 

 „За няколко месеца той беше взел малко от живота не 
само на Катерина, но и от този на една балерина, един 
брокер, китарист, проститутка, преводач, търговец, 
медицинска сестра, моряк, касиерка, физик и много други, 
които вече не помнеше добре.“ Образът на бездомника, 
който събира фасове и използва въображението си, 
представяйки си животите на хората, чиито угарки 
допушва, се превръща сякаш в алтер его на авторката, 
която в своите разкази ни представя разнообразни 
фрагменти от живота. Усещането за фрагментарност 
в сборника с разкази на Боряна Богданова се поддържа 
не толкова от краткия обем на самите произведения 
(30 разказа в рамките на около 100 страници), а в по-
голяма степен от техните финали, които настъпват 
рязко и изненадващо, понякога оставяйки  читателя 
с повече въпроси отколкото отговори. В историите 
често сякаш липсва истински завършек и те изглеждат 
очакващи продължение. С това е свързано и ограниченото 
време на действието, което в по-голямата част 
от произведенията не обхваща дълъг период, ами 
представлява някакъв определен момент, отломък от 
живота на даден персонаж. В този смисъл Тео Буковски 
дори нарича разказите „моментни фотографии на 
ежедневието ни“.
Що се отнася до героите, въпреки разнообразната 
галерия от персонажи, те са обединени от своята 
пасивност и липса на външни прояви, които да ги 
отличават в обществото. Не са бунтуващи се, борещи 
се да бъдат разбрани и да извоюват свое място в 
света, не са амбициозни, а по-скоро затворени в себе 
си. Може дори да се каже, че са маргинални, стоящи 
встрани от социалния живот и вглъбени в себе си. Те са 
често деца, възрастни хора, бездомници, чудаци, хора, 
преживели голямо страдание или просто водещи тежък 
живот и затова изглеждащи слаби и безпомощни. По 
думите на редакторката Ива Спиридонова тази книга 
е отражение на нашия свят. Тя обаче не ни показва и 
описва единствено обективната действителност, 
а и вътрешния свят на персонажите и това как те 
възприемат външния. Но дори това е само в част 
от текстовете. Кратките истории на Богданова 
всъщност не са само отражения на живота от 
субективната гледна точка на персонажите, те 
отразяват и авторското въображение, одухотворило 
неодушевеното и поставило го в центъра на някои от 
текстовете. Затова и наред с бездомника, събиращ 
фасове, стареца, проверяващ всеки ден за некролога си, 
жената, малтретирана от мъжа си и т.н., читателят се 

сблъсква и с историята за преживяванията на различни 
обувки, страданията на разглобени манекени и подлез, 
размишляващ върху покриващите го надписи. Наред с 
изброените сборникът ни среща и с човек, опитващ 
се да си купи нова душа, жена, поднасяща изваденото 
си сърце като подарък, откраднат месец юли, птица, 
отскубваща перата си в опит да разбере дали е обичана 
и др. Разказите в книгата прескачат от реализма към 
фантазията, дори към антиутопията. Това създава 
жанрова хаотичност, но пък разширява читателската 
аудитория с възможността всеки да попадне на 
нещо, което би го заинтригувало, като провокира и 
любопитство, породено от невъзможността да се 
предвиди какво ли ни очаква в следващата история.
Обръщайки поглед към един конкретен разказ – 

Отражения
„Значения“, откриваме отново темата за отраженията. 
В тази история автор и възприемател се срещат, 
разкривайки своите различни гледни точки към 
произведението на изкуството и показвайки, че в една 
творба могат да бъдат открити повече значения, 
отколкото авторът е вложил. Картината от разказа 
може да бъде видяна като репрезентираща (отразяваща) 
самия сборник на Богданова, който често оставя 
читателя сам да разкрие значенията, не подозирайки, че 
може би влага нови такива.
Темата за отраженията се обединява с централния и 
зададен още от заглавието образ на небето в едноименния 
разказ „Разместване на небето“. Оказва се възможно 
безкрайният син небосклон да се побере в една обикновена 
локва. По същия начин и някои от героите, изглеждащи 
на пръв поглед отхвърлени от обществото, което ги 
гледа с лошо око, подобно на калта в дъждовен ден, се 
оказват богати духовно и с голямо въображение. Небето 
като символ на желаната хармония и щастие изглежда 
далече от персонажите, страдащи в земния си свят, 
но сборникът ни показва, че то може да се премести. 
Щастието и хармонията могат да бъдат открити на 
неподозирани места, както и небето не е единствено над 
нас, неговите отражения постоянно ни заобикалят.
Боряна Богданова е съвременна писателка, носителка на 
награда за проза от конкурса „Накрай света“ през 2019 
г., а „Разместване на небето“ е нейната първа книга с 
прозаични произведения, предшествана от дебютната є 
стихосбирка „Рамене и самоти“ (2019). Краткият обем, 
фрагментарният характер и търсенето на емоционално 
въздействие се превръщат в основни черти на сборника 
с разкази, в който писателката е отразила фрагменти 
от необятния, подобно на небето живот, пречупвайки ги 
през своето въображение. 

ПЕТЯ АТАНАСОВА

Боряна Богданова, „Разместване на 
небето“, „Библиотека България“, 
2022

1925“, Марина Стефанова – секретар на читалището, 
и доброволките Цветанка Маджарова, Яна Йорданова 
и Кръстина Джунакова заслужава специални адмирации. 
Както и на Петя Динева, която финансира заснемането 
и реализацията на филм за фестивала с режисьор и 
оператор Димитър Христов. Не на последно място 
трябва да се подчертае спечеленият проект по 
„Програма за възстановяване и развитие на частни 
културни организации“ на Национален фонд „Култура“, 
което осигури възможност трите фестивални събития 
да бъдат със свободен достъп за желаещите да ги 
проследят.
Както е известно, Анжела Тошева има огромен опит 
в организирането на разнообразни музикални събития, 
включително и фестивали. Самата тя посочва, че в 
съвместният им с Михаил Големинов eкспериментален 
център за музикално творчество, изпълнителство, 
издателска дейност и образование „Ориндж Фактори 
психоакустични изкуства“ са инициирали и осъществили 
около 300 събития. Със сигурност обаче може да се каже, 
че фестивалът „Генномодифицирани птици“, въпреки че 
стъпва на натрупан опит, няма еквивалент в богатата 
им практика: „След първите моменти на приемането на 
реалността без Михаил усетих постепенно нарастващо и 
почти визуално оформящо се желание да пренеса колкото 
се може по-автентично спомена за него, не само за тези, 
които не го познават, а и за голяма част от тези, които 
мислеха, че го познават. Имахме съвместен живот, 
равен на повече от една трета от моя собствен. В него 
неусетно преживяхме заедно много красота и много 
трудности. С неочакваната загуба на Мишо се оказа, че 
аз съм свидетелят, който трябва да разкаже за „Ориндж 
Фактори“ и да пренесе нататък частица от него. Реших 
това да стане на мястото, което му беше любимо и 
олицетворяваше връзката му с природата, планината, 
къщата, двора, птиците. Радвам се, че на този фестивал 
бяха точно тези хора, които дойдоха, приели Михаил 
такъв, какъвто беше, и съживиха паметта за него точно 
така, както това се случи. Все едно се събраха различни 
лъчи в една фокусна точка и се получи нещо, което, 
надявам се всеки, който беше на тези три концерта, ще 
помни.“
Това на пръв поглед авантюристично начинание в селище 
с по-малко от 1500 жители намери своята изкушена 

многобройна публика (различна на различните събития) 
и непременно трябва да има своето продължение 
напред във времето, каквито са и намеренията. Не се 
съмнявам, че те ще се осъществят и следващото лято 
ще продължи (надградено и разширено) пътешествието 
в света на музиката на Михаил Големинов, поставена в 
контекста на своето време. 

ДИАНА ДАНОВА-ДАМЯНОВА

Фотографии: Pinterest



8Литературен вестник 19-25.10.2022

Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

„Орфей“
по мита за Орфей и Евридика. Авторски спектакъл на 
Йерней Лоренци, драматург Матиц Старина, сценография 
Бранко Хойник, композитор Бранко Рожман, хореограф 
Грегор Лущек, дизайн и костюми Белинда Радулович.
Участват:  Александра Василева, Гергана Змийчарова, 
Биляна Петринска, Радена Вълканова, Ева Данаилова, 
Василена Винченцо, Жорета Николова, Владимир Пенев, 
Валентин Ганев, Деян Донков, Стелиан Радев, Ненчо 
Костов, Дарин Ангелов и Димитър Николов.
Народен театър „Иван Вазов“, премиера 11 и 12 октомври 
2022 г.

През месец юни имахме възможността да видим 
представлението на режисьора Йерней Лоренци 
„Мъртвият идва за любимата си“ по едноименната пиеса на 
Светлана Макарович. То бе част от програмата на 16-ото 
издание на фестивала „Световен театър в София“. Това 
не е първото гостуване на словенския режисьор у нас и съм 
убеден, че с почти категорично единодушие театралите, 
а и не само те, ще споделят, че никога няма да забравят 
неговата „Илиада“ по Омировия епос, която беше гост на 
фестивала през 2016 г. Характерно за театъра на Лоренци 
е постепенното превъзмогване на четвърта стена, която 
той срива с цел да провокира зрителите в салона да бъдат 
активни участници в случващото се на сцената. В процеса 
си на работа самият той споделя, че анализира и прави 
опити заедно с актьорите за изграждането на концепция 
по дадена идея, така че колективно да достигнат до 
събитието и проблемите в действието. Лоренци запазва 
характерния си почерк при подготовката на спектаклите 
по избраните от него заглавия, като изцяло се съобразява 
със заобикалящата го действителност такава, каквато 
е тя в момента на създаването на конкретното 
представление. 
В началото на новия театрален сезон 2022/23 г., във време, 
в което все по-силно имаме необходимостта да разберем 
смисъла от комуникацията между хората, както и 
процеса на разказване такъв, какъвто е бил във времето на 
приказките и фолклорните истории, Народният театър 
„Иван Вазов“ кани Йерней Лоренци, за да разкаже през своя 
поглед мита за Орфей и Евридика. 
Три линии извежда режисьорът в своя „Орфей“ – линията 
на мита, линията на разказа и линията на музиката. Тази 
спирала задвижва двигателя на действието, което изцяло 
е изкарано на авансцената, навлизайки в територията на 
зрителите. В дясната част на сцената е поставен черен 
роял, в средата є – масивна дървена маса, заобиколена от 
столове, а зад нея – неголямо платно за прожекции. Сцената 
в дълбочина е отворена подобно бездънна яма – празна, 
осветена от няколко прожектора. Представлението 
започва със събития преди сватбата на двамата влюбени. 
Сцени, в които актьорите преминават през образите 
на божества и полубожества, хора съвременници на една 
тежка, трагична действителност, нейни жертви и 
свидетели. На платното отзад се прожектират имената 
на герои като Ахил, а действието е увековечено със снимки, 
което допълнително подсказва за съвременното модерно, 
лишено от реална комуникация човешко общество. Тази 
първа част наподобява хроника, имаща за цел да представи 
цялото, по-голямата картина през стрелите на Ахила 
– изключително силен образ на войната. В изпълнение на 
Ахил е Дарин Ангелов, който изрисува смъртта като песен 
на тялото. По залепеното за масата тяло на Димитър 
Николов той прокарва ръце, натискайки диафрагмата и 
гърдите на своя колега. Пулсът се ускорява, дишането 
зачестява като игра на въздуха. Зрителите чуват опитите 
на жертвата да диша, слушат борбата є за живот. Ахил 
поставя голямо парче месо върху безпомощното тяло 
и започва да забива една по една стрелите си в плътта, 
докато на фон изтичат убитите от него имена – жертви. 
Студенина облива залата. Сцената приключва с последната 
стрела, пробола обувката на безсмъртния. Осветлението 
в залата огрява лицата на зрителите, мъртвите тела 
бавно се раздвижват и така започва сватбата на Орфей и 
Евридика. 
Оттук насетне в представлението навлиза линията 
на разказа. Сватбата протича в мълчание между 
двамата усмихнати влюбени. Това е моментът, в 
който персонажите остават на втори план и като че 
ли актьорите започват да изграждат колективен образ 
на присъствието си. Човекът вече е по-значим от бога. 

