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Художник на броя: Александър Байтошев.

Отзиви
  Яница Радева
  Ния Харалампиева
  Ренета Бакалова

  Разговор на Валентин Дишев 
с Владислав Тодоров

  Амелия Личева в рубриката 
„Моето софийско детство“

История на настоящето
  Сузана Линдберг 
  Хенинг Ритер

  Меги Попова
  Георги П. Павлов

Съвременна македонска 
литература
  Гьорги Кръстевски
  Гето Руди
  Саня Михайлович-

Костадиновска
  Сузана Мицева

Нова българска
  Валери Валериев
  Александър Байтошев

Тамура Рюичи (1923-1998) е японски поет, основател 
на списанието „Аречи“ („Пустата земя“) и 

представител на едноименната поетическа група, 
една от водещите поетически групи в Япония след 

Втората световна война. Тук са представени три от 
ранните му следвоенни стихотворения в превод на 

Дарин Тенев.

Nu

Както има стаи без прозорец
в света на сърцето има прозорец без стая

 жуженето на пчелите
 разкъсаната кожа на вещта и сърцето
 светлината на дъжда в летен ден
 и вътре в смъртното

Ти мълчиш и стоиш
преди да се роди ясно вещта 
дори и да беше извикало зад прозореца
сърцето ти, на теб, безследно изчезнала

 ушите ми не чуват нейния глас
 очите ми чуват нейния глас

Вик

Нещо черно се вижда
ако е невидимо за теб   и също
ако светът е само шепа отрова
в дъждовен ден черното самó ще подгизва
когато времето загива
смъртта е плът, изпълнена със смисъла на смъртта
която ще сияе за теб

Тамура Рюичи

Нещо черно се вижда
Видимо е за нас
когато е невидимо за теб
То е видимо за теб
когато е невидимо за нас
Загиващото загива     звездите – в земята
времето – в мястото
Ти ще чуеш нейния вик

Свидетелство за отсъствие

Студен ли си, ветре,
вън от затвореното време
Студен ли си, живот,
встрани от мойто съществуване

Гарван умря в долината
Затова затова вали толкова сняг
Фикция на живота, която се наслоява над неговата 
смърт!
Затова затова вали толкова сняг 
в долината на безсънието
над отсъстващия живот…

Така и ти, ветре,
така и ти, живот,
кой ще се наслои над мен      в моята долина
на безсънния бял лист
над отсъстващия живот…

Над листа, безсънен, ноември 1946
(публ. в сп. Джунсуиши, януарски брой, 1947)

Превод от японски: ДАРИН ТЕНЕВ
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Излезе от печат новият 
брой 177 на списание 
„Християнство и 
култура“. В памет 
на папа Бенедикт 
XVI в него е включен 

текстът Исус Христос се завръща, откъс от разговора 
на папата с журналиста Петър Зеевалд от книгата 
„Светлина на света“. Богословската проблематика е 
продължена в текстовете на френския юдейски философ 
Андре Неер Библeйското мълчание и на Алексей Кашкин 
„Лъх от тих вятър“ – какво видял пророк Илия на 
Хорив? Рубриката „Християнство и история“ съдържа 
текстовете на Вениамин Пеев Протестантското 
образование в България – минало, настояще, равносметка 
и на Сандра Керелезова Брайда, Теодора, Теофана. 
За канонизацията на св. Теофана (царица Теодора 
Търновска) от Румънската православна църква. 
Отношението на Католическата църква към проблемите 
на съвременността е разгледано в интервюто на папа 
Франциск, дадено за списание „Америка“, озаглавено 
„Украйна е народ, който изпитва мъченичество“, както 
и в разговора на проф. Владимир Градев с кардинал 
Леонардо Сандри „Католическата църква в България – 
малко стадо с голяма мисия“. Темата за съвременните 
предизвикателства пред християнските църкви е 
продължена и в разговора на Сава Славчев с генералните 
секретари на Европейския евангелски алианс Кони Дуарте 
и Ян Веселс Задачите пред Европейския евангелски 
алианс в съвременния свят на кризи и несигурност. В 
рубриката „Забравени размисли“ са представени Лични 
спомени за въстанието в селата Петрич и Смолско през 
1876 г. на отец Георги Евтимов, публикувани през 1903 г. 
Темата „Пътища“ включва разказа на отец Павел Събев 
Перце, понесено от вятъра и есето на Цветанка Еленкова 
Надеждата – обещание за святост. Броят е илюстриран 
с творби на гръцкия иконограф Георгиос Кордис, чиято 
изложба „Да нарисуваш светлината“ е представена 
от Ваня Сапунджиева, а в рубриката „Християнство 
и изкуство“ е включен и неговият анализ Пътят на 
развитие на иконата.

Стогодишнината 
на Юлия Огнянова 
и приносът є за 
българския театър 
е водещата тема 
на брой 02 на сп. 
„Култура“. В броя ще 

откриете нейни текстове за Радичков и Брехт, както 
и думи за Юлия Огнянова, посветени є от нейните 
ученици (Велимир Велев, Теди Москов, Мая Новоселска, 
Катя Петрова, Леонард Капон, Нина Димитрова 
и др.). И още:  гледни точки от Нийл Фъргюсън, 
Лев Рубинщейн и Дмитрий Биков за днешна Русия и 
войната в Украйна, както и „последни разговори“ на 
Петер Зеевалд с Бенедикт  XVI. И още: интервюта 
с Орхан Памук, Красимира Колдамова, Стела Драйс, 
Алекс Хан Хунтай, Георги Къркеланов, Александър 
Поповски, а също и текстове за Любен Зидаров и 
Жорж Папазов. Броят е илюстриран с варненски 
фотографии от първата половина на ХХ в., а разказът 
е на Цочо Бояджиев.

К О Н К у Р С

Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат раздаването на награди в 
следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман); 
– хуманитаристика;
В конкурса могат да участват само творби, публикувани 
в периода 1 януари – 31 декември 2022 г. Те трябва 
да са дело на съвременни български автори; да имат 
безспорни художествени достойнства и приносен 
характер за българската словесност и в отстояването 
на общочовешките и християнски ценности.
В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.) 
– II награда (в размер на 3000 лв.)

Конкурс на Портал Култура 2023 г.  
за проза и хуманитаристика 

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, 
до 20 април т. г. кандидатите трябва да 
предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от 
предложените от тях книги, придружени от формуляр, 
който може да се изтегли от сайта на Портал Култура. 
Адрес за изпращане по пощата на книгите и 
на формуляра за кандидатстване: Фондация 
„Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, 
ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура.
Крайният срок за кандидатстване е  
20 април 2023 г.

П  О  К  А  Н  А

Факултетът по славянски филологии към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието 
да Ви покани да вземете участие в научна конференция на 
тема „Единство и разделение в езиците, литературите и 
културите“, която ще се проведе от 9 до 11 май 2023 г. в 
Ректората на Софийския университет.
Индивидуално участие и тематични панели
Освен индивидуално участие бихме искали да предложим 
и възможност за създаване на отделни тематични панели 
в рамките на конференцията върху конкретни научни 
проблеми. Участниците във всеки панел трябва да са 
минимум трима. 
Заявки за тематични панели се приемат до 28.02.2023 г.
Заявките за индивидуални и съавторски участия се приемат 
до 10.04.2023 г.
Имейлът за изпращане на заявка е: conference23bulgaristic@
gmail.com  
Работните езици на конференцията са: български, всички 
славянски езици и английски език. 
Публикуване на докладите
Предвижда се публикуване на докладите в сборник. За 
печат ще се приемат текстове с обем до 22 000 знака 
(включително с библиографията и приложенията, когато 
има такива). Срок за изпращане на готовите за публикуване 
доклади: 31.07.2023 г.
Техническите изисквания ще бъдат изпратени допълнително.
Такса за участие
Таксата за участие е 70 лв. Студенти и докторанти от 
български университети и научни институти заплащат 
половин такса в размер на 35 лв. 
Проект „Българистика“ поема таксите за участие на 
чуждестранни българисти.
Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за 
сметка на командироващата страна.

И з Л О ж Б А

представя
Станислав Беловски
Аз трябваше да направя нещо…
23 февруари – 26 март 2023
Вернисаж на 23 февруари, четвъртък, от 18.00 до 20.00 часа 
САМСИ, бул. „Черни връх“ 2

Още със заглавието на изложбата Станислав Беловски 
заявява позицията си на главно действащо лице, което не 
може да стои встрани, обърнато към себе си, занимаващо 
се с чисто естетически въпроси.  
„Художникът не е академичен изследовател, за да трябва 
да е обективен или неутрален. Изкуството е преди всичко 
лична позиция, вид политически акт. Преди няколко години 
започнах да правя работи в градска среда и в социалните 
мрежи, за да стигна до хора, които не биха влезли в 
галерия да гледат моето изкуство. Желанието ми е да ги 
провокирам да осмислят и аргументират своето мнение 
по значими социални въпроси. Големите решения не се 
взимат някъде „горе“, а ги правим ние с личния си избор. 
Всеки един от нас е важен и може да променя нещата...“, 
казва Станислав Беловски по повод уличния стенсил 
„Путин и мъртвото му тяло“, обиколил репортажите на 
световните агенции през март и април 2022.
Изложбата поставя акцент на този аспект от работата 
на артиста: улично изкуство от 2022, дигитални колажи 
и картини, създадени като реакция на войната в Украйна, 
започнала точно преди една година на 24 февруари, както и 

Национална галерия / Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство
рефлексия спрямо призивите за „неутралитет“, намиращи 
отзвук в обществото ни.
Темата за осмисляне на общото ни минало и 
отпечатването му върху настоящето е обект на 
работата на Станислав Беловски в серия негови 
самостоятелни и групови проекти през годините, 
представени в изложбата с отделни произведения: 
“Correction of Socialism”/„Корекция на социализма“ (2014), 
“Forget Your Past“ / „Забрави миналото си“ по инициатива 
на фотографа Никола Михов (2017), “No Reason to Leave 
from the Sun” / „Няма причина да напуснем Слънцето“ 
(2019) и др. Специално място заемат монументалните 
паметници като знаци на колективното ни минало и на 
това как артистичните намеси могат да преобърнат 
смисъла и да неутрализират символите, с които са 
натоварени.
Бързината на артистичната реакция към актуални 
събития определя и изразните средства на Станислав 
Беловски. В творбите си той включва цитати и заемки 
от широко известни произведения на изкуството, архивен 
снимков материал, личен фотоархив и документални 
фотографии и репортажи от мястото на военните 
действия,  обръща се към общоизвестни, иконични образи. 
За своите колажи артистът използва произведения на 
известни художници като Ернест Пиньон-Ернест, Ричард 
Хамбълтън, Рой Лихтенщайн, Гюстав Кайбо, Каспар 
Давид Фридрих и фотографите Айвор Прикет, Слим 
Ааронс и други, като към всяка творба има описание на 
първоизточника, времето и мястото на излагането є в 
публичното пространство.

Времето, предвидено за всеки отделен доклад, е 15 минути. 
Предложенията за панели и доклади могат да бъдат в едно 
от следните НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМАТИЧНИ ГРУПИ:

Литературоведско направление
Пандемии, усамотеност, изолация – измерение на 
страданието 
Литература на прехода. Скрити и явни зависимости
Литература на тоталитаризма, критически рефлексии, 
читателски носталгии
Хибридният хабитус: човекът между реалното и 
виртуалното
Световна литература – национални проекции. Теоретични 
разпадания и нови конструкции
Войната в текстовете – текстове във война. Битките за 
интерпретациите в настоящето
Лингвистично направление
Изток и Запад
Българският език – славянски, балкански, европейски…
Език и култура
Езикът в интернет
Единство и разделение в езика и културата
Българският език – континуитет и иновации
Антропология. Етнография. Фолклористика
Миграции, празници, социални мрежи
Болно и здраво тяло. Пандемия и традиционни и нови 
лечителски практики
Мистификации и рационализации на всекидневието

Организационен екип: 
проф. д.ф.н. Николай Папучиев, доц. д-р Диана Атанасова,  
доц. д-р Дарина Младенова, д-р Мария Маринова,  
д-р Катерина Войнова, ас. Лилия Трифонова,  
ас. Франческа Земярска

Международна научна конференция (9 – 11 май 2023 г.)

Единство и разделение в езиците, 
литературите и културите



Литературен вестник 1-7.03.2023      3

О Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А Д И Т Е

Пуснете си Клод Дебюси. Suite bergamasque. Трета 
част – „На лунна светлина“. Разгърнете страниците на 
романа „Clair de lune“ и в следващите няколко часа се 
потопете в света на необикновената Устине Маркова, 
по баща – Безазян, накратко – Тина. Не спирайте да 
слушате Дебюси – каквото и да е от Дебюси. Докато 
не затворите и последната страница. Може да е 
очевидна препратката към произведението на френския 
композитор, но това е правилният начин да се чете този 
роман – плахо, с внимание, на фона на музика. Защото 
музикалността е във всяка дума, всяко изречение. 
„Clair de lune“ или „На лунна светлина“ е дебютният 
художествен роман на Жюстин Томс, която е експерт 
в областта на дигиталните комуникации и маркетинга. 
В интервюта авторката споделя, че повече от десет 
години работи върху книгата. Въпреки че романът 
е художествена литература, сюжетът му е базиран 
на реални истории от арменци, които авторката 
е интервюирала. Самата тя казва, че написването 
на романа е нейният изпълнен своеобразен дълг към 
предците є, към колективното є минало. Централната 
фигура, от чиято гледна точка се води повествованието, 
е арменка, поставена в кризисни за арменския народ 
исторически събития, но романът е много повече от 
осмисляне и обговаряне на миналото, много повече от 
съхраняване на колективната памет, много повече 
от предупреждение към младите читатели и идните 
поколения. Романът е всичко това, но и отвъд него. „Clair 
de lune“ е многопластов текст, работещ на десетки нива 
– има я историческата рамка; преживяването на другия, 
различния; опита на детето; отношението между 
„наши“ и „чужди“; най-голямата загуба за една жена и 
най-голямата є радост; заличаването на човешкото; 
символиката на имената и още, и още. Неминуемо при 
обмислянето на всички тематични ядра в романа ще 
изникват нови и нови такива.
На първо място обаче трябва да се отбележи 
композицията на „Clair de lune“. Без ясно обозначени 
глави, романът е своеобразно графически разделен 
на части, някои от които са въведени посредством 
датировка – от „Цариград, март 1915 г.“ до 
„Есента на 1952 г.“. Романът е написан в първо лице 
единствено число, от перспективата на Устине, която 
хронологически преминава през живота си и съпровожда 
читателя през най-травматичните събития, а и най-
големите радости за една жена арменка. Едноличният 
разказ допринася за достоверността, но и позволява 
навлизането в най-скритите кътчета на душевността 
и психиката на героинята, което от своя страна го 
насища с емоции и прави читателя съпричастен. Всичко 
това е постигнато изящно и с мяра. Личи прецизност 
и премереност в избора на думи, нищо не е прекалено 
или пък в дефицит. Динамиката на повествованието е 
балансирана – редуват се кратки, наситени и експресивни 
с по-дълги, описателни и подробни пасажи. Още от 
карето на задна корица личи стилът на авторката, 
който е ключов за преживяването и впечатлението на 
читателя: 

Каква съм? И аз не знам вече каква съм. Изгубена съм. 
Никаква. 
Никаква не съм. Плаче ми се. 
Едва сдържам сълзите си.
Родена в Истанбул. Дете на търговци. 
Арменка. Бежанка от кланетата. 
Студентка по право в Париж. Само до втори курс. 
Съпруга на Ал, когото отведоха на разпит и никога 
 не се върна. 
Майка на Луси, която е на небето. 
Майка на Зарко, който е в здраво социалистическо 
 семейство. 
Бивш човек, както ни наричат сега. 
Още една лагеристка на каменната кариера. 
Никоя не съм. 