Мигът на любов е пресъздаден през 
личните истории на актьорите, като 
по този начин публиката се превръща 
в част от действието. Всеки следващ 
индивидуален разказ все по-силно въвлича 

зрителя към случването на сцената, към празненството. 
Радена Вълканова споделя, че мрази сватбите, Александра 
Василева разказва за своята мащабна любовна венчавка, 
Дарин Ангелов с усмивка намигва на зрителите, че дори в 
този момент може би някой от залата е бил на неговата 
сватба. Студенината бързо напуска сцената заедно с мрака 
отпреди малко. Режисьорското решение в представлението 
да бъдат вкарани истории от живота на актьорите 
създава специфична за гледащите среда на интимност, 
която до края на действието не спира да държи зрителя за 
гърлото. Изгражда се мост към зрителите и те освен като 
съпреживяващи емоцията имат възможността да бъдат 
нейни преки свидетели, което ги прави и гости на самата 
сватба на Орфей. Представлението достига връхната си 
точка, когато публиката и изпълнителите изграждат общ 
персонаж на човека – неподправен, емоционален, запален 
с искрата на живота, имащ необходимостта да разказва 
преживяното в годините. Емоцията изригва като вулкан 
от червени сърца във въздуха, които разпръскват свободата 
на човешкия дух. Сякаш залата и сцената стават тесни за 
това, на което сме свидетели. Следва полетът на булката 
– Василена Винченцо (Евридика) прелита в дълбочината 
на сцената, преследвана от два лъча светлина – образ на  
сладката колективна самота. Вълнението сякаш напуска 
сградата на театъра, като за момент пред очите ни 
изниква рееща се бяла лястовица. 
Едновременно с тези картини за постигането на 
емоционалното ниво на представлението спомага и 
музиката, към която Йерней Лоренци има специално 
отношение. В неговите представления тя е като сърдечен 
пулс. Контрабасът (в изпълнение на Валенти Ганев) и 
пианото (в изпълнение на Василена Винченцо и Стелиан 
Радев) запазват линията на мита, дълбочината на стрелите 
на човешката борба за надмощие. Акордеонът (в изпълнение 
на Александра Василева), заедно с гласовете на Биляна 

Петринска и Дарин Ангелов и цигулката (в изпълнение на 
Валентин Ганев) предразполагат свободата на човешкия 
дух, човешкия разказ и неговия ритъм. Изпълнението на 
италианската песен „Felicità“ може да бъде възприемано 
като органично чистото преживяване на човешката 
радост от новина подобна на тази за отдадеността 
на двама влюбени. Радост, която писъкът на гайдата 
(в изпълнение на Ненчо Костов) рязко секва. Настъпва 
смъртта на Евридика. Радостта от лицата в публиката 
изчезва, Василена Винченцо ляга спокойно на земята и 
изстива, а мракът отново се завръща в залата. Подобно на 
радостните спомени, сега актьорите споделят спомените 
си от тежка за тях загуба. 
Следва слизането на Орфей в подземния свят на Хадес. В 
изпълнението на ролята е Деян Донков, чието присъствие 
досега е преминавало почти в пълно мълчание. Това 
продължава така до намирането на Евридика. Сцената е 
решена като непрестанно препускане на Орфей през света 
на сенките. Деян Донков ту ходи, ту тича устремен напред 
към любимата си, докато около него различни изкушения 
и опасности се опитват да го отклонят от пътя му. 
Решението на действието е той да бъде статичен, като 
не изминава никакво разстояние в това преследване на 
мислите си, но все пак достига до любимата си. Именно 
в тази статичност се появява интригуващият за смия 
Лоренци въпрос – коя всъщност е Евридика и защо, 
въпреки усилията си да я спаси, Орфей я убива с погледа си 
повторно? На излизане той продължава да върви окървавен 
и почти убит, докато зад гърба му е замръзналата женска 
фигура. Сцената може да бъде тълкувана по различен начин, 
защото Лоренци е оставил въпросителна по отношение 
на проблема за същността на Евридика и истинността в 
любовта на Орфей към нея. След повторната є смърт за 
първи път музиката на Орфей е заменена с гласа му и той 
проговаря – той е безсилен да я върне обратно отново с 
музиката си. До края на представлението тонът за музика, 
даван от Дарин Ангелов и Биляна Петринска, ще бъде много 
по-тих и несигурен, накъсан и недовършен в изпълнението 
си – сломен. 
Представлението завършва с процеса по смъртта на 
Орфей. Последната промяна, както всички досега, се 
случва пред очите ни, но този път е гласно обявена от 
Жорета Николова. Докато споделя любимите си стихове за 
музиканта, актрисата е едновременно и пратеник,  дошъл 
да приготви тялото му за света на мъртвите. Финалът 
лишава света от музиката на Орфей, като я заменя с 
отекващото ритмично ехо на гласа му, зовящ любимата 
Евридика.
Представлението на Йерней Лоренци е не просто 
интерпретация на старогръцки мит. Заедно с екипа на 
театъра режисьорът изгражда свят на емоция и чувства 
посредством личното присъствие, житейския опит 
и музиката. Прочитът напомня за насладата, която 
човек изпитва от съпреживяването, от удоволствието 
да разказва истории или случки от живота си, от това 
да живее в името на себе си или в името на другиго, 
да се чувства част от нещо по-голямо. Този „Орфей“ 
позволява на зрителите да се докоснат до идеята за 
отдадеността на човека към човека, до идеята да 
бъдеш верен на себе си. Представлението намери своето 
място под разрушителните парчета на съвременната 
действителност, представяйки ни родопския музикант 
такъв, какъвто е – въоръжен с арфа.  Преживяване, което 
няма да намери аналог дълги години в бъдещата история на 
театъра у нас. 

МИХАИЛ ТАЗЕВ

„Орфей“ на Йерней Лоренци – музиката 
като оръжие срещу съдбата

„Орфей“ по мита за Орфей и Евридика, спектакъл на Йерней Лоренци, Народен театър „Иван Вазов“, 2022,  
фотограф Стефан Н. Щерев

Деян Донков (Орфей) в сцена 
от спектакъла, фотограф 
Стефан Н. Щерев
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Надежда  Г.  Тодорова
                   
С напредъка на науката и технологиите на преден план 
излизат концепциите за произхода на света, живота и 
човека, които се обясняват със законите на еволюцията 
и значението на материята в процеса на развитие. 
Голяма част от съвременните общества все по-често 
игнорират моралните норми, потънали в ежедневната 
грижа за осигуряване на препитанието и оцеляването си. 
Отдалечаването от духовността и етичните принципи 
създава тъмни пространства на зловещи човешки 
фантазии и действия, които се пренасят от сивата 
действителност в сферата на литературата, киното, 
театъра и другите форми на изкуство. Чрез глобалната 
мрежа и средствата за масова комуникация този 
„вирус“ се разпространява по целия свят, като увеличава 
агресията, сексуалните изстъпления, психологическите 
и емоционални извращения, физическото насилие. 
Човешките индивиди с подобен тип умствена нагласа 
стигат до умопомрачително и разрушително поведение; 
употреба на наркотици, жестокост и поквара; 
престъпления срещу личността и обществото (Лотман 
1992, 1998).
Развлекателната и медийната индустрия, представени 
от най-популярните си жанрове на киното и 
телевизията, създават порочен кръг (circulus vitiosus) 
от „заразени“, деструктивни мисли и действия, особено 
в неукрепналото съзнание в периода на съзряване на 
личността – юношеството, който е един от най-
трудните и непредвидими в развитието на човека. 
Целта е комерсиален интерес, бомбастични приходи и 
владеене на егоцентричното самосъзнание на публиката. 
Телевизията и киното през ХХI век са се превърнали 
в новата Библия на човешкото поведение и модел 
за подражание. В новинарски емисии, шоупрограми 
и актуални предавания се обсъждат семейни драми 
и социални проблеми, които вместо да разрешават 
наболели въпроси, увеличават човешкото нещастие 
с негативизъм и отчаяние. Примерите за това 
изобилстват във всяка информационна емисия по всеки 
телевизионен канал. Формите на проявление могат да 
бъдат най-разнообразни, включително чрез изкуството 
– литературни произведения, картини, театрални 
постановки, музика, филмови творби.
Постмодерното битие на изкуството на екрана в 
края на ХХ и началото на ХХI век вече не е постигане 
на катарзис, а се явява като състояние на съзнателен 
и нарочно търсен отказ. Усещането за несигурност, 
което внушава хаотичността и променливостта на 
глобализиращия се свят и търсенето на опора в познати 
модели е вид стабилизиращ психичен рефлекс. Наличието 
на предишен опит в зрителското възприятие се оказва 
задължителен елемент на постмодерното/съвременно 
гледане на филмовата творба. Неотменно във времето 
е преформатирането на зрителското възприятие. В 
двойното си битие на новаторски гледащ и вторично 
присъстващ в употребата на екранната творба, 
зрителят е фактор на непрекъсната динамика. Залог за 
развитие на екранния феномен.
Изучаването на икономическите процеси, 
обществените условия, историческите събития и 
тяхното отражение в произведенията на изкуството 
дава не само визия за причина и следствие, но и разкрива 
двата полюса на един динамичен процес. Тези фактори 
са взаимосвързани и си влияят по различен начин и с 
различна сила. Реалната картина е усложнена: всяка 
динамична система е разположена в пространство, 
където се намират и други също толкова динамични 
системи. Освен това съществуват и елементи от 
вече разрушени структури. Всяка система живее 
по законите на саморазвитието си, но едновременно 
с това е включена и в различни сблъсъци с други 
културни модуси. Тези съприкосновения имат 
специфичен, много често противоположен характер 
и прогнозирането им е практически невъзможно. 
Изследването на моделиращите форми на екрана спада 
към традиционните теми на изкуствознанието (Милев 
2005). Това, което се отчита като реална промяна в 
изкуството на екрана, произтичаща от катаклизмите 
в обществените отношения, е главно в сферата на 
трансформиращата се комуникативна ситуация. Тя е и 
главна динамична променлива в общуването на зрителя с 
киното. Налице е и промяна на критериите за оценка на 
стойностите в екранните продукти.
Съвременното кино продължава да търси нови екранни 
форми и да експлоатира двойствените нагласи на 
публиката. За масовия зрител става все по-трудно да 
изгради работещ критерий за трайни стойности, 
неподлежащи на модификация. По-широката интернет 
информационна среда се поддава по-лесно на манипулация 
чрез имитацията, самопровъзгласила се за творчески акт 
(Петрова 1997).
Историята на всяко изкуство се интерпретира като 
два тясно свързани и неотделими един от друг процеса – 

като иманентно развитие на твореца и като резултат 
от различни външни влияния.
Сферата на киноизкуството, от позициите на неговата 
същност като синкретично изкуство, позволява да се 
разглежда в различни парадигми и арт пространства. 
Природата на всяка филмова творба е сложна и пределно 
нееднозначна (Манов 2004). Формата на такова 
произведение на изкуството притежава специфични 
особености, която със своя начин на изграждане и 
семантични постановки на разказване е особено важна 
както за създателите (сценарист, режисьор), така и 
впоследствие за реципиентите на културния продукт 
(зрители, критици). Когато се анализират въпросите за 
строежа, композицията, внушенията и въздействието 
на подобно сложно произведение, оптималният вариант 
предполага да бъде използван интердисциплинарен подход. 
Съчетаването на научни дисциплини като теория на 
литературата, кинотеория, история на изкуството, 
философия и психология, социология, педагогика е 
задължително условие за по-цялостен обзор върху тази 
проблематика. Поетиката на съвременната екранна 
творба може да се постави в парадигмите на драмата, 
митологията, романовите структури. Важен момент 
е диахронното и синхронното моделиране на фабулната 
конструкция; композицията на сюжета; изворите за 
идейни и тематични ядра. Вниманието трябва да се 
фокусира върху различните повествователни техники 
при изграждане на сюжетното действие, както и върху 
основните аспекти в комуникативните функции.
Изкуството, в това число и киното, еволюира в 
последователни цикли. През целия ХХ век тенденциите 
във визуалните изкуства се завихрят около отказ от 
статуквото и проучване и употреба на неконвенционални 
методи.  Антикомерсиалната логика, чийто израз е 
ранният авангардизъм, възникнал в края на ХIX и в 
началото на ХХ в., вече не съществува. В края на ХХ 
и началото на ХХI в. артистът става синоним на 
„потребление“ на изкуство и култура изобщо. През 

ХХ век елитарните автори умишлено започват да 
„дехуманизират“ стила си, за да се разграничат от 
масите и да затруднят идентификацията, докато в 
началото на ХХI век литературните и кинотворците се 
стремят към обратното. По-висок рейтинг, по-големи 
тиражи, рекордни бюджети и аудитории (Маслоу 2018).
Променя се и вкусът на зрителя. Съвременният 
реципиент е свидетел на целенасочено  разширение на 
репрезантативното поле по технически, идеологически 
и комерсиални причини. Отчитайки интереса или 
безразличието на публиката, авторите бележат напредък 
в своето развитие. През последните двайсет години на 
бял свят се появяват мащабни киноплатна, които не 
биха били възможни без участието на новите технологии 
и прилагането им в сферата на екранната реалност. Това 
от своя страна разширява въображаемите хоризонти на 
аудиторията.
Масовото производство унищожава харизмата на 
оригинала. Бълваните от Холивуд сюжети заливат 
световните кинотеатри с често нискокачествена 
продукция. Естетиката на кича е подобие, симулакрум, 
загубил художествения си смисъл и дегенерирал до 
самоцелна украса (Дичев 2016). Оттук усещането за 
сладникавост и мелодрама или прекомерна, неоправдана 
жестокост и изстъпление, които носят много от 
екранните творби. Екзистенциалните драми на 
съществуването са сведени до елементарни шаблони 
за Красота, Сила, Власт, Богатство и т.н. Подобна 
десакрализация на мистичния център, който се съдържа 
в изкуството, поразява необратимо и смисъла на всяка 
една творба (Нешев 1992).