Всяко изречение е сюжет за собствена история. Всяка 
точка е край и ново начало. С малко думи се казва 
толкова много. Дори само от този откъс, без да се 
разкриват повече от необходимото детайли в сюжета, е 
очевидно превъплъщението на една жена в десетки роли, 
многоликостта на Устине – толкова много животи, 
побрани в един. На представянето на книгата в Центъра 
за книгата на НБУ доц. Морис Фадел спомена, че стилът 
на романа напомня на стила на Маргьорит Дюрас и от 
цитирания откъс става ясно защо, въпреки че приликите 
едва ли са търсени. Ритъмът на повествованието на 
места е задъхан, рязък, експресивен, но балансът е спазен 
и е избегната пошлостта, към която е възможно да се 
залитне. 
Дори и основната тема за гоненията на арменците в 
началото на XX век и зверствата към другия (с изначално 
покварената концепция за „бивши хора“) след 1944 г. 
да е разтърсваща и изключително болезнена за всеки 
морално буден читател, Устине успява на места да 
усмихне с неочакван хумор и самоирония, инкорпорирани 

С подкрепата на 
Столична община

в нейното неразбиране 
на българския език. 
„Опитвам се да разбера, 
но е трудно. Цветущ език 
е българският“, заключава 
Устине след поредица от 
звучни български ругатни. 
Дъщеря на търговци, 
израснала в Истанбул, 
а след това заминала 
за Париж, Тина владее 
свободно арменски, турски, 
френски и немски, но не 
и български. След като 
се жени за Александър и 
заживяват в България, Тина 
научава и български, но 

някои особености, като например българските ругатни 
и диалектните форми на езика, остават неразбираеми 
за нея. Именно около това неразбиране се оформят и 
случките с хумористичен привкус. 
Както стилът, така и езикът в „Clair de lune“ е пъстър, 
но и изключително достъпен, прост в добрия смисъл 
на думата. Има литературни и музикални препратки 
(Пруст, Верлен, Достоевски, Зола), множество арменски 
и френски думи и изрази (мец мама, дер хайр, N’oublie 
jamais la joie de vivre, jamais!), а за разкош – и арменска 
приспивана песничка за две луни (с. 183). Почти всяка 
поява на арменски и френски език из текста сигнализира 
преповтарящ се мотив, герой или скрито намигване от 
голямото послание на романа. Мец Мама е именно един 
от тези циклични маркери за „предишното“, космоса на 
детството и сигурността. Появата на пианото – реално 
или нарисувано – и споменаването на словосъчетанието 
„лунна светлина“ в различните му форми пък са маркери 
за важно събитие в повествованието. Може да се каже 
дори че лунната светлина е персонифицирана в образите 
на двете момичета Лусин. Именно с такива малки, уж 
незабележими знаци е осеян целият разказ за/на Устине. И 
въпреки че арменката е централният персонаж, събиращ 
десетки документални свидетелства, останалите герои 
са не по-малко запомнящи се. 
Палитрата от герои, която Жюстин Томс обхваща, 
представя целия спектър на човешката душевност. 
Моралният компас е в основата на всеки един от 
тях. Сякаш всеки образ е поставен някъде по скалата 
за човечност. В някои случаи обаче еднозначното 
определяне на моралния барометър на героите е 
невъзможно. Кметът на селото, който впоследствие 
става началник на каменоломната – другарят Димитров, 
е един от тези колебливи персонажи, лутащи се между 
правилното и грешното, стоящи на ръба. Основната 
му черта е слабохарактерност, а издигането му в 
институционалната йерархия се дължи главно на това, 
че е „удобен“ – тих, пригоден, лесен. Въпреки че образът 
на Димитров напълно въплъщава режима и се нагажда 
добре спрямо промените след 1944 г., възприемайки 
ролята на безгласна пешка на властта, тук-там има 
проблясъци на човещина и състрадание, изразени чрез 
малки жестове. Димитров е своеобразният изпълнител 
на най-жестоките злодеяния към Устине, а и към 
колективните различни (селяните и лагеристките), 
прикрити зад „партийните заповеди“ – насилственото 
отнемане на Зарко от ръцете на майка му, изпълняването 
на селскостопанската колективизация в селото, 
заточването на Устине за месец в свинарника и др. От 
друга страна, той е и този, който предлага превоз на 
Устине, след като напуска лагера, този, който є дава пари 
за влака и снимка на Павел и Сава – момчетата му, които 
тя е обучавала на френски в лагера. Като че ли в тези 
му дребни действия, оставащи сякаш в периферията на 
големия разказ, се съхранява и малкото съпричастност, 
която е останала у героя, придава положителен знак поне 
на една от многото властови пионки. И малкото добро 
все пак е добро. Надеждата у човека никога не ще угасне. 
Сякаш това е посланието от поляризирането на героя – 
лъч надежда дори и в непрогледната тъма. 
Докато Димитров е безгласен инструмент на 
Партията, образът на заекващия Иван Иванов е 
абсолютното олицетворение на жестокостта на 
режима. Елементарен човек, необразован, неприятен, 
примитивен, абсолютно незабележим в „предишния“ си 
живот – неслучайно наименуван със съвсем обикновено 
име – бързо издигналият се по стълбицата другар Иванов 
е основният антигерой, събиращ най-гнъсните форми на 
властта. За разлика от Димитров, Иванов е „парвенюто“ 
на режима, апотеозът на зверствата, у него няма и капка 
милост и съчувствие. Но въпреки това книгата учи на 
безмерно опрощение. Насилникът Иванов, останал сам на 
смъртния си одър, в отчаян опит да изчисти съвестта 
си, разкрива пред Устине универсалната причина за 
варварството на всеки скоростно издигнал се партиец 
от това време – стремежът да има нейния живот, да я 
премахне от нейния микросвят и да се намести в него. 
Дори след всички изстъпления и издевателства над Тина, 

Иванов среща пълната невъзможност да притежава 
света є. Вече осъзнал го, насилникът иска прошка от 
жертвата, която, учудващо, Устине му дава. Тази сила на 
характера є и извънчовешко неестествено всеопрощение 
окриля образа на арменката. 
В контраст с т.нар. „антигерои“ в „Clair de lune“ 
Жюстин Томс прокарва тънки червени линии между 
някои от по-второстепенните персонажи. Сцените, в 
които умират Папа в Цариград и „едрия мъж с овнешки 
кожух“ на площада в селото години по-късно, тъкат 
именно такава свързваща нишка. И двамата отстояват 
до последно позициите си миг преди да загинат – Папа 
води ожесточен спор с нахлулите турци, а „едрият 
мъж“ хвърля камък по милиционера. Дори и само на ниво 
звучност, приликите са осезателни. Смъртта на Папа 
отеква така: 

И изведнъж нещо голямо падна на земята и разтърси 
пода. … Дум, дум, дум. И тишина. 

А когато селянинът пада възнак, пренасянето през 
топосите и времето е мигновено:

Внезапно, неочаквано, невъзможно огромната канара 
до нас се стоварва на земята. Изведнъж. Дум – пада. 
Спомени полазват в мен и изтръпвам цялата. Виждам 
Папа как лежи на земята в хола – канара, разбита на 
земята. 