Психологическите  трансформации на  постмодерната 
епоха  в  киното 

Фотография: Pinterest
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Същинската кинодраматургия не е подвластна на кича, 
тъй като той повтаря клишета, внушава еднообразие 
и рутина. Освен това, лишена от морално-нравствено 
съдържание, формата лесно може да бъде присадена в 
коренно различен контекст. Подражанието, имитацията 
на престижни образци е оправдана само тогава, когато 
предизвиква мощни зрителски реакции и влиза в по-
особени взаимодействия с вече съществуващи обекти. 
Кичът – и в литературата, и в киното – представлява 
претенцията за абсолютна ценност отвъд историческия, 
географския, културния контекст. В процеса на 
глобализацията имитативната линия е особено силна 
и неизбежна, но на нея се противопоставят истински 
стойностни произведения. Логиката на модерността 
допуска използването на „ниски“ теми, конфликти и 
персонажи във „високите“ нива на изкуството, тъй 
като те носят своя специфична енергия, която е в 
състояние да култивира жанра. В кинодраматургията 
се цени амбивалентният характер на подобни теми: 
едновременно познавателни, с рационална стойност; но и 
предизвикващи въображението; играещи с фантазията на 
читателя/зрителя; задаващи нови посоки в творческите 
търсения.
Постмодерната епоха внася нови посоки в кинопроцесите 
от средата на ХХ век. Жанровете започват да губят 
същностните си характеристики. Смесването на 
разнородни тематични и повествователни структури 
продължава и в наши дни. Съвместяват се атипични, 
противоположни модели и техните трансформирани 
вариативни субвидове. От една страна, преразглеждат 
се и се преподреждат традиционните екранни модули 
(„Криминале“, 1994; „Убий Бил“, 2003/2004). От друга, 
изграждат се нови образци, много често основани на 
постмодерните нагласи и възприятия. Технологичното 
разнообразие се увеличава, но тематичното съдържание 
почти не търпи изменения. Създателите на кино се 
обръщат и успешно започват да прилагат колажни 
методи и цитатни практики, което се явява 
основополагащо за постмодерното словесно и визуално 
повествование.
При разглеждането на филмовото изкуство като 
семиотична система възникват въпроси, които засягат 
основни принципни положения (Димитрова 2006):
– Какво е отношението є към извънсистемните струк-
тури; към света извън нея?
– Какви са начините, по които системата може да търпи 
развитие и същевременно да остава вярна на себе си, да 
пази традициите?
Един от основните фундаментални признаци на 
културата като цивилизационен феномен са именно 
отношенията между множествеността и единичността 
на явленията (Дерида 2001). Приемайки нови 
постмодерни форми, киното успява да съхрани старите 
си тематични и идейни ядра и да задвижи нови процеси.
Сред основните цели на киното се нарежда стремежът 
то да достигне до възможно най-много хора и да 
отрази социалните процеси. Темата за социалната 
несправедливост с всичките последствия от това влиза 
първо в литературата и театъра. Тази тема придобива 
особена популярност в началото на 80-те години на ХХ 
в., като проблематичният кръг се разширява: расизъм, 
Холокост, етническо прочистване, насилие между 
затворници, хомофобия и пр. Съществена част от 
ежедневието на съвременните хора са злоупотребите 
с различието и различните под формата на бедност, 
етническа принадлежност, психически болести, 
инвалидност и полов идентитет. Сполучливите 
социални отношения и интеграцията в обществото 
са възможни само чрез надрастване на нарцисизма, 
нагона за разрушение и Едиповата проблематика. В 
този смисъл ключови теми за психоанализата, които се 
пренасят в полето на киноизкуството, са: несъзнаваната 
агресия води до чувство за превъзходство; стремеж 
към доминация; садизъм; негативна трансформация 
на индивидуалните характеристики в социалните 
отношения и пагубен ефект за обществото.
Социалната несправедливост е форма на примитивно 
психично функциониране, което е доминирано от 
представите за двуполюсност на света (черно-бяло, ин-
ян, добро – зло); отричане на неприемливите черти на Аза 
и проектирането им в другите, което е равносилно на 
вменяване на вина и приемане на различните като „враг“. 
Един от използваните похвати при индивиди с подобна 
психична организация, за да се установи власт над другия 
и да се изпита гордост и себеуважение от този факт, 
е да се проектира собственият срам, недостатъци и 
тревожност върху някой друг.

Като  един от най-
емблематичните примери на 

тези процеси се явява забележителният филм на Андрей 
Звягинцев „Елена“ (2011), където социалната тема 
за класовото разделение се разглежда през призмата 
на индивида и семейството. Обществото живее със 
злото в себе си. Киноразказът представя една на пръв 
поглед обикновена история, която обаче придобива 
чудовищен обрат. Главната героиня Елена (Надежда 
Маркина), водена от меркантилни и егоистични 
интереси, отравя втория си съпруг Владимир (Андрей 
Смирнов), за да заживее в луксозния му апартамент 
със сина си от първия брак и неговото семейство. 
Моралният упадък на личността е стигнал най-ниската 
си точка, а обществото се оказва безсилно. Щастието 
и благоденствието на средната класа, новобогаташите, 
са лична отговорност. Представени са като хора, 
способни на близост и хуманност, на социален прогрес 
благодарение на своята креативност. Елена принадлежи 
на работническата класа – тя е медицинска сестра, 
която търпи лишения и бедност. Нейният образ събира 
във фокус безнадеждността на бедните в морално 
отношение. Тя краде, лъже и стига до убийство, за да 
постигне целите си. Кинотворбата е мрачен и болезнено 
реалистичен филм, който обръща ролите – бедните 
вече не носят добродетели, а са изпълнени със завист и 
престъпни намерения. Показва се истинският облик на 
човека, без значение от неговото статукво и материална 
обезпеченост. Злото не прави разлика между бедни и 
богати.
Изборът на героинята е резултат от сблъсъка на 
индивидуалното и колективното несъзнавано. С акта на 
убийството тя отказва да се изправи срещу чувството 
за загуба – загубата на илюзиите си. В символичен план 
Елена създава свят, в който разделението на властта, 
сексуалността и различията между половете и класите 
не съществуват. Те са изтрити с един замах, при 
това – без никакви угризения. Надеждата за развитие и 
напредък, представени чрез образа на предприемчивия, 
образован и социално отговорен Владимир, са покосени 
в името на запазването на матриархата; на порочните 
отношения и личностната деградация. Авторите 
са заложили в своя филм посланието, че колкото по-
цивилизована е една общност, толкова повече нейните 
членове умеят да владеят първичните си импулси, да 
проявяват любов и да уважават себе си и другите.
От началото на ХХI век у кинотворците се засилва 
интересът към човешкото нетипично поведение, което 
се включва в съзнанието като възможно психологично 
отклонение и/или неврологично нарушение („Психо“, 
1960; „Есенна соната“, 1978). В естетически план 
това са представите за уродство, престъпление, 
агресия („Жокера“, 2019). В процесите се диференцира 
индивидуалното (аномалното) от колективното 
(нормално) поведение. В следващ етап обаче е възможно 
индивидуалното поведение да се превърне в пример и 
модел за подражание; в норма за общото, а общото става 
оценъчна точка за индивидуалното (Милев 2005). 
В този смисъл възниква единна поведенческа 
система. Индивидуалното и колективното поведение 
протичат едновременно като взаимно необходими 
противоположности, според психоаналитичните идеи, 
разработвани в сюжетите на големия екран (Манов 
2004). Техен предшественик се явява не-съзнаването им; 
социалното им „не-съществуване“. Първият стадий на 
излизане от „не-съзнаването“ е болестта, уродството, 
насилието. При тях индивидуалността се проявява най-
силно и преминава на нивото на без-индивидуалността; 
на типичното; общото. Разликите в поведението 
(полови, възрастови) се превръщат от физиологически в 
психологически едва при осъзнаването на личността като 

Психологическите  трансформации  на...
такава, тоест при съзряването и появата на свободата 
за избор.
Материалистичната нагласа на съвременния човек 
изтласква в периферията на ценностната му система 
нуждата от по-задълбочено познание, както за 
отделната личност, така и в световен мащаб. Без 
целенасочена визия за себе си и за света не може да се 
осъществи и духовната еволюция на човечеството.
В постмодерната епоха киното интерпретира 
психологически модели и конструкти по забележителен 
и особено въздействащ начин. Темата за насилието 
е сред основните, върху чиято основа се надграждат 
допълнителни значения. Тя е многопластова и 
непрекъснато разширява обхвата си, като променя и 
замаскира под на пръв поглед безобидни образи и кодове 
собствените си послания. Поради това киноагресията 
не може и не бива да се затваря само в една социална и/
или културна област, тъй като визуалното изкуство 
в своята иманентна полисемантична същност заема 
гранично положение. То е на браздата между литература 
и философия, социология, психология, структурализъм, 
семиотика, херменевтика, педагогика и рецептивна 
естетика. В познанието е заложена енергията на 
откривателството; то може да преобразува и 
трансформира в положителна посока ментални 
нагласи; да обогатява авторовата личност и тази на 
възприемателя и консуматора на произведенията на 
изкуството; и разбира се – да насочва възможностите за 
избор на теми и послания в сферата на изкуството.
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Петър Трендафилов

Времената са  логаритмите на волята на  
събитията... 

Законите на времето съвпадат с числовите закони.
  (В. Х.)                                                                                           

В произведенията на Велимир Хлебников (1885-1922) 
историческите личности свободно прекрачват границите 
на времена и епохи. За да се разбере тази специфична 
особеност, е необходимо да се опитаме да изясним неговата 
концепция за времето. Именно времето и неговото 
осмисляне, а не словесните експерименти заема централно 
място в неговата философия, а всички негови усилия са 
подчинени на главната и невъзможно утопична цел – да 
открие универсалните числови Закони на времето, които 
въздействат върху съдбата на Русия и човечеството. 
Когато се говори за възприемането на времето, най-
често се диференцират два модела, които съответстват 
на два типа съзнание: исторически  и космологически 
(митологически). Историческият модел и историческото 
съзнание организират отминалите събития в причинно-
следствен ред. Те се представят като резултат от 
други, предходни събития и по този начин историческият 
времеви модел се отнася винаги към някакво предишно, 
но не изначално състояние. Съответно космологическото 
съзнание изисква съотнасянето на събития към някакво 
първоначално, изходно състояние, което е вечно, и към 
неговите трансформации през всеки един отрязък 
от време. Събитията, които се случват през това 
изходно време, могат да се оприличат на текст, който 
постоянно се възпроизвежда в по-нататъшните събития 
и съответства на това, което най-често се разбира под 
понятието мит. Ако историческият модел на времето 
отговаря на нашата представа за линейна история, то 
космологическият (митологическият) времеви модел 
съответства на представата за циклична или диахронна 
история. 
В такъв аспект множество историософски текстове на 
руския футурист могат да се впишат повече в рамките на 
втората, цикличната концепция за историята. Най-общо 
може да се каже, че изобщо в световната литература и 
култура творчеството му е наистина уникален опит за 
излизане от привличането на реалното историческо време и 
превръщането на това време в митологично. Особеността 
на Хлебниковата интерпретация на времето и историята 
се състои в това, че тя е ориентирана не толкова към 
възпроизвеждане на събития, а на личности. Творбите му са 
пренаселени с огромен брой исторически персоналии от най-
различни времена и епохи. Без да ги изчерпваме, можем да се 
опитаме да ги групираме.
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3. Владетели: Ашока, Аменофис, Нефертити, Ауренгзип, 
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5. Художници: Хокусай, Леонардо да Винчи, Кореджо, 
Мурильо, Рафаел, Гоя, Врубел, Бенуа, Репин, Татлин, 
Митурич, Малевич, Филонов
6. Философи и учени хуманитари, химици и физици: 
Сократ, Платон, Аристотел, Лайбниц, Кант, Джон Ст. 
Мил, Конт, Костомаров, К. Леонтиев, Погодин, Хаус, 
Кеплер, Лобачевски, Д. Менделеев, Лоренц, В. Оствалд, В. 
Минковски 
7. Естествоизпитатели и пътешественици: Ибн-
Фадлан, Веспучи, Кортес, Колумб, Монголфие, Пржевалски, 
Дарвин, Нансен, Масуди
8. Композитори и певци: Скрябин, Чайковски, Шаляпин, 
Мусоргски
9. Религиозни лидери и пророци: Исус, Мохамед, Саваджи, 
Вардха-мана, Шанкара, Тег-Бохадур, Нанак, Кабир, Мирза 
Баб, Хюриет-ал-Айн
 Списъците са показателни за този феноменален 
„исторически глобализъм“: най-многобройни са групите 
на писателите, пълководците и  владетелите. Най-добре 
тази висока мисия на твореца е показана от Хлебников в 
известното „Възвание към председателите  на  земното 
кълбо“ (1917). В  тази  връзка никак  не  е  случаен и фактът, 
че поетът футурист се самоопределя и подписва като 
„Кралят на времето Велимир Първи“ и „Властелинът на 
света“ („Владыка мира“) в една от своите „заповеди“; така 
е наречен и от своите съидейници футуристи. (Интересен 
факт е, че Хлебников се опитва да обедини 317-те  

„най-гениални“ според него личности в сформираното от 
него „Общество на Председателите на земното кълбо“, т.е. 
световния интелектуален елит, чиято главна функция е 
опазване мира на планетата.) Голяма част от писателите 
са представители на руската литература, докато 
пълководците са или руски (степни) вождове, организатори 
на бунтове срещу Руската империя, или татаро-
монголски предводители, или картагенски пълководци, 
противопоставили се на Рим; преобладава духът на Изтока. 
При владетелите впечатляват руските князе и царе, както 
и фактът, че и те, и римските императори или загиват 
трагично, или живеят така. Както се вижда, между 
обществениците преобладават несполучили реформатори: 
Дантон е гилотиниран, Ян Хус – изгорен; подобна е и 
участта на избраните религиозни лидери. Изобщо за 
Хлебников историята е драма, в която героите живеят и 
умират трагично.
В жанров аспект тълкуването на историята и времето 
се разкрива най-пълно в неговите „свръхповести“ 
(по дефиницията на автора) – „Децата на Видрата“ 
(„Дети Выдры“ с първоначално заглавие „През времето“ 
(„Поперек времени“) и романтичната драма „Зангези“. 
За митологизираната и синтетична история този жанр, 
измислен от самия поет, се е оказал най-подходящ. В 
случая е възможно влияние върху жанра „свръхповест“ 
от популярните през ХVIII в. в руската литература 
„Разговори в царството на мъртвите“, съчетаващи в 
своята структура философския диалог с фантастиката 
и битовите сцени. Но традицията на тези „разговори“ 
е много по-стара и отвежда към диалозите на Лукиан 
„Разговори на мъртвите“, „Съветът на боговете“, 
„Трагическият Зевс“ и др., чийто модел Хлебников до 
известна степен следва. Персонажите в тези „разговори“ 
най-често са фигури от различни периоди на човешката 
история, които гледат на живота от перспективата 
на вечността, sub specie aeternitatis. Както внушават 
диалозите, човешката същност и морал са едни и същи 
през всички епохи, ясно проличава съотнасянето им с 
актуалната съвременност. Приблизително по същия начин 
постъпва и Хлебников в своите „свръхповести“, макар 
че едва ли трябва да ги свързваме само с влиянието на 
„Разговорите“ на Лукиан; така той тълкува историята 
и в своите поеми. Тази специфична жанрова разновидност 
получава оригинална форма – свободните преходи из 
историята, от мита към историята, оттам и към 
актуалната публицистичност; но като цяло тези 
особености са породени от социалноутопичните идеи на 
автора.
Диалозите между историческите личности, имплантирани 
в „Децата на Видрата“, не са по-различни от разговорите на 
боговете в други текстове на поета (в пиесата „Боговете“, 
където богове от различни конфесии водят диалози, но 
гинат един след друг, в „Зангези“): и тук те беседват за 
доброто и злото, за смисъла на историческите събития и 
тяхната повторяемост от гледна точка на вечността 
и човешката съдба. В заключителния седми „кораб“ 
(„парус“) на творбата се води оживен философски диалог 
между Ханибал и неговия победител Сципион Африкански, 
в разговора последователно се включват княз Святослав, 
Пугачов, Ян Хус, Ломоносов, Степан Разин и Коперник, 
като всеки влага по нещо от своето време и го поднася на 
съда на историята. В царството на великите мъртви цари 
привиден консенсус и дори ироничен самосъд; не липсват и 
злободневни моменти. Това неимоверно съвместяване на 
личности и събития на една „плоскост“ е всъщност един 

утопичен опит за преодоляване на времевите граници 
(чрез използване на числови стойности за най-различни и 
несъвместими исторически събития и факти).
В споменатата „свръхповест“ „Зангези“ (1920-1922, 
новаторски опит за създаване на универсален „свръхжанр“ 
на принципа на монтажа) своеобразното тълкуване 
на историята и времето получава може би най-силна 
рефлексия. В монолога на главния герой, мъдрецът 
свръхчовек Зангези (проекция на поета и близък до 
образа на Заратустра), включен в „плоскост ХVII“, 
виждаме как Хлебников търси закономерностите и 
логиката на световната и руската история с помощта 
на математически изчисления. Поетът ги използва и в 
прозата си – напр. в разказа „Скуфията на скита“ „богът на 
времето“ е заменен от „Числобог“, а Числото идва да замени 
Верите, в статии, манифести, фрагменти, „случайни 
бележки“) – в „Учителят и ученикът. За думите, градовете 
и народите“, в „Нашата основа“ (гл. „Математическото 
разбиране за историята. Гамата на бъдетлянина“, в един от 
най-важните си теоретични текстове „Плоскостите на 
съдбата“ („Доски судьбы“), включващи „Слово за числото, 
и обратното“, „Пушкин и чистите закони на времето“, 
„Уравненията на живота на Гогол“, „Дървото на числата“ 
и др.), „Времето – мяра за света“ („Время мера мира“), 
както и в историческите си поеми (структурните ядра на 
„свръхповестите“). Те определят неговите историософски 
възгледи, особено по вековечните въпроси на релацията 
Изток – Запад. (Всъщност Хлебников се заклева да открие 
„законите, управляващи времето и историята“ веднага 
след разгрома на руската ескадра при Цушима през 1905 г.) 
Преходите из историята се сменят със зашеметяваща 
бързина, като за това спомагат числовите стойности 
и различните изчисления. В „Зангези“ („Плоскост XIX“) 
героят сам определя своето отношение към историята по 
следния начин:

Я ведь умею шагать 
Взад и вперед
По столетьям (с. 498). 
(„Та нали умея да крача 
назад и напред през столетията“ (прев. мой, П. Т.). 

Ето и няколко примера за това „изчисляване“ на велики 
исторически събития из „Плоскост IV“:
„Дъските на Съдбата!“ Като писмена на черните нощи 
ще ви вдълбая, скрижали на съдбата! Четете, очи, закона 
за гибелта на царствата. Ето го уравнението: 
X =k+n (10 5 +10 4 +115) – (10 2 – (2n – 1) 11) дни.  К е 
точката за отброяване във времето, устремът на 
римляните на изток, битката при Акциум. Египет се 
предава на Рим. Това е станало на 2.IX 31 година преди Р. 
Хр. При n=1значението на Хикс в уравнението на гибелта 
на народите ще е следното: X=21/VII 711, или денят на 
гибелта на горда Испания, завоюването є от арабите... 
При n=2, X=29/V 1453. И бие часът на завземането на 
Цариград от дивите турци. Градът потъва в кръв и диви 
в прелестта си, извиват турските гайди. Осман погазва 
трупа на Втория Рим. В храма на Софєя синеока се вее 
зелената наметка на пророка.

Историософската прогностика на Велимир Хлебников
(прелиминарии към темата)

Александър 
Байтошев,
 „Аскет“
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от стр. 11

Пламен Антов

Такова заглавие няма как да не привлече вниманието – 
„Образът на женските коси в българската лирика на ХХ 
век“; при това не само на професионално изкушените 
читатели. Авторката, разбира се, е жена, макар че 
спекулации с модната, отдавна тривиализирана gender-
проблематика е последното нещо, в което можем да я 
заподозрем. Това е първото теоретично съчинение на 
Боряна Владимирова, доц. д-р в Института за литература 
– БАН. Но тя ни е позната по-отдавна като автор(ка) на 
интересна книга с разкази („Епизоди от нарцистичната 
градина“, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016), а съвсем 
отскоро – и на анкети с Ани Илков и Едвин Сугарев („Сеч и 
меланхолия“, „Въглени и звезди“ – ИЦ „Боян Пеев“, 2022).
Книгата „Образът на женските коси в българската 
лирика на ХХ век“ е написана на един пределно лаконичен, 
конкретен, дори синоптичен език, който по-скоро очертава 
и маркира проблемни полета и сюжети, но рядко се 
изкушава от интерпретативни навлизания в по-големи 
дълбочини. Под „рядко“ имам предвид – само на най-
необходимите места, без злоупотреби и разфокусирания. 
Без поддаване на многобройните изкушения, които самата 
тема предлага по пътя си към крайната си, номинална цел. 
Образът на женската коса най-малкото е основна, ключова 
сецесионна фигура – ключ, през който да се прочетат 
много и същностни неща изобщо не само в модерната 
поезия от началото на ХХ век, но и в културата, в общата 
менталност на епохата, доколкото той е гъсто и мощно 
импрегниран с дебел митологичен и психологически, дори 
психопатичен субстрат, чието сливане именно в езика на 
изкуството и в частност на поезията е най-ярък израз на 
„духа на епохата“ – сам по себе си обяснение на много други 
и много по-важни неща.
Смятам подобен подход към „големите“ и „важните“ 
проблеми през един привидно маловажен образ за 
извънредно удачен – да се говори за „голямото“ откъм 
и през „малкото“; това, можем да кажем, е „нашият“ 
литературоведски аналог на микроисторическите 
изследвания в актуалната, постмодерна историография; 
„нашата“ микролитература.
Изследването има поне две основни достойнства. То не само 
открива за българската литературна наука едно ново поле 
и един нов ракурс към четене на модернизма. (По-нататък 
ще аргументирам предпочитанието си да се огранича в 
епохата/езика на модернизма, макар че самото изследване 
чертае по-широк обхват, слиза до възрожденската поезия, 
до „либавите песни“ на Стария Славейков и Вазов.) Но също 
така – в теоретичен план – вкарва в научно обращение 
конкретни автори и заглавия, занимавали се с този проблем 
(или около него), които са почти непознати за българските 
литературоведи.
Друго достойнство на книгата е нейното структуриране. 
Първите две глави форматират общи контексти – 
съответно културологичен и психоаналитичен, – а 
третата разглежда проблема в номиналното му същество.
Така, от една страна, конкретната, уж пределно 
частна тема е фокусирана чрез поредица стесняващи 
се контекстуализации – от външния кръг на религията, 
митологията и фолклора към вътрешния на психологията 
и психопатологията. Всички тези сфери са семиотични 
системи, чиято естествена, адекватна, максимална 
артикулация се явява именно литературата, и в частност 
радикалният модернизъм от първите три десетилетия на 
ХХ век. 
Проблемните полета на трите глави на изследването 
само на пръв поглед изглеждат от различен ред; само на 
пръв поглед митологията и психоанализата изглеждат 
някакъв външен контекст на литературата сама по 
себе си – всъщност те съставляват самата същност на 
литературно-поетическото, поне що се отнася до епохата 