Дууум. 
В допълнение сдвояването на асоциативните двойки 
герои – Мец Мама и баба Лида, Лусин, която е на 
небето, и малката Лусин на Туркя – е осъществено 
не само чрез съвпадане на ролите в семейството, но 
и чрез преповтарящите се ключове-символи. Въпреки 
че баба Лида не е истинската баба на Устине, тя 
въплъщава ценностите и грижите, подобно на Мец 
Мама в Истанбул. И двете възрастни жени боготворят 
билките – Мец Мама прави мехлеми, а баба Лида по 
принуда, но с особена магичност ги използва за готвене. 
Интересните изрази и фрази от тефтерчето на 
бабата арменка не само вдъхват сила и кураж през 
целия път на Устине, дори и в най-мрачните моменти, 
но и са се материализирали в действителността на 
повествованието чрез съветите на баба Лида към 
младата арменка. 
И още – името Лусин (в превод от арменски – „луна“) 
носи заряда на цялата книга. Имайки предвид, че турци 
са отнели целия свят на Устине в началото на XX век, 
принуждавайки я да напусне родината си и закодирайки 
ненавистта є към народа им още тогава, реинкарнацията 
на загубеното дете Лусин в момичето на туркинята 
Туркя, дадено му е същото име, е в логичен противовес с 
личността на арменката. Именно в това противоречие 
се събира посланието на романа – независимо от 
„голямата“ история, човешкото е скътано в „малките“ 
истории. Приемането на турчето Луси от Устине за 
своя дъщеря символизира взаимовръзките между двама 
души, независимо от произхода им, и сякаш този жест 
изразява колективната прошка на един народ към друг. 
Пътувайки из времена и места, Жюстин Томс 
осмисля паметта, травмата и болката от гоненията 
и издевателствата над арменския народ в рамките 
на няколко десетилетия. Занимавайки се с подобна 
травмираща и болезнена тематика като тази, която 
стои в основата на вътрешния свят на Устине, има 
опасност дори при професионални писатели да се прекали 
или пък да има недостиг на било то експресивни описания 
или с представянето на историческите събития. В 
случая авторката майсторски е избегнала капана, 
защото ясно се преплитат благозвучието и хармонията 
в текста – работата с езика е хирургически изпълнена, 
а мярата е умело балансирана. В допълнение корицата 
на романа, дело на Петя Савова, е в пълно съзвучие с 
музикалността и тоналността на текста.
От всяка страница на романа „Clair de lune“ струи 
музика. Независимо дали темпото е адажио, анданте, 
модерато или алегро, ритъмът и мелодията вървят в 
съзвучие с душевността на главната героиня. „На лунна 
светлина“ е от онези книги, които те хващат за гърлото 
още от самото начало и те карат да четеш с притаен 
дъх чак до самия край. Пуснете си Клод Дебюси. Suite 
bergamasque. И се потопете в Clair de lune. 

НИЯ ХАРАЛАМПИЕВА

жюстин Томс, „Clair de lune“, изд. 
„Ерго“, 2022

Clair de lune – „Музика не от ноти, а от светлина“
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Алберт Айнщайн, 
зигмунд Фройд, 
„защо война?“, прев. 
Даниела Дечева, С., 
изд. „Парадигма“, 2022
 
Книгата с разменени 
писма между Айнщайн и 
Фройд остава една от 
най-ключовите дискусии 
на международната 

интелектуална и философска сцена по 
повод преминаването към състояние 
на война. Двамата големи мислители, 
представители на две различни 
области – на теория на физиката и на 
психоанализата – предоставят различни 
перспективи към войната и мирните 
решения. Има ли нещо, което може да 
спаси човека от наклонността да се 
зачеркне? Отговорът е разочарование 
за Айнщайн и носи неудовлетвореност 
на Фройд. Днес дебатът „Защо война?“ 
на Айнщайн и Фройд продължава да 
бъде актуален, най-вече в контекста на 
войната в Европа и новите парадигми 
на афективния обрат, фокусирани 
върху въздействието на емоциите и на 
неосъзнаваното.

Кева Апостолова, 
„Внимавай, преди да се 
родиш“, С., Фондация 
„Емили“, 2023

„Внимавай, преди да 
се родиш“ на Кева 
Апостолова е поетична 
книга, преминаваща 
през различни лични 
откровения, които 

обикновено скриваме или премълчаваме. В 
тези стихове поетесата признава своето 
черногледство и песимизъм, но и изразява 
щастието си от „скръбта по света“. 
Темите на поезията є са разнообразни – 
от мрака и смъртта до веселата самота 
и цветята, осветени от слънцето. За 
Кева Апостолова всички сме самотни в 
този свят, но това не трябва да ни плаши, 
защото самотата може да бъде весела 
и плодотворна. Във „Внимавай, преди да 
се родиш“ Кева Апостолова придобива 
мъдрост от природното и естественото, 
която ни учи да се наслаждаваме на 
малките неща и да ценим живота. 

Бенджамин 
Стивънсън, „Всеки 
в моето семейство 
е убил някого“, прев. 
Анета Макариева-
Лесева, С., изд. „Сиела“, 
2023

Бенджамин Стивънсън 
нарушава каноните 
на криминалния 

роман, държи читателите на иронична 
дистанция и отменя едно от най-
силните удоволствия в разгадаването 
на мистериозни убийства: събирането 
и дедуктивното изследване на 
доказателствата и издирената 
информация. Бенджамин Стивънсън 
като автор на метаубийства възпира 
историята, за да изброи доказателствата 
и да учлени кои са въпросите, останали 
без отговор. Това удвоява читателските 
ходове в книгата, оголва похватите 
на жанра, като участва в посочването 
на фикцията като такава – измислена 
реалност.

В И Т Р И Н А Г Е Н Е А Л О Г И И

П О К А Н А

Една теза в настоящия текст, която 
се отнася до различни текстове на 
Теодор В. Адорно и Макс Хоркхаймер, 
е че в периферията, на границата (или 
в основата) на критическата теория 
може да се открие една морална позиция, 
изразяваща се негативно; тя може да 
бъде изразена със слабото твърдение, че в 
контекста и системата, която авторите 
описват и критикуват, има нещо нередно; 
нередността обаче е нормативно понятие, 
оценка, изразяваща най-малко несъвпадение 
между реалност и идея, понятие (били 
те иманентни или външни); чрез модални 
категории то може да бъде изразено с 
твърдението, че светът не трябва да бъде 
така, както е. Тази позиция е отличителната 
черта на критиката (в строгия смисъл). 
Нередността не включва единствено 
иманентния извод, който се състои в 
наблюдението, че реалността не отговаря 
на своята идея (или представа); критиката в 
„Диалектика на Просвещението“, а и в други 
текстове не е единствено към идеологията, 
която преди всичко се състои именно в 
това, че представя погрешна, изкривена 
картина на света, а е критика и на света, на 
настоящето. Нередността е нередност и на 
„идеята“, затова в по-късните му текстове 
изследователският фокус на Хоркхаймер е 
насочен към критиката на рационалността 
– инструменталната, формалната, която в 
крайна сметка се оказва ирационалност. 
В частта „Жулиета, или Просвещение 
и морал“ от книгата „Диалектика на 
Просвещението“ Хоркхаймер продължава 
и доразвива тази критика на формалната 
рационалност и научната и познавателна 
парадигма, които следват от този тип 
рационалност. Тази „парадигма“ работи 
предимно през системата, която осигурява 
доминацията над обекта, на общото над 
единичното: „съвпадението на общото 
и частното вече не се съдържа като 
нещо скрито в интелекта, който винаги 
възприема частното само като случай на 
общото и общото само като страна на 
частното, от която то може да се хване 
и манипулира (Хоркхаймер и Адорно 1999, 
111). Онова, което Хоркхаймер има за 
цел да илюстрира чрез примера с героите 
на Маркиз дьо Сад, е, че формалната 
рационалност в Просвещението, 
именно защото е формална, може да 
инкорпорира в себе си и да легитимира 
аморалността и ирационалността. 
Връзката и обусловеността между разум 
и морал се оказва прекъсната и по-точно 
се оказва, че моралът не може да бъде 
об(основан) рационално; рационално може 
да бъде обоснована и аморалността.1 
Още в по-ранните си текстове, които 
вече бяха разгледани, както и в тази част 
от „Диалектика на Просвещението“, 
Хоркхаймер критикува моралната теория 
на Кант именно заради нейната формалност, 
което всъщност се е смятало за нейно 
предимство, тъй като това гарантира 
универсалност. В текста може да се открие 
и допълнителен елемент на критика към 
просвещенския тип рационален морал: морал, 
който се основава на разума; тази критика 
е познатата ницшеанска критика под 
формата на генеалогия на морала: първо, че 
моралът не е универсален – възприемането 
му като универсален или допускането за 
възможността на неговата универсалност е 
погрешно; и второ, че моралът не се основава 
на разум, а той е рационализация на различни 
по-първични афекти, чувства, склонности, 
цели и в крайна сметка воля за власт; за 
Хоркхаймер формализацията на морала, 
която е следствие от формализацията на 
разума, само прикрива онези  