на радикалния модернизъм, на символистично-сецесионния 
език. 
А образът на женските коси е един от онези фокуси, където 
трите полета се срещат, интерферират и взаимно се 
осветляват по перфектен начин.
Авторката е предпочела да ограничи жанрово работното 
си поле само до лириката, като за сметка на това разглежда 
по максимално широк, всеобхватен начин темата не само 
като темпорален обхват, но и вътрешно, в целия набор 
от мотиви и символизации (не е пропуснат дори мотивът 
за бялата коса на възрастната жена, майката). И ние, 
разбира се, трябва да уважим този избор, който има своите 
достойнства – цялостно картографиране на темата в 
българската поезия на ХХ век.
Но този всеобхватен подход крие някои рискове по 
същество. Например не всякога, особено излизайки извън 
езика на отявления модернизъм, изследването успява да 
разграничи важното, продуктивното присъствие на образа 
от случайното му споменаване. Слага ги на един ред. – А 
от друга страна, се задоволява с маркирането на тези 
присъствия, без да обясни вътрешната им логика. Например 
(ако отидем в самия край на сюжета) функционалната 
контекстуализация на образа у Ани Илков. Веднъж 
споменато, неговото присъствие изисква да бъде прочетено 
в целия езиков контекст на постмодернизма, иначе не ни се 
казва кой знае какво. В дълбокия си смисъл присъствието 
на Ани Илков в целия този сюжет е от съвършено различен 
порядък – много по-различен от хумористично-пародийните 
инверсии на Хр. Смирненски спрямо колективния език на 
символизма например, спрямо който самият Смирненски е в 
двойствена позиция, едновременно отвътре и отвън (както 
авторката изяснява).
В заключение – Боряна Владимирова ни е представила 
една интригуваща по замисъла си и веща в изпълнението 
си работа, за която би било недостатъчно да се каже, че 
фокусира едно почти неразработено до този момент поле в 
българското литературознание с широки възможности.
Лаконизмът на самото изложение е частично компенсиран 
от приложения. Книгата, първо, е снабдена с избрана 
подборка от цветни репродукции на присъствието на 
женските коси в изобразителното изкуство. „Частично“, 
защото подборката наистина е съвсем оскъдна и представя 
изцяло творби от западноевропейската живопис, 
предимно версии на сецесиона, и без това достатъчно 
познати. Книгата като цялостен „проект“ несъмнено 
би спечелила много повече, ако вместо това авторката 
се бе потрудила да издири и представи такава подборка 
от родната живопис през епохата, при това не само 
заради относително по-слабата познатост, но и в името 
на тематичната компактност. Второто приложение 
е отделено във вид на малка антология с образци от 
българската лирика, с които изследването борави – без 
съмнение, интересно хрумване (макар че и тук можем да 
предявим претенции към силно редуцирания обхват на 
антологията). – Като цяло не само двете приложения, но и 
„основното тяло“ на изследването оставят впечатление 
за незавършеност, за бегло щрихиране на един интересен 
проблем, за който би могло да се каже (и покаже) много още.
Това, което може да се добави, е полиграфското оформление 
на книгата: преднамерено, крещящо семплата, изчистена 
бяла корица – толкова, че да открои възможно най-
силно малката, подобна на винетка, но убийствено ярка 
червенокоса женска глава в долния ъгъл на корицата. 
Същата яркочервена плитка обвързва книгата с второто 
книжно тяло – на антологията. Интересното хрумване е  
разиграно от художничката Стела Славова във вид на малък 
полиграфски шедьовър. 

Боряна Владимирова, „Образът на женските коси в 
българската лирика на ХХ век“, ИЦ „Боян Пенев“, 2021

Женските коси – ерос и поезия

Между гибелта на Персия под копието на Александър 
Велики на 1/X 331 г. преди Р. Хр. и гибелта на Рим от 
мощните удари на Аларих на 24/VIII 410 са минали: 741 
години, или (105 +104 +115) – 36 + 23.33 дни“ (2020: 204-205, 
превод: Г. Борисов).
Относно Хлебниковите исторически  изчисления  и  
профетични  прогнози се вижда, че те кореспондират с 
т.нар. „историческа прогностика“, разработвана  днес  
от  теоретици  на  историята  като Р. Козелек. Именно 
Козелек ни убеждава, че „прогнозата е толкова по-
точна, колкото повече времеви пластове на възможното  
повторение се включват в нея“ (2002: 267). Известно е, 
че Хлебников предсказва  Октомврийската революция 
цели 5 години по-рано, както и други руски и световни 
конфликти и катастрофи – например в брошурата си от  
края  на  1914 г. „Битките през 1915-1917 г. Ново учение за 
войната“; началото на Първата  световна война очевидно 
е било сериозен подтик за него да сподели резултатите 
от своите исторически „изследвания“ и открития 
чрез математически изчисления. За целта Хлебников се 
запознава с колосални емпирични масиви из световната 
история, като за целта изписва безброй страници, 
изпълнени с колонки и стълбици от дати, цифри, формули 
от времето на Древен Египет до неговата съвременност 
(нач. 20-те). Поетът историософ стига до извода, че 
историята на народите се управлява от числата 317 и 365, 
а числото 28 е свързано с индивидуалната съдба на човека 
и разделя поколенията с противоположен мироглед, върху 
чиято основа прави някои предсказания. Тук би следвало да 
се  припомни и гледната точка, че работата на историка е 
вид литературна антропология и в този смисъл усилията на 
неуморния футурист към математизиране и логицизиране 
на историческите събития и съдбата, неистовият 
стремеж за преодоляване „обсадата на времето“ (да 
не говорим за налудничавата фикс идея за победа над 
смъртта!), които не изключват космически и планетарни 
спекулации, са една перманентна свръхутопична идея за 
осъществяване на една цялостна история, т.е. желанието 
да се обхванат всички хора и епохи в една своеобразна 
глобална епистема за човека и хората във времето и 
пространството.         
От друга страна, можем да сравним модела на поведение 
на Хлебников и неговите изчисления с поведението, 
писателските практики и виденията на древните 
апокалиптици. Така напр. вавилонският жрец Берос, 
помнещ епохата на Александър Велики, пише „История на 
Вавилон“. Берос излага преданията на своя древен народ 
във вид на световна хроника, чийто модел е познат от 
Стария Завет... Голяма роля играят различните реални 
и фантастични хронологически изчисления, изобщо 
целият времеви универсум на историята, изчисляван 
от Берос на стотици хилядолетия, е представен като 
единно цяло и разчленен на масивните пластове на 
епохите... Тук е възможен паралел и с Хлебников, който 
също изчислява историята, неведнъж влиза и в ролята 
на пророк апокалиптик. Ако приемем, че стремежът на 
апокалиптиците е да виждат миналото и настоящето 
като бъдеще, т.е. да предвиждат бъдещето, за това, че 
няма разлика между минало, настояще и бъдеще, а тяхна 
цел е взривът на историята и преходът є в метаистория... 
(цит. по: Аверинцев 2000: 314-316), то историософската 
прогностика на поета футурист не би изглеждала до 
голяма степен безумна. Но зад всичко това се откроява 
главната тема в творчеството му – за математическите 

Историософската прогностика на...
закони на историята, откривани в историческите дати 
и събития, като в подкрепа на теорията си Хлебников 
извлича материал от най-различни източници – от 
трудове по филология и история, физика и математика, 
натурфилософия, из митология и фолклор, езици и 
конфесии. Всъщност „откритите“ от поета закони на 
историческото време, за смяната и повторяемостта на 
епохите и катастрофите на цивилизациите говорят по-
скоро за една напълно натуралистка визия за историята, 
за подчиняването є на циклични закономерности подобно 
на редуването на приливи и отливи, на  астрономически 
периоди и т.н., което от своя страна го прави  не толкова 
поет на бъдещето, а мислител на твърде конкретното 
минало. 
Можем да приемем, че отношението на поета и мислителя 
Хлебников към историята и нейните пространствено-
времеви координати е напълно съзвучно с неговото 
разбиране за религията и мита. И в двата случая то е 
подчинено на идеята за синтеза между хора, конфесии 
и митове, за заличаване на верските предубеждения 
и кошмарното наследство на историята. В това 
преодоляване на религия, мит и история огромна роля играе 

свободолюбивият дух на степната култура и на Изтока 
като цяло, а духът на християнската идея за човека 
присъства рядко, при това понякога тълкувана с обратен 
знак.
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Весела Люцканова

Беше се родил в центъра на София и на шега често 
казваше, „едва ли не върху жълтите павета“ и веднага 
допълваше, „по времето на Царство България“. Затова 
когато се преместиха с жена му и двете им деца от 
пъпа на столицата в покрайнините є на лумналата 
в зеленина улица „Гургулят“, вече прекръстена на 
Кръстьо Сарафов, дълго не можа да свикне с близостта 
на кръчмата „Балкански“, в която софиянци отиваха 
като на пикник, за да ядат най-вкусните кебапчета, 
а смеховете и песните им нахлуваха през отворените 
прозорци на новия им апартамент. Не стигаше това, а 
и точно срещу триетажния им блок се ширеше огромен 
двор с дребни къщици в дъното му, пред които тичаха 
босоноги рижи деца, прасенца, които едрееха с всеки 
божи ден като децата, кокошки и гръмогласни петли, 
огласящи всяка сутрин с горделиво кукуригане. Жена 
му героично понасяше какофонията, децата им направо 
бяха щастливи на платното на улицата да играят 
необезпокоявани от коли на народна топка и дори се 
забавляваха и те, когато някой от възрастните от двора 
подгонеше кокошка, за да бъде заклана, което те и не 
подозираха. А с гонитбата на прасенцата падаше още 
по-голяма веселба, докато техният баща, преуспяващият 
архитект Кирил Андреев, все не спираше да мърмори и 
се заканваше да търси смяна на жилището. Никой вече 
не можеше да го убеди, че „Лозенец“ 
е най-чистият и най-озелененият 
интелектуален квартал. Само че 
колегите му упорито разлистваха пред 
очите му проектите си за промяна, а 
и скоро започна строежът на хотела 
„Хемус“ на мястото на изчезналия 
„Балкански“, започна и преустройство 
на пазара на шестицата, появи се и 
трамваят деветка, поел по улица 
„Витоша“ и той се поукроти, особено 
след като спечели конкурс в Института 
по строителство и архитектура и 
започна да преподава на студентите. 
Институтът беше съвсем наблизо, 
работата с младите го увлече и не 
забеляза изведнъж, за да въздъхне с 
облекчение, че къщиците насреща са 
съборени, а дворът е изпразнен и ограден, 
подготвен за строежа на пететажна 
сграда, докато решението за всички на 
улицата е за три и нито един повече. И 
това го разтревожи не на шега, защото 
щеше да отнеме доста от слънцето на 
построените вече  блокове от южната 
и източната страна. Естествено, че и 
архитект Кирил Андреев се включи в 
протеста на ощетените, позовавайки 
се на предишните решения, но нищо 
не се промени. Блокът се издигна като 
китайска стена доста бързо. И някак 
се преглътна, нарушавани вече бяха 
всички нормативи за пространства 
и разстояния в целия град  а никой не 
протестираше. Бяха разбрали, че и да 
протестират, и да не протестират, 
все тая. Годините се изнизваха бързо 
и младите, увлечени във все повече проблеми и дошли 
някога като новодомци някак изведнъж застаряваха, 
децата им пораснаха и напуснаха родните си гнезда, за 
да създадат свои в новите квартали на София. Това 
е животът, понякога си мислеше архитект Андреев, 
докато се обърнеш, и той изтекъл, и споделяше с жена 
си, че децата им, расли тук, навярно в новите си домове 
се чувстват, както са се чувствали те на края на 
света, а сега са център, нали, най-престижният, нали, и 
намираше сили да се усмихне, а тя го поглеждаше с любов 
и се разсмиваше, по-късно вече сериозно добавяше: 
– Всичко се променя, расте, развива се, ние, улиците, 
градовете, важното е промяната да е към по-добро и към 
все по-добро…
А така ли е, замисляше се архитектът.
Истинската Промяна настъпи най-неочаквано за 
всички. Берлинската стена падна. Падна и Първия. То 
беше еуфория, митинги, знамена, надежда за свобода 
и за по-добър живот. И… какво последва? Гладната 
зима на Луканов… Появата на мутрите… Избори, 
избори, избори… Една след друга управляващи партии. 
Инфлация… Умора и пълно обезверяване на хората, 
които все се надяваха, а им се отне и най-важното… 
надеждата. Как се живее без надежда? И на кого да 
повярват, като всички само обещаваха? Младите, най-
кадърните и най-нетърпеливите поеха през границите… 
Само не и децата ни, шепнеше загрижено архитектът 
Андреев след заминаването на всеки негов студент да 
търси себе си в друга страна. Само не децата ни! Но и 
едно от неговите пое към чужбината! Почти нямаше 
семейство, което да не е изпратило едно, а някои и двете 
си деца. И… понякога и трите…
А като капак на всичко пламна и пандемия. Домовете 
хлопнаха вратите си и за най-близките. Онлайн 

образование, онлайн търговия, какво ли не онлайн. 
Линейките направо летяха във всички посоки и не 
смогваха, болниците се пукаха по шевовете, лекари 
умираха преди пациентите си. Содом и Гомор, кръстеха 
се оцелелите в църквите, скрили въпросите под маските, 
но не и очите си, които тежаха от ужас и грях. Нямаше 
как и къде да избягат, целият свят бе пламнал и 
границите бяха затворени.
Две години изтекоха като затлачена река, пропускайки 
мъчително и дните, и нощите, докато започна да се 
развиделява. Доста от хората загубиха приятели, близки, 
най-близки, дори деца, но едва ли станаха по-добри и 
по-съпричастни един към друг. Много от заминалите 
се върнаха да видят родителите си, но не останаха. 
Дъщерята на архитект Андреев също и пред него и майка 
є се мотивира за заминаването си обратно с думите: 
„Тук всички сме равни, ама някои са по-равни!“. И не 
допълни, че там, където са със съпруга є, законите важат 
еднакво за всички, просто след няколко горещи сълзи и 
продължили дълго прегръдки се качи отново на самолета, 
и те отново зачакаха следващото є идване, без да знаят 
дали изобщо ще го дочакат. А им предстояха отново 
избори за кой ли пореден път!     
Като гласуваха, си припомниха думите є: „Всички сме 
равни, но някои са по-равни!“. Това не биваше да се случва 
повече! Държавата е майка за всичките си граждани И 
еднакво отговорна за тях.

Като се прибраха с жена си с усещането за изпълнен 
дълг, архитект Андреев застана до прозореца, както 
бе заставал много пъти през годините, с очи вперени в 
хората, сега те се завръщаха по улицата към домовете 
си, някои от тях с лица, огрени от усмивка, други – 
смръщили вежди. С всяка година все по-малко познати, 
все повече непознати. Много от семействата, с които 
се заселиха заедно, вече бяха измрели или просто си бяха 
продали апартаментите, за да последват децата си в 
новите квартали или в чужбина. Даде си сметка, че е 
изтекло доста време, че не само улицата е натежала 
от новопостроените сгради от северната страна и 
изглежда по-тясна от паркираните от двете є страни 
мощни джипове, аудита и хонди, а и той самият се 
е променил. Някога беше млад и надежден асистент, 
а е вече натежал от публикации професор, но все 
още преподаваше на студентите и не желаеше да се 
пенсионира. От многото часове в института все по-
рядко заставаше до прозореца, но всеки път откриваше 
промяна в завръщащите се по домовете си. Все по-
различни от предишните им интелектуални обитатели, 
някак по-наперени, като че ли не само улицата и сградите 
по нея са техни, а и целият свят им принадлежи. Изуми 
се и от лицата им, те не излъчваха никакъв интелект, 
дори младите и усмихнатите, окръглени като изрисувани 
с отдавна захвърления му пергел, всичките добре 
охранени, добре облечени мъже и жени с шкембенца, 
които изпреварват краката им. Тази неделя долови и 
невероятно  самодоволство в небрежно подхвърлени думи 
към случаен минувач,  а  изригналият внезапно висок и 
пренебрежителен смях го задържа по-дълго на прозореца. 
Видя групата развеселени мъже и жени, направили шпалир 
пред движещата се бричка насреща им и две деца, които 

се качиха на тротоара и притихнаха, сепнати от думите, 
че колата им препречва свободното придвижване по 
платното на улицата, а един от мъжете бе дотичал до 
нея, за да зачука в крачка с тежкия си златен пръстен по 
стъклото.   
Нещо щеше да се случи! Архитект Андреев посегна да 
отвори прозореца, жена му не успя да го спре с думите:
–  С тия няма оправяне, дано децата им да не са 
същите… –  не є възрази, неговите студенти се 
отличаваха с възпитание и от децата на улицата, някак 
смалили се изведнъж пред очите им и от тези в близкото 
училище, където тя бе учителка. 
– Вземи си мукавата и се пръждосвай от улицата ни! – 
крещеше вече мъжът на шофьора, който напразно се бе 
опитал да даде газ и да се измъкне, ала моторът се задави 
и колата спря. 
– Но аз живея тук! – излезе от трабанта той, 
попрегърбен, а на средна възраст, с очила и прихлупено над 
веждите таке, като сочеше старата сграда почти в края 
на улицата.  
– И тя е на доизживяване като теб и мукавата ти – 
избухна в смях бабаитът, –  айде, не ни разваляй празника! 
За теб добра е „Обеля“ – посегна към такето му с ръка, 
но я дръпна бързо, като я отръска, все едно е докоснал 
нещо твърде мръсно, –  или…  около околовръстното 
в покрайнините на „Люлин“ е по-добре, а не да срамиш 
нашия най-елитен квартал. 

– Тук съм се родил! – избухна мъжът и може 
би щеше да добави още нещо, опънал гръб 
и готов за съпротива, но оня вече се бе 
разкрещял: 
– А, и нагъл си бил? Да го поотупаме ли, 
момчета, че да се научи къде зимуват раците  
– и се обърна към другите, но те гледаха  
стреснати към отворения прозорец на 
професор Андреев, знаеха кой е, а и той вече 
се бе надвесил застрашително през рамката. 
– Какво става тук? – попита към групата, 
а после позна и мъжа: – Господи, та това 
сте вие, доцент Пеев! Май имате нужда 
от помощ? Веднага слизам… – бе готов да 
захлопне крилото на прозореца, но някой 
отдолу вече викаше: 
–  Не слизайте, ние ще помогнем. Ще бутаме, 
докато запали… –  и Андреев не повярва 
на очите си, когато от групата се отдели 
млад здравеняк, приближи до шофьора и го 
изчака да седна отново зад волана, а после 
застана зад колата, за да я тласне с ръце. 
От усилието лицето му се наля с кръв, бе 
стиснал и зъби, беше як и силен като бик, но 
комбито трабант не помръдна.
– Слизам – извика Андреев и захлопна 
прозореца. 
Жена му този път успя да го спре, вкопчила 
се цялата в него.
– Те ще се оправят и без теб! Погледни!
Обърна се, поколеба се за миг и надникна зад 
стъклото. Към младия се бяха присъединили 
вече двете деца, присъедини се и още един 
от групата, включи се и трети, колата, 
натежала от картини, най-сетне запали 
и бавно се отдалечи към края на улицата. 
Една ръка благодарствено се размаха през 
отворения є прозорец. С дълги оцветени 

пръсти от недоизмитите блажни бои. Другите я 
проследиха с поглед и се разделиха мълчаливо вляво и 
вдясно към домовете си в новопостроените пететажни 
сгради, лишили от пространство и светлина строените 
преди. Архитект Андреев въздъхна. Едва ли с облекчение. 
Бе се борил да се дава повече светлина и пространство 
за жилищата на хората. А не бе успял да се пребори 
точно с тези бабаити на улицата, кой ги знае колко бяха 
платили, за да бъдат нарушени изискванията. Навярно 
за всеки етаж нагоре все повече и повече. Това, че се 
подиграха с трабанта на художника, не го изненада, 
изненада го постъпката на първия, който поиска да 
помогне и как точно  децата се включиха след него и едва 
тогава се присъединиха другите двама. Засрамили се бяха 
или… изпитваха респект към изкуството? Хайде де! 
Не проумяваше. Обърна се към жена си, за да потърси 
някакво обяснение и се сепна от усмивката є.
– Брей, не ти се вярва, нали, ала и сред тях имало 
хора! – каза и опря ръка в рамото му. –  Само че… не 
достатъчно, нали? Съвсем не достатъчно… – а след 
малко добави: – Но видя ли децата, дадоха им добър 
урок… И може би… някой ден… 
Той мълчеше. Не се усмихваше, на я слушаше, а гледаше  
опустялата улица, цялата бе в сянка от прихлупилата 
я тежест на блока отсреща, който останалите малко 
стари софиянци наричаха с горчивина „китайската 
стена“. И на нито един балкон нямаше 
сандъчета с цветя.

Улицата

Фотография: Pinterest
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Владимир Игнатов

Над отделното човешко съществувание, получаващо 
пълнота и смисъл на пътя, сред противоречивите 
проявления на все по-увличащото странстване, стои 
неотменимият съдбовен жребий, чертаещ полосите на 
драматичната себезаявеност при дàсега до непознатото, 
чуждото – често пъти враждебно, но и все по-
примамливо.
Взорът, изразяващ увереност, благороден устрем 
и неутолим копнеж, е съсредоточен напред, към 
перспективите на спонтанното преоткриване на живота 
и света и на представите за щастие в авантюрното 
съпреживяване на пряко видимото.
Далечни остават очертанията на родното, но тъкмо 
сред необятните пустинни земи отвъд морската шир 
то придобива по-траен образ, а възвръщането към него 
става съкровен блян и вътрешна необходимост.
Към подобни читателски нагласи отпраща един от 
незаслужено „забравените реалисти“ (вж. Авджиев, 
Богданов 1960) в историята на българската литература, 
и то особено спрямо развитието конкретно на 
пътеписния жанр. Белетрист с ярко откроени 
хуманистични възгледи, памфлетист и фейлетонист с 
изострено социално изобличително чувство, патриот 
космополит със съзнание за дълг, споделил съдбата 
на мнозина от своето поколение творци в грохота на 
войната от 1913 г. Името му е Страшимир Кринчев – 
роден в 1884 г. в Ямбол, загинал – тъжно е да се проследи 
из литературните справочници кога и къде. По занятие 
е прецизен редактор и талантлив писател, по призвание 
и собствена – изстрадана – житейска философия – 
вдъхновен пътешественик и поклонник на високите 
духовни постижения на „великото човешко семейство“ 
(Кринчев 2022: 56).
Повече от половин столетие след появата на най-
пълното досега издание на съчиненията на Стр. 
Кринчев (вж. Кринчев 1968), под редакцията и в 
съставителството на Иван Сестримски, пред днешния 
български читател се открива нова възможност за 
навлизане в емоционално наситения и тематично 
разнороден свят на неспокойния и ревностен писател 
пилигрим. Този път чрез самостоятелно, полиграфично 
изтънчено представяне на пътеписа „В страната на 
палмите“ на изд. „Българска история“ с редактор 
Мартин Чорбаджийски, който е и автор на подробните, 
плътно контекстуализиращи произведението бележки.