1 „Емпиричният материал“ за тези изводи 
е тоталитарният режим в Германия, 
който следва същата рационална схема 
според Хоркхаймер и Адорно. В книгата си 
„Диалектическото въображение“ Мартин 
Джей казва следното по отношение на 
анализите на Хоркхаймер: „Доведена 
до логическа крайност, калкулиращата, 
инструментална, формална рационалност 
е довела до ужасите на варварството на 
двадесети век“ (Jay 1996: 265). 

Морал, разум и ирационалност  
в „Диалектика на Просвещението“

по-дълбоки корени на ирационалността и на 
варварството, вместо да ги отменя. 
Формалността на разума и морала позволява 
рационалното обосноваване на аморалното 
и варварското, което е онагледено с 
примерите на героите на дьо Сад. Жулиета 
е представена по следния начин: „Тя обича 
системата и последователността, тя 
борави отлично с органа на рационалното 
мислене“ (Хоркхаймер и Адорно 1999: 122). 
За просвещенската рационалност, която в 
този текст е наречена „буржоазен разум“ 
е характерно, че се стреми към апатия, 
овладяност и безчувственост. Онова, 
което Хоркхаймер иска да илюстрира чрез 
примера с героите на Сад, е, че те разкриват 
онова, което „официално“ е прикрито 
в идеологията на инструменталната 
рационалност: че води след себе си тиранична 
и насилствена система. В откритата 
циничност на Жулиета проличава истината, 
която иначе стои прикрита. „Доколкото 
разсъдъкът, който израства по мярката 
на самосъхранението, възприема някакъв 
закон на живота, това е законът на по-
силния“ (Хоркхаймер и Адорно 1999: 127).  
Хоркхаймер подсказва следното: онова, 
което Просвещението е имало за цел да 
преодолее и надмогне, но не е успяло, Ницше 
и героите на Сад утвърждават директно. 
Те разкриват онова, което Просвещението 
се опитва да прикрие – неуспешното 
справяне с природата. Отношението 
на просвещенската рационалност 
в отношението към природата – 
овладяването и подчинението – е довело до 
тоталността като обществена, научна, 
мисловна и т.н. системи. Хоркхаймер 
показва, че идеите на Ницше и героите на 
Сад не са съдържателнo противоположни на 
тоталитарните елементи, до които води 
формалната рационалност, а са вариации на 
едно и също следствие – ирационалността 
и варварството; разликата е, че Ницше 
и героите на дьо Сад утвърждават това 
съдържание. 
„Мрачните писатели на буржоазията не 
се стремят да отклонят последиците 
от Просвещението чрез хармонизиращи 
доктрини, както правят нейните апологети. 
Те не твърдят, че уж формалистичният 
разум се намирал в по-тясна връзка с морала 
отколкото с не-морала“ (Хоркхаймер и 
Адорно 1999: 148-149).    
Последният пасаж в никакъв случай не 
би трябвало да навежда на мисълта, 
че Хоркхаймер и Адорно предпочитат 
и застават на страната на Ницше 
и изразеното от героите на Сад; 
единствената позитивна роля, която 
тези фигури имат според Хоркхаймер, 
е в оповестяването на неприятната 
истина; негативната роля се състои в 
утвърждаването на тази „истина“: „Като 
оповестяват тъждеството на господство 
и разум, лишените от състрадание учения 
се оказват по-милосърдни отколкото 
онези на моралните лакеи на буржоазията“ 
(Хоркхаймер и Адорно 1999: 150). Ако 
Ницше утвърждава връзката между власт и 

морал, опосредена през разума, и критикува 
това, че тази връзка е била прикрита от 
идеята за автономия на разума, изобщо 
от просвещенския тип рационалност, то 
критическата теория на Хоркхаймер и 
Адорно работи по различен начин. Работи 
негативнодиалектически: през нито-нито 
– нито Просвещението, нито Ницше и 
Сад. Нито инструментална рационалност, 
нито ирационалност. Нито мит, нито 
(настоящата версия на) Просвещение. Нито 
морална теория, основана на рационалност, 
нито аморалност и т.н. По-късно Адорно ще 
развие тази идея през интерпретацията си 
на Хегел: за него Хегеловата диалектика не 
е инкорпорираща и прогресивна, включваща 
(и-и), а е непрекъснато отричаща, работеща 
чрез разрива и противоречието. 
Хоркхаймер и Адорно никога не предлагат 
цялостна позитивна морална теория, както 
и никога не предлагат позитивна и завършена 
идея за неинструментален вид рационалност. 
Тези идеи обаче са загатнати и разпръснати 
из всичките им текстове, но причината, 
поради която критическите теоретици 
отказват да предлагат позитивни 
теории, позитивни утопии, проекти, 
нови системи и т.н., е ясна от самото 
начало: това не е задача на теорията, 
теорията има единствено негативна задача. 
Предположението и впечатлението, което 
бих искала да предложа, е нетрадиционно 
в рамките на прочитите на „Диалектика 
на Просвещението“ и то може да се 
приема като изследователска хипотеза: 
посланието на Адорно и Хоркхаймер не е 
към отказ и към деконструкция на идеите 
за рационалност и морал; критиката 
е контекстуална и решението никога 
не е било утвърждаване на привидната 
противоположност на понятията, които се 
критикуват. В това отношение посланията 
и изводите от критическата теория на 
Адорно и Хоркхаймер са много различни 
от тези на Ницше, който призовава към 
отказ от идеята за разум и рационалност 
изцяло. Подобен прочит може да се види 
и при Дейвид Хелд: „Всички текстове на 
теоретиците от Франкфуртската школа 
завършват с тон, който е в контраст 
със скептическата позиция на Ницше по 
отношение на разума“ (Held 2001: 157). Това 
в по-голяма степен важи за Адорно, тъй 
като с течение на времето текстовете на 
Хоркхаймер стават все по-песимистични 
по отношение на идеята за разум и 
рационалност.

МЕГИ ПОПОВА
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На 22 февруари се навършиха 100 години 
от рождението на Юлия Огнянова.
Годишнината стана повод театрите, 
в които е работила, да представят 
на сцените си различни спектакли с 
участието на нейни ученици – актьори 
и режисьори. Между тях са имена като 
Стефан Москов, Александър Морфов, 
Леонард Капон, Мариета Ангелова, 
Антония Вирт, Велимир Велев и др. – 
непреходното наследство и принос на 
големия театрален режисьор и педагог 
към българската култура.
Националната академия за театрално 
и филмово изкуство също ще участва в 
програмата от събития, посветени на 
Юлия Огнянова.