Това е най-цялостната и разгърната прозаическа 
творба на трагично намерилия покой в лоното на 
родното пътеписец след толкова странствания и 
изпитания, появила се за първи път като самостоятелна 
книга през 1910 г. Творба равносметка, в която 
копнежът по безкрайност и обречеността от 
доминиращото ежедневно-битово, земно начало, 
идеалът за съвършенство и игото на стихийната и 
сляпа съдба предопределят потисканите дисонанси 
на изтерзаната, но и опиваща се от разбулваните 
тайни на света човешка душа. Тази книга не е просто 
съвкупност от мозаечно подредени пътни картини 
от Гърция и Египет, разкриващи опита на човека при 
съприкосновението с другото, чуждото за поддържане на 
интензивния културен диалог като залог за надмогване на 
предразсъдъците и различията, като поета отговорност 
и реална грижа за градежа на собствения ценностен 

свят. В нея прозира искреното 
желание на преживелия, 
непосредствено узналия 

крайностите на битието млад човек да даде на другите 
най-доброто от себе си като надежди и упования, за 
чието изявяване и изповядване няма друг ориентир освен 
духа – въздигащ и сломяван – отвъд времеви граници и 
пространствени очертания, в безкрайните перспективи 
на естествения порив към очарование, пълнота и щастие.
Измеренията на този дух, заради който може да се 
предприеме опасно плаване с лодка по река Нил, да се 
преодолее пеш по-голямата част от разстоянието 
между Александрия и Кайро, да се премине нощем през 
пустинята или да се изкачи върхът на Хеопсовата 
пирамида, намират израз в отдаването на треската 
всичко да се види и обходи, за да се придаде смисъл на 
всяко усилие, за да се почувства всецяло избраничеството 
на съдбата – при преоткриването на своята културна 
определеност и народностна принадлежност в близостта 
и единението с чуждото и непознатото („убедих се 
сам какъв голям патриот става човек на чужбина…“ – 
Кринчев 2022: 226). Също както „мостът на лъвовете“, 
съединяващ стария и новия Кайро – мълчаливият 
свидетел на толкова съдби и съществувания, бележещ в 
забързания ритъм на противоречивия живот нови и нови 
кръстопътища и посоки.
Дескриптивният ракурс на изображение, пресъздаващ 
детайлно въведени и плътно нюансирани хора, места 
и събития – от София през Пирея до Александрия и 
Кайро, съчетан със силно изявената рефлексивност 
на вдъхновения homo viator, откроява не само 
поетологичните особености на текста и индивидуалния 
творчески маниер на автора, но и подчертава една 
твърде интересна закономерност – в процеса на 
пътуването колкото повече пряко видимото се обяснява, 
подрежда и описва (а то значи по друг начин да се изживее 
повторно), толкова повече се отместват или дори 
премахват определени граници – духовни, културни, 
психологически, чрез усилията на съзерцаващия субект да 
ревизира или утвърди представите си за света при добре 
осъзнаваната, но и дълго жадувана своя неуседналост. Или 
иначе казано – ако перифразираме Томас Ман (вж. Ман 
1978): странстването като духовна форма на живот. 
Това е същностна черта в мисленето и поведението 
на Страшимир Кринчев, тя му позволява извън 
обективните условности, изискващи търпение, разбиране 
и съобразяване, да гледа с радост и въодушевление на 
живота и хората – като човек, когото неочаквано са 
повдигнали няколко „аршина“ по-високо, комуто „внезапно 
са изникнали криле и той се носи там, където иска“ 

(Кринчев 2022: 17). Подобно на усещането 
след тихата удовлетвореност от другата, 
литературната, му посветеност.  
Авторът на „В страната на палмите“ 
се изявява не само като въздействащ 
пейзажист – чрез опоетизирането на 
загадъчната чужда действителност 
(безгласната музика на нилските води, 
нежния шепот на палмите, величествените 
безлунни южни нощи), но и като проникновен 
портретист с усет и отношение към 
психологическия детайл (описанията 
на приятеля спътник Илич, на руските 
политически емигранти Алберт и Михаил, 
на турските шпиони или на тайнствените 
хетери от домовете на търпимостта, 
излъчващи сладострастие и нега). 
Внимателният поглед улавя всеки един 
щрих от непосредствено заобикалящото 
(от бита на местните до непреходните със 
стойността и значението си архитектурни 
достижения на човечеството), пречупва 
го през богато асоциативното творческо 
съзнание и го полага в универсалните 
измерения на хуманистичния блян по 

близост през различието и своеобразието. Затова са 
и оправдани нескриваните критико-изобличителни 
нагласи, метафорично видени в полюсната им ценностна 
откроеност между века на Перикъл и „днешната 
чудовищна по своята социална мизерия епоха“ (Кринчев 
2022: 48). Това е неподправената позиция на страстния 
пътешественик, възприемащ сам себе си в определящата 
граничност между търсеното и копнежно наситено 
далечно и чуждо, от една страна, и възжеланото и 
очаквано близко и свое, от друга.
Едно от достойнствата на пътеписа може да се търси 
в особеното преплитане в неговата повествователна 
тъкан на премерения хумор и самоиронията 
(премеждията с гръцките власти, случката с цигарите 
на фелаха) и задълбочения културноисторически 
прочит през призмата на съотнасянето родно – чуждо 
(впечатленията от художествената изложба в Атина, 
размислите за превратността на човешката история 
при наблюдението на Партенона, неутешителните 
философски обобщения на върха на Хеопсовата пирамида 
за стихията на времето – „тази жестока и справедлива 
Немезида“, помитаща в мрака на вечното забвение 
всички човешки суети – Кринчев 2022: 188). Така сред 

Боряна Богданова

Пропаст

Цял живот прескачам една и съща пропаст,
облечена в различни рокли –
понякога е голяма черна точка
в края на изречението,
след като сме се сбогували,
или шнола с четири зъба в косата на дете,
което пита баба си защо хората умират.
Озовавам се в гласа ти, който ми говори
да я обичам, тъй като е част от мен,
да я науча как да бъде кротка.
Но най-много искам да ми се случи нещо сиво.
Защото войната между рая и ада е твърде надценена,
докато войната за самия себе си винаги е
подценявана.

***

преносно

захабен човек протяга ръка към теб
мислиш че ще ти иска пари
но той разтваря длан и в нея има
орех
всеки вижда нещо различно – казва –
на какво ти прилича светът ми
това е всичко което имам

***

Брошка

Кракът ми не ме слуша, казваше баба ми
и го сочеше, сякаш беше неин внук –
аз го поглеждах като брат, когото съм нямала.
После є помагах да седне, прибирах го до тялото є
и я оставях да бъде умряла.
Ръцете ми миришеха на мента,
от крема, с който си мажеше лицето;
ето – казвах си – кожата не е най-страшната вещ 
 на света.
После излизах от къщата, чужда като белег,
за да търся други като мен, които вече нямат някого,
но не ги боли,
с твоите думи в устата ми:
Смелостта ми, дете, е брошка за спомен.

Корицата на Александра Младенова 
на изданието от 2022 г. на 
„Българска история“           

Странстването като духовна потребност –  
между угрозата и избраничеството 

Корицата на първото издание от 
1910 г.  на пътеписа на Стр. Кринчев    

роящите се асоциации и откровените констатации се 
стига до категорична вътрешна убеденост, прераснала 
в житейски императив: приключението е необходимото 
избавление от монотонността, придаващо на битието, 
въпреки неговите неизбежни „лошевини“, „красота и 
поезия“ (Кринчев 2022: 100). Но тя и обуславя сторената 
след толкова външни премеждия и душевни терзания 
екзистенциална равносметка: „Обетована земя никъде 
не съществува…“ (Кринчев 2022: 229), и ако човек иска 
да опази мечтата си за една живописна и примамлива 
действителност, потребно е по-често в съзнанието си 
да се връща към житейската мъдрост: „Хубаво е там, 
дето ви няма“… (пак там) 
Продължител на Алеко-Константиновата пътеписна 
перспектива спрямо далечното и непознатото, 
доближаващ се до Константин-Величковия 
художественокритичен рефлекс, познат от „Писма 
от Рим“, Страшимир Кринчев със свой автентичен 
глас назовава местата на паметта за чуждото и 
екзотичното, образите на което биват авантюрно 
изявени и емоционално претворени и съответно 
натоварени с особено значение за разширяването 
на собствените познавателни хоризонти, за 
индивидуалните личностни основания сред 
разноликостта на заобикалящото. 
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Йоана Стоянова

спусъкът на емпатията

попитах Дана от Киев 
как да помогна
       да съм от полза сега
дари за украинската армия
                               ми каза
не дарих
      но започнах
да действам
     действам
     действам

сметох поезията
под лопатките на деня
[ оцеляването е крехко
поезията е още по-крехка ]
смущава оцеляването

оцеляването на Дана
зависи от украинската армия
  а аз искам да съм полезна
  но започнах
да правя дарения
за спасените тук
     да събирам дарения
     да разпределям дарения
     да споря с роднини
[ калцирана реалност
в която борбата за правота
те залъгва че си спасен ]

притиснах поезията
в извънвременни кьошета
в пацифистични букети
в онлайн нега

Дана е в Киев
и не дарих за украинската армия

*

егото ми е ронливо
връзката с бог – скосена
душата ми е християнска
без да е възпитавана да скача
през този обръч
оплитам пръсти в желето на духовностите
не намирам образ
само сезони, животни
бактерии
аромати
и променящия се всяка сутрин цвят
на едно и също небе

изобилие 

бъркам в окото на изобилието
разрошвам светлината
в косматите му колене
в голите є плоски гърди
процеждам се между точките
на крушовата му кожа
по пързалката между портокаловите є бедра

сливането ни е възможно
само ако умеем
да се сучем едновременно

Фотография: 
Pinterest

Константин Черганов

Мерилин Монро е знаела какво прави, когато застанала 
пред камерите в бляскавото холивудско студио, за да 
изпее „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“. След години, 
прекарани в чакане мъжът да се прибере от Войната, 
американската жена осъзнала, че най-ценното нещо, 
за което може да се бори, е свободата си. Именно 
затова, обкръжена от джентълмени, които я 
предпочитат заради прелестната є руса коса, Монро 
провъзгласява не любовта или болката си, а жаждата си 
за финансова независимост, и в същото време поставя 
женствеността си в центъра на емблематично, 
блестящо музикално изпълнение. През целия си живот, 
и в най-мрачните, и в най-ярките моменти, тази 
звездна личност, колкото и нереална да е била, винаги е 
представлявала важен символ за навлизащата модерност 
в отношенията между половете. Чрез значимия си 
актьорски и комедиен талант, множеството си 
политически каузи, острия си ум и, да, красотата си, тя 
превръща живота си в нещо повече от безкраен цикъл на 
експлоатация и насилие. Именно затова Мерилин Монро 
значи нещо.

Андрю Доминик очевидно не се интересува от това. 
Чрез кратката си филмография („Убийството на Джеси 
Джеймс от мерзавеца Робърт Форд“, „Убивай ги нежно“) 
той вече се е доказал като един от по-значителните 
модерни циници на американското кино. В новия си 
филм „Блондинка“ той отново цели да деконструира 
фантазиите на американския идеализъм и е избрал една 
особено уязвима жертва – Норма Джийн Мортънсън, 
истинския човек, стоящ зад персонажа Мерилин Монро. 
Опитвайки се да изобличи лицемерието на Холивуд, 
Америка и всеки един мъж в живота на Монро, той 
постига само едно – да бъде ясен пример за същата 
шовинистка, безчувствена, кръвожадна алчност, която 
убила самата Норма Джийн.

В „Блондинка“ има повече CGI кадри на неродените 
бебета на Норма Джийн, отколкото моменти, в които 
тя е истински щастлива. Филмът ни представя сцена 
след сцена на изнасилвания, обиди, манипулации, измами, 
унижения и физическа агресия срещу главната героиня. 
Каква история се опитва да разкаже чрез тези сцени? 
Никаква. Това е историята. Единственото, към което 
Доминик се стреми, е безпощаден, наситен песимизъм, 
който лъха от всеки кадър и като паразит разяжда 
всичко позитивно, което Мерилин Монро някога е успяла 
да изгради за себе си. Той не съчувства на Норма Джийн, 
дори не я уважава. Това, което вълнува Доминик, са 
неспецифични концепции, които рефлектират някакъв 
модерен морален упадък, но не биват свързвани с нищо 
човешко – травмата, която загубеното детство 
и липсата на семейна любов оставят у човека; 
опияняващия популизъм, който систематично бива 
подхранван от невинни човешки жертви; чувството 
за притежание, което мъжете искат да изпитват към 
жените и т.н. 