100 години от рождението на Юлия Огнянова
От 22 февруари до 9 март във фоайето 
на ул. „Стефан Караджа“ № 20 може 
да бъде посетена изложба, посветена 
на живота и творчеството на Юлия 
Огнянова.
В Кинозалата на НАТФИЗ ще бъдат 
излъчени филми за Юлия Огнянова. 
Планирани са разговори с част от 
участващите актьори и авторите 
на филмите, успели да присъстват на 
прожекциите:
6 март от 18:30 ч. – „Юлия и нейната 
странна компания“, режисьор Владимир 
Люцканов
13 март от 18:30 ч. – „Юлия и клоуните“, 
документален филм на режисьора Иван 
Ковачев
Заповядайте!
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Клер Киган, „Три 
светлини“, прев. 
Радостин желев, С., 
изд. „Лабиринт“, 2023

През детския глас на 
героинята Клер Киган 
разказва трогателна 
история за момиче 
от провинциална 
Ирландия, изпратено 
от близките си да 

живее при родствено семейство, докато 
майка є роди поредното дете. Това не 
е Ирландия на Сали Руни, в която се 
сблъскват различни социални норми, 
Ирландия, изправена пред класовите 
различия на богатите домове и средната 
класа. Светът на Киган е провинциален, 
а нейните герои, главно фермери, 
разговарят за неща като цената на 
добитъка, ЕС, обезпаразитяване на 
овцете. По книгата е заснет филмът 
„Мълчаливото момиче“, номиниран 
за наградите „Оскар“ за 2023 г. в 
категорията „Чуждестранен филм“.

Мега Маджумдар, 
„Изгаряне“, прев. 
Катя Перчинкова, С., 
изд. „Ентусиаст“, 2023

Романът „Изгаряне“ 
издига глас срещу 
класовите неравенства, 
предразсъдъците, 
лицемерието и 
политическия 

екстремизъм. Мега Маджумдар разкрива 
невъзможността да се впишеш в 
общество, сблъскващо се ежедневно 
с корупция и насилие. Авторката има 
амбицията да създаде реалистичен 
портрет на съвременното общество, 
подчертавайки значението на 
справедливостта, толерантността и 
споделената отговорност. В книгата 
се разкрива повторното „омагьосване“ 
на публичния разум и завръщането към 
предразсъдъчното и предубедеността. 
В тази перспектива е разказана 
историята на Дживан, обвинена в 
съучастие на терористичен акт, защото 
е мюсюлманка, попаднала на грешното 
място по грешното време. Мега 
Маджумдар се опива да покаже сблъсъка 
между дискриминацията и правата на 
човека, както и механизмите, поддържащи 
като цяло несправедливостта на 
социалния ред.

Катерина Хапсали, 
„Вкусни разкази“, С., 
изд. „Колибри“, 2023

Книгата използва 
метафората на вкуса, за 
да представи различни 
аспекти на живота 
като горчивото, 
сладкото, тръпчивото, 
изисканото и 
пикантното. Тези 

житейски модуси препращат към 
чувствеността и сетивния опит на 
женското писане, но също така засрещат 
литературността с екзистенциалното 
движение на субекта в търсенето на 
смисъл. Подобно на ястията, които се 
приготвят с обич, вкусно разказаните 
истории предизвикват да искаме още 
и още, разкривайки емоционалната 
сложност, вътрешна устойчивост на 
човека и стремежа му към свобода. 
Описанията на вкусовете, ароматите и 
символите на всекидневието пораждат 
възхищение от онова, което ни обкръжава, 
учат да извличаме наслада от обичайните 
дела, подтикват към фантазиране и 
разсъждение върху „непосилната лекота 
на битието“.

Испанско-българската антология 
„Terra incognita“, съставена и преведена 
от Рейнол Перес Васкес и издадена 
от издателство за академична и 
художествена литература Ril editores в 
края на 2021 г., не е първата подборка, 
която Рейнол Перес Васкес изготвя на 
стихотворения от български поетеси. 
Той е публикувал преводи на Рада 
Панчовска, Цветанка Еленкова, Мариана 
Фъркова, Мирела Иванова, Кристин 
Димитрова и др. и по-рано. Преводач е и 
на триезичната стихосбирка  „Слънчев 
летопис“ от Радка Фалк. Важни са 
преводите му на испански на Христо 
Смирненски, Атанас Далчев, Йордан 
Радичков, Константин Павлов. В интервю 
от 2002 г. споделя, че връзката между 
българската и латиноамериканската 
литература е жизнеността, по друг 
повод, че: „Има много начини да се умре 
от глад в Мексико, но един от най-
екстравагантните е да си преводач от 
български“. И въпреки това с жизненост и 
чувство за добре свършена работа, Рейнол 
Перес Васкес продължава да популяризира 
нашата литература, признание, за което 
можем само да му благодарим.
Ще ми се преди да започна представянето 
на тази антологична книга, да припомня 
едни цитат от Светлозар Игов от 1995 
г., от времето, когато разнообразието 
на издаваните антологии у нас е доста 
богато: „Влизайки в нея [в антологията], 
Творците – избрани от нашия личен вкус 
и излъчени (или отлъчени) от общата 
картина на литературата – влизат в 
собствени взаимоотношения помежду си. 
Те вече присъстват в един нов контекст, 
който не е нито на нашите лични 
предпочитания, нито на литературната 
история. Книгата, наречена Антология, 
си създава собствени сюжети, заплита 
собствени интриги между героите-
творби“1.
В антологията, за която ще говорим 
днес, са включени и си взаимодействат 
творби от десет поетеси. Повечето 
от тях присъстват в залата и ще 
ги чуем тази вечер. Имената на 
десетте поетеси по реда на тяхното 
включване в антологията са: Рада 
Александрова, Радка Фалк, Силвия 
Чолева, Цвета Делчева, Аксиния 
Михайлова, Кристин Димитрова, Яна 
Букова, Иглика Дионисиева, Надежда 
Радулова и Оля Стоянова. Антологията 
включва 82 стихотворения от най-
новите стихосбирки на 10-те поетеси. 
Някои от тези стихосбирки получиха 
национални награди по времето, когато 
бяха публикувани. Десетте поетеси 
принадлежат към различни генерации. 
Още при пръв поглед към антологията 
личи, че подредбата на имената е не 

1 Игов, Светлозар.  Най-интересният парадокс 
на всяка антология. – Литературен вестник, 
19.-25.07.1995, с. 13.

за поезията в испанско-българската 
антология „Terra incognita“ 

азбучна, а генеалогична, като започва 
с Рада Александрова и завършва с Оля 
Стоянова. Подбраните от Рейнол Перес 
Васкес поетеси имат различни почерци 
и различни творчески търсения. Но 
чрез включените текстове се откроява 
стиловата палитра и тема на новото 
хилядолетие.
В предговора си Рейнол Перес Васкес 
очертава мястото на националната 
ни поезия като все още предизвикваща 
слаб интерес дори след приемането 
на страната ни в ЕС. Той счита, че 
поетесите са постигнали най-големите 
открития в жанра на поезията след 
1989 г. и за разлика от тях, мъжете 
са проявявали предпазливост, когато 
поемат по нови пътища. В предговора си 
съставителят не забравя и за темата 
за емиграцията, важна за България не 
само през 1989 г., но все по-знакова и за 
новото поколение поети, което навлезе 
в литературата през последното 
десетилетие. В представените в 
„Poetas Búlgaras – Terra incognita“ 
стихотворения обаче не емиграцията 
е водеща нишка към поетичния свят 
на десетте поетеси и съответно към 
поетическото представяне на България. 
Тази тема – за емиграцията – присъства 
само в текстовете от Радка Фалк, 
която отдавна не живее в страната. 
Какво е важното, какво обединява, 
включените в антологията гласове?
Темата, която отзвучава в най-висока 
степен, е смъртта, но не собствената. 
Пишеща жена не мисли са собствения 
си край, а за това как ще приеме, как ще 
успее да бъде готова за края на другия. 
Това най-често е близък човек, най-
често родител. Оттук естествено 
следва и темата за възможния провал 
на собственото родителство. Не на 
последно място, а може би на главно, 
защото побира и последните две 
теми – е любовта, чрез проблема за 
отминалото, за онова, което е давало 
смисъл на живота, осанка на човека. Но 
важното, което искам да отбележа, 
е, че в тези стихотворения не се 
просмуква нищо политическо. Това не 
значи, че текстовете са аполитични, 
защото това са творби, в които 
важен е човекът, онзи, който гледа, 
но и онзи, който е наблюдаван. Това са 
преобладаващо „полисни“, урбанистични 
творби, в които ако не преобладава 
градският пейзаж, то неизбежно 
присъства градският човек.
Има и още нещо, което се забелязва с 
особена устойчивост в антологията 
– това е деликатното присъствие 
на цветовете, сред които най-вече 
се откроява бялото – чрез снега, 
побелялата коса, белите огради, но и 
черното – чрез поредица от образи, 
сред които можем да назовем прилепа 
(„Страхът“, Кристин Димитрова), 

но и сивото – като резултат от 
смесването на белота и чернота 
(„*** Тревожността…“, Цвета 
Делчева), което може да се яви и като 
контрастите на бял град, видян от 
гарванов поглед („Денят на благата 
вест“, Аксиния Михайлова) или като 
„метафизичен вкус на вода и пепел“ 
(„Апология в понеделник по обяд“, 
Яна Букова), или като липсата на 
светлина в необитаема къща, в която 
просветват телата („Къщата“, С. 
Чолева). Не знам как е бил осъществяван 
подборът за „Terra incognita“, дали 
поетесите са дали свои текстове, или 
съставителят е подбрал точно тези и 
такива стихотворения, но безспорно 
присъствието на снега е открояващо 
се, а самото му наличие в текст не е 
случайно, знаем, че снегът носи огромна 
символика чрез пречистващата му 
функция и чрез алюзията за девство и 
детство, но и чрез способността му да 
заличава стария свят и на негово място 
да изгражда нов. Снегът присъства 
устойчиво и в класически творби на 
националната поезия, като две такава, 
които веднага можем да назовем са 
„Прозорец“ от Атанас Далчев и „Зимни 
вечери“ от Христо Смирненски,  поети, 
които както споменах в началото, 
Рейнол Перес Васкес е превеждал. Но 
бялото е, както казах, освен планинския 
сняг върху колата като чудо („Шелдън“, 
Радка Фалк), белите огради и коси, е 
и протегнатите ръце на майката, за 
да очертаят пътя към светлината 
и въпроса „погребенията, скъпо ли 
струват в София“ („Протегнати 
ръце“, Р. Александрова). Свързани 
с представата за бяло и невинност 
са и ангелите, друг образ, който не 
бива да подминаваме да споменем 
като запомнящ се след прочита 
на 82-те стихотворения в „Terra 
incognita“. Това са само част от 
наблюденията, които могат да бъдат 
направени за съвременната българска 
поезия от прочита на антологията 
„Terra incognita“. Това е само част 
от палитрата от цветове, които 
читателят може да открие в нея, 
но оставям останалите открития 
на личния прочит на всеки, който 
желае да остане насаме с поезията на 
десетте поетеси, които днес ще имаме 
възможност да чуем. 

ЯНИЦА РАДЕВА

Terra incognita. Съст. Reynol Péres 
Vázquez. Изд. „Ril editores“, 2022, 16,00 €.

Текстът е представен в Националната 
библиотека по време на премиерата на 
изданието с участието на съставителя 
Рейнол Перес Васкес и част от 
включените в антологията поетеси. Фотография Яница Радева
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Какво е „Пумпал“ – дистопия за края на Модерността, 
за пълния разпад на прогресисткия є наратив, или за 
смъртта на Homo Liber – погълнал цялото „знание“, за 
да го анихилира в един финален взрив на обречен опит 
да бъде отново „втелесено“; разказ за края на думите, 
сочещи вече само към себе си и образи, какво е „Пумпал“ 
– по нещо от всичко това, всичкото, или…?
Пумпалът е играчка жироскоп, а жироскопът е уред, 
който улавя и държи целта на движението на едно 
тяло независимо от посоката, в която се движи то. 
Посоката може да се мени, но целта остава неизменно 
хваната. Романът „Пумпал“ е опит да се захванем с 
тайната цел, с мономанията на човека да стане бог, да 
придобие качеството на твореца, да бъде безсмъртен и 
така да се върне в Райската градина.
Всеки човек усеща себе си като неповторим, един-
единствен и никой друг, но смъртен. Човекът е препънат 
бог по условие, по грехопадение. Теоманията е мъртвото 
вълнение, което ни тегли към дъното, навътре в червото 
на мрака. Иронията на човешкото усилие се състои в това, 
че целта ни прави да бъдем най-висшата, а посоката – най-
вредната твар.
Пумпал е опит да се заемем с основното противоречие 
на човешкото битие: не бедни – богати, а смъртни – 
безсмъртни, ако предположим, че смъртта е победена. 
Основна тема е дарът на безсмъртието и удивителните 
следствия от него. Преразглежда се митът за 
сътворението и грехопадението, за проглеждането и 
познанието, за престъпните желания, за възбудата от 
другия до теб. Митът за изгубения Рай, за нещастията 
от това да си паднал човек, обречен на  трудно раждане 
и ежеминутно умиране. Смъртта идва да коригира 
първородната вина на човека пред твореца затова че вкусил 
от забранения плод и прогледнал, възбудил се от другия 
до себе си и го пожелал в пределите на Райската градина. 
Смъртта е създадена да затвори очите на прогледналите 
земни твари завинаги.
От венец на творението, човекът е превърнат в отпадък. 
С отнето безсмъртие той е захвърлен окован в устата 
на земята, мелачка на тленните останки. Гравитацията 
са оковите, политането – невъзможно. Но има я вярата в 
Страшния съд, който ще отмени гравитацията, ще вдигне 
останките на крака, ще ги окрили и приласкае. Трябва обаче 
в мъки да се трае до Второто пришествие, което ще 
възстанови безгрешното човешкото състояние. 
Простосмъртният човек не трае. Той бленува моментално 
безсмъртие. Ползва придобити знания с научни апарати, 
с които да си върне това, което му принадлежи по 
сътворение, а му е било отнето по грехопадение. Смисълът 
на цялото научно и ненаучно знание, на рационалния и 
магическия метод за разгадаване и управление на битието, 
на способността по-скоро да ни има, отколкото да ни 

няма, смисълът на всичко човешко се състои в това да си 
върнем отнетото безсмъртие. И този роман се опитва да 
фантазира по този повод.
С отмяната на смъртта се снема първородната вина и 
прогонената твар се завръща в Рая. Мъжът и жената се 
завръщат там, откъдето са били прогонени, в Райската 
градина, и заживяват в нея безгрижно и безгрешно, в 
безполово сътрудничество, въдворени в райско щастие. 
Човешкото същество е осъществено безостатъчно.
Парадоксът на безсмъртието се състои в това, че то не 
само отменя смъртта, но и зачатието и следователно 
раждането. Ибо това, което се зачева, се ражда и 
умира. Обратното също е вярно. Това просто условие 
прави жената безпредметна, безцелна от гледна точка 
на свещената є цел да зачева и ражда. Безсмъртието 
разомагьосва. Магията на женската природа е развалена. 
Утробата е рудимент. Лоното е отживелица. 
Безсмъртният човек е божествена аномалия. Той е уникум, 
който не произтича от нищо и не се съотнася с нищо преди 
и извън себе си, не-роден и следователно не-заченат. Абсурд, 
наобиколен от безтелесни хвъркати или с други думи – Бог.
Какви са следствията от това обаче? Можем ли да 
понесем аномалиите и лишенията, на които ни обрича 
безсмъртието? Отпада половият живот, разплодната 
треска угасва, ерекцията отживява времето си, 
оргазмът бива осуетен завинаги, удоволствието от 
съприкосновението, опиянението от това да се видиш 
гол сред голи, го няма. Страстта остава да гори на книга, 
а книгите също горят. Дървото на рода изсъхва. Изчезва 
надеждата на индивида да пребъде, като с радост се множи 
и преповтаря във внуци.
 