Отдадеността към този агресивен поп-нихилизъм без 
съмнение извира от една идиосинкретична гледна точка. 
Каквото и да казваме за „Блондинка“, не можем да 
твърдим, че не е амбициозен, рискован авторски проект. 
Колкото и критики (както върху креативните, така и 
върху моралните качества на филма) да предизвикват 
подобни творения, те редовно остават в историята 
на киното поне като куриози, ако не и недооценени 
шедьоври. Без значение какво казва моето или което и 
да било ревю, мрачната визия на Доминик ще докосне 
много хора с чистата си сила на волята. Но според мен 
филмът няма никога да достигне нивото на уважение, на 
което може би се надява. Няма да бъде култова класика 
като „Showgirls“, защото му липсва необузданата camp 
енергия. Няма да бъде вечно неразбираем обект като 
„Star 80“, защото няма толкова силна перспектива 
върху света. И определено няма да оправдае сравненията 
с Дейвид Линч, които вече поражда у някои зрители, 
защото… просто не е толкова добър. „Блондинка“ би 
могъл да задоволи единствено и само зрителите, които 
имат жажда за не особено заострен цинизъм – с други 
думи, хора, които обичат да се взират в слънцето до 
ослепяване. 

За всички останали, които обичаме дълбокия песимизъм 
на артисти като Пол Верховен или Боб Фоси, филмът 
на Доминик е едно разочарование. Ако беше направен 
малко по-разумно, той щеше да бъде запомнен като 
проблематичен, но интригуващ обект. В сегашната 
си форма той е чисто и просто глупав и отегчителен. 
Най-големият проблем на „Блондинка“ е, че сценарият 
му (дело на Доминик, по едноименния роман на Джойс 
Карол Оутс) е чисто и просто слаб – с очевадния си 

символизъм, липсата на фокус и крещящите реплики, 
които не оставят почти никакво място за какъвто и да 
било вътрешен живот за героите, тази „нестандартна“ 
биография, която се стреми да бъде субективен портрет 
на един живот, наподобява един сън, само защото е много 
лесна за забравяне.

Задънената улица, до която Доминик бързо стига, е 
пълната несъвместимост между основната му идея и 
подхода му за изразяването є. Той цели да разбие кухия 
публичен образ на Мерилин и да ни покаже трагедията 
на Норма Джийн, но в същото време се интересува от 
Норма Джийн само като жертвата, която се продава, 
за да бъде Мерилин. Минималната сила на филма идва 
единствено от нашето запознанство с Монро като 
символ, но в същото време точно това е аспектът от 
живота є, който Доминик „деконструира“ с омраза. Той 
не си прави труда да я изгради като реален персонаж, 
а единствено изисква от талантливата Ана де Армас 
да играе ревливо момиченце в тялото на секс символ, 
което нарича всички мъже „татенце“, набляга върху 
всяка изговорена дума и разговаря с напълно въображаеми 
хора, понеже, както режисьорът очевидно смята, е 
луда. (Въпреки всичко това де Армас се справя добре, но 
основно доказва, че би била по-добра в по-достоен филм.)

Всичко това е рефлектирано в хиперимпресионистичния 
визуален подход на Доминик, който пресъздава 
достоверно много от най-емблематичните изображения 
на Монро и дори сменя размера и цвета на кадрите, за 
да рефлектира как тя би била снимана в този момент 
от историята. В стила на филма липсва по-дълбок 
замисъл от това, поради което е истински проблем, че 
е толкова забележим. Изграждайки персонажа на Норма 
Джийн като просто колекция от известни снимки и 
пози е проблем, но сценарият я третира още по-зле, тъй 
като я изгражда като колекция от провалени бракове и 
любовни афери, като нищо повече от жена, която минава 
през множество гадни мъже. Филмът винаги поставя 
субективното преживяване на героинята си в центъра, 
без да позволява на никой друг герой да има тежест, но в 
същото време разказва история за човек, дефиниран от 
връзките си с други хора. Именно затова Мерилин Монро 
почти не е герой в собствения си филм, въпреки че всяка 
сцена е от нейната гледна точка. За Доминик тя е точно 
това, което той критикува – едно лице, един известен 
сюжет, един символ, който той може да разкъса. 

Ако началната идея тук е била да се види, че зад нейната 
усмивка седи тъга, то филмът определено постига 
целта си. Всъщност тази идея ни стана ясна още от 
трейлъра. Тази идея ни е ясна от десетилетията, в 
които сме разказвали подобни сюжети за славата и 
злината на шоубизнеса. Но Доминик сякаш е бил твърде 
задоволен от мизантропията си, за да се сети, че за 
един филм с близо тричасово времетраене е нужно 
повече задълбаване от това. „Блондинка“ няма какво да 
каже относно причините за подобни социални феномени 
или влиянието, което те имат върху психиката на 
засегнатите индивиди. Андрю Доминик не се интересува 
от Мерилин Монро. Той се интересува от устните 
є, гърдите є и прелестната є руса коса; от роклите и 
грима, и камерите, които проблясват в лицето є; от 
сълзите и раните, които може да източи за лесна драма. 
Той не може да є съчувства, когато мъжете във филма 
му я наричат „курва“, защото той самият я вижда като 
такава. Опитвайки се да критикува зомбираното ни 
търсене на сензация, той лицемерно създава долнопробна 
сензационна мелодрама. 

Но без значение колко страдание я е довело до този 
момент, пеейки „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“, 
Мерилин Монро не е жертвата, каквато Доминик 
иска тя да бъде. Неговият филм представя този 
момент от кариерата є като върховния пример 
как тя продава себе си и тялото си и се превръща в 
поредната холивудска уличница. Но в истинския свят 
„Джентълмените предпочитат блондинки“ е филмова 
класика, една интелигентна, феминистка фантазия, 
която дава на героините си сила над мъжете, които 
искат да се възползват от тях. По този начин Норма 
Джийн Мортънсън се бори по-ефективно срещу всичките 
задкулисни унижения, влизайки в обувките на Мерилин 
Монро, отколкото Андрю Доминик някога би могъл, 
правейки баналния си, дребнав филм. Мерилин Монро ще 
надживее „Блондинка“. Не бива да забравяме това. 

Мерилин Монро все още страда 
заради нас
Относно филма „Блондинка“ на Андрю Доминик
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„Поетически диалози с кучето“

Изкуство на утрото

Сега разбирам живота на утрото, 
куче мое. 
Сънуват дърветата слънце за малко.
Предвкусваме всички студения вятър.
Стоманени пориви, есен дълбока – 
дълбоко почистване в слабо листаче.
Знам как работи машината.
(На живота? Не повтаряй отново 
въпроса с ушите. Глупаче...)
Идват хората за кафе. Пускат монети.
Машината пуска кафе, но забравя бъркалката. 
Някои махат с ръка.
Някои бият с ръка по машината.
Някои, бързайки, забравят забравеното. 
(Заприличали са точно на машини.)
А други просто казват: 
Наоколо има дръвчета. 
Дръвчета с клончета. 
Ще пием живота разбъркан добре – 
както можем. 

La Parisienne 

Беше лято в Париж,
но липите отвред бяха целите в сняг.
Автобусът бе пълен с младежи 
любезни и безразлични – 
целите в сняг. 
Подминах улица Риволù,
където трябваше да сляза.
Подминах службата за документи.
Подминах първата си любов,
а трябваше, може би, да остана. 
Бях толкова малка с моята болка 
в Париж, 
че в квартирата нелегално
бях взела и кучето. 
То беше сънливо от сънното време,
но закачливо и радостно, 
че е с мене. (Нали, куче мое?)
От омагьосаните снежни дървета
с несъществуващи вече неща,
една камбана запя от прозореца.
И не зная дали заради животното щастливо,
заради снега, падащ на листа от липите, 
наподобяващи напукана стена – 
заради това, че е неспособна да ме разтопи – 
нарекох съня си на критската фреска.

Romalee 

Някъде откъм басейна се чува 
Циганският химн
Romalee 
Бавно, така бавно
Ябълките падат от дървото
Бавно, така бавно, сълзите
Капят от теб
Гривата ти мирише на боров огън
Ти и аз, куче мое – 
Два въглена в купчината от изумруди 

Това е щастието

Това е щастието, куче мое.
Ти загребваш мрак с отворените си очи
и ги притваряш. 
Загребваш и ни затваряш. 
Това е щастието – 
това е, което искаме да задържим. 
Да заспим на мрамора в градината
в тази лятна нощ, 
в тази черна стая със звезди далечни. 

Дърва

Куче мое,
Как сладко в краката ни
спеше надежда -
в листака живееше тя.
Живееше в някакво минало нежно – 
покрито с листа.
Маркучът лежеше в градината проснат. 
Четвъртият трактор изсипа дърва. 
Лицата на всички ни бяха по-бели
от тънката бела луна. 
Лицата ни бяха луни на луната. 
Дърветата – още дърва:
измокрени, жални, но царствено тихи
и във живота, и във смъртта. 

Мандолината на Петри1

                               На Петя Хайнрих

Някъде прочетох „това е термоядрена любов“. 
Контекста не помня, 
само, че беше нещо ласкаво за любовта. 
Аз отдавна съм отнесла плувката
от нещо такова,
така че какво да ми дойде на ум?
Лунен пейзаж,
жена с прораснала перушина на шията.
Хирошима. 
Къщата ни през седемдесетте беше
царство на цимента. 
Вятърът се скъсваше да вие
в стените. 
С Манде, още Маги, 
ни беше страх, но когато 
зимите взеха да се повтарят, 
фън-шуу-й стана част от интериора,
нищо страшно, което да съществува
извън играта ни. 
И сега продължавам
да си представям, 
(поезията не е спирала да 
се приспособява),
че седя в една лятна нощ
на малка пейка 
в дворчето, поставено там
от Петри Летри,
и вместо да се крия от любимите
в къщата, 
пуша с пълни гърди лулата на мира
с духовете на предците,
вдишвам хлад,
кладенецът на нощта разнася
мириса на дълбоко море,
косите ми не са вече руси, 
а черни от мрака. 
И какво друго да правя, 
освен да посвиря на мандолината
като крадец в тъмната сага на Петри.
Съвсем отчетливи, 
но меки цветчета падат наоколо. 
Човек може да ги сбърка
с подхвърляни от момчета 
хартийки.
„Вижда ли се още нещо?“ 
Да, сър Дейвид Сушей
е паднал на загадъчните си очи:
усещам как въпреки гравитацията
мога високо
да скоча от коленете си, 
(благодарение на хормоните на щастието) 
и да си потанцувам на свобода 
с моята мандолина, 
с моята Манда-мандолина 
под истинските звезди. 
Олеандърът все още ръси
цветчета вместо глупави салфетки.
Манда-манде-мандолино... 
В тази блатно красива нощ
с полюшващите се тръстики
край клана на сърцето.
Тези ръце не са вече моите.
(Паметта също не е спирала да се приспособява.)
На разсъмване тук остава една-единствена салфетка:

мракът.

1Стихотворението е вдъхновено от „Люлчината песен на 
Никола Жоржо Георгиевич“ на Петя Хайнрих.

Бебешки труд

Припомних си какво е
да плача като дете в един сън.
Будно сукалче, се оглеждах наоколо
и потъвах отново безпаметно
в мека градина с познание
за едроликите форми.
И плачех от всичко това,
което е свитата на кълбо
детска вина – 
заспиването, кафявото петно
върху възглавницата ми –
размита карта в пиршеството 
на изминалите пътешествия. 

Исках да кажа „мамо“, 
но се чуваше „хлъц“.
Исках да се уверя, 
че къщата още е тук
и лека като балдахин 
превръща сърцето ми
в хладна морава,
но ме обладаваше
„хлъц, хлъц, хлъц“.
Исках да ви се явя, 
да е съвсем естествен фактът, 
че съм жива,
а това полуизвърнато към стената тяло
е само отвитият лист
на захвърления ми живот:
„хлъц, хлъц хлъц“. 

Камионетката на дъха
продължаваше да подскача
и да ме обгръща по неравния път 
към все по-смелото отричане
на края в някакъв нечувано извисен
просташки хлип. 

Само в този сън бях всесилна
да правя тези неща. 
Само тогава бях същи Наполеон
и можех едновременно 
да хълцам, да заспивам
и да суча от съня си: 
да плача и в прелялата си обич 
да си събувам чорапите,
докато умирам безспир.

Екатерина Григорова
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