Как да се простим с мита, че безсмъртието е в 
паметта и да останем живи след това?
В родовата памет смъртта се състои като забвение, 
забрава, безтелесно тление. Паметта отлага забрава, 
архивира състоялия се живот, запечатва го да трае до 
края на света. Безнадеждността идва с осъзнаването на 
необратимото. Прокобата на Чехов – ще забравим и ще 
бъдем забравени. С други думи – забравяйки, наказваме 
другите със смърт, защото сме наказани от тях на 
същото. Как да оцелеем? Като се помним.
 
Какво те кара отново и отново да търсиш под различна 
форма отговори на въпросите, движили те през 
„Адамов комплекс“, „Вертикалната утопия“, „Induratio 
spatii“? Как промяната на формата на наратива те 
променя?
Това бяха контракултурни акции по повод разнообразни 
материални и нематериални предмети от 
комунистическия свят. Става дума за атакуваща проза, 
светотатство с речевия канон или заклинателния дискурс 

на комунизма. Формата на романа е друга, значително по-
трудна и предизвикателна, доколкото той сам може да 
формира действителност, не да атакува, а да устройва 
свят. Той създава квазимитологична форма, пълна с 
герои, не с хора. Писателят е строител зидар, не просто 
стилист или илюстратор на реалност. Речта е зидарията 
на този нов свят, тя не е стилизация на заварения външен 
свят. Въображението не е огледало, та дори и криво. 
То е черна дупка, която засмуква битието, компресира 
материята му до пръскането є в съвършено нов небивал 
свят. Романът не е просторечиво домогване до простите 
неща от всекидневието на нищия битово разложен човек, 
панаир на простодушието – такъв, какъвто го иска масово 
ограмотеният читател. Според идеята си, по смисъла си, 
словото в романа демонстрира безогледна енергия, струяща 
от нищото.
Романистът създава и съзерцава едно усложнено и в 
произхода си смутно общочовешко битие. Романът е запис 
на едно безбожно сътворение. Той е самосъзерцаваща се 
измислица, нагла в претенцията си да бъде небивал свят. 
Бог не ни е дал съзерцанията си по повод света, който е 
измислил, а само заповеди за това как да пребъдем, като се 
множим, спазвайки строг тъмничен режим. Писането на 
романи предполага остро и опасно завиване от правия път, 
едно безбожно дръзновение. Той е прелестно нахалство, 
което води до възгордяване, до просия на славословие и 
почит. Който пише романи, трябва да се види гол и нищ, 
равен на всеки друг простосмъртен отпадък.
 
Сякаш ти остана последният, носещ и отстояващ 
енергията, която ни събираше някога в „Синтез“ (от 
друга страна, е редно да е така – такава би трябвало да 
е съдбата на основателите:))? Или греша? Как ти днес 
чувстваш и мислиш върху това? 
„Синтез“ беше хлабав неформален контракултурен 
симпозиум, трапезно бунтуване, сонорна говорилня, 
хвърчащи умозрения, без особен писмен архив. Бойната 
група на „Синтез“, Съзаклятието Фортинбрас, което се 
беше заело с демонтаж на официалната реч на комунизма 
и изнасяне на труповете от политическата сцена, след 
промените изгуби своя предмет и се преучреди в мрежа от 
неправителствени центрове, проектиращи просветени 
политики в зората на демокрацията. На новото време не 

му бяха нужни титани и не роди титани, 
а политолози. В този смисъл то няма 
свойствата на историческо време. Хронос 
е титан, който изяжда децата си. Там, 
където време не протича, няма изядени. И 
слава богу, всички ние децата на нежните 
революции все още сме тук заедно, живи 
огризани.

„Романът не е просторечиво домогване до простите 
неща от всекидневието“
Разговор на Валентин Дишев с Владислав Тодоров

Това са други сънища1

„Сънища в градината“ на Велимир Макавеев е рискован, 
но смел дебют. Книга, която не залага на познати теми 
и изказ. Не говори на читателя за неща, в които всеки 
може да се припознае. Богата на митологеми и подобна на 
исторически разказ. Дори тогава, когато си служи с детайли 
от ежедневието, то не е за да обрисува малките неща и 
делника, а да конструира по-фино това, за което говори. Тук 
виждаме пластове история, нерешени вечни войни и онова 
минало, което се повтаря като бъдеще.
На пръв поглед заглавието може да бъде подвеждащо. Да 
породи очакване за мечатателност и лиризъм. Но тези 
сънища са други. Те са видения, фантазми, утопии. В тях 
има нещо мистично, което препраща към идеята за мита.
Поезията на Велимир Макавеев е игра на границата 
между ума и въображението, среща на интелектуалното 
и емоционалното. Абсолютно всяко стихотворение 
е метатекст. Тук няма нито една случайна дума или 
препратка. Няма самоцел. А целенасоченост. Въпреки това 
езикът не звучи като претенция и опит за заявяване на 
ерудиция.
Лично аз много харесвам такава поезия. Която да разходи 
читателя в мисловен лабиринт. Да го кара не само да 
чувства, но и да търси. Съзнаваме обаче, че такава поезия 

няма да се хареса на много читатели. 
Защото на моменти е сложно да уловиш 

1 Велимир Макавеев. Сънища в градината, 
София: Арс, 2022. Ред. Валентин Дишев, худ. 
Анна Лазарова.  

К Р И Т И ч Е С К И  Е Т Ю Д

Два етюда
и разгадаеш всички митологеми. Но особено сега, когато се 
произвежда свръхмного „fast food“ поезия, тези текстове 
са глътка свеж въздух. Обнадеждаващо е да видиш как ново 
име държи да звучи като себе си и да каже онова, което му 
се струва важно, забравяйки или дори не интересувайки се 
дали ще привлече повече читатели.
Такъв тип поезия е ценна – тя не се бори за всеобщо 
одобрение. Единствено така се излиза от клишетата и 
хоризонтът се разширява. Поезия, дори поетика, която е 
смела и философска. Защото все повече забравяме, че преди 
е имало сериозна традиция в писането на поезия, изразяваща 
философско разбиране и нагласа към света.
Богатият език на тази книга обаче донякъде е и неин 
недостатък. На места това уморява и идва леко вповече. 
Сякаш постоянно трябва да си нащрек. Сякаш донякъде 
не е намерен балансът между емоцията и желанието да си 
археолог. Въпреки това този дебют е забележителен.

По което всички си приличаме2

„Трева и звезди“ е първата прозаична книга на Станислава 
Станоева, позната на читателите  най-вече с поезията 
си. Този път тя ни поднася кратки разкази, обособени в 
четири цикъла, в зависимост от времепространството 
на случване: „Дребни години“, „Свободни години“, „Други 
години“ и „Последни години“. Вечният кръг, в който влизаме 
зелени като тревата, а накрая осъзнаваме колко сме малки – 
просто поредните звезди насред безкрая.
Въпреки това времето в тази книга не се измерва толкова с 
години, колкото с преживявания.
Лирическата героиня е своеобразен изследовател на 

2 Станислава Станоева. Трева и звезди. Пловдив: Жанет 45“, 
2022. Ред. Красимир Лозанов, худ. Люба Халева.

миналото и на собствената си памет и усещания.
От една страна, това е личен разказ, но от друга, много 
детайлен психологически, но и визуален портрет на соца. 
С усета на поет авторката реконструира миналото до 
най-дребния детайл – описанията са толкова подробни 
и изчерпателни, че създават почти физическо усещане 
на читателя, че стои в ъгъла и наблюдава случващото 
се. Но във всичко останало тя е прозаик – езикът е 
директен, на места дори леко грубоват, каквато е и 
самата действителност. Въпреки че това е личен разказ, 
той е изцяло изчистен от сантименталност. Рядко съм 
срещала така дистанцирано писане, когато се говори през 
собствения опит.
„Трева и звезди“ може да бъде възприета от едни 
читатели като носталгично пътуване в близкото им 
минало, припомняне на собствените вълнения, влюбвания, 
грамофонни плочи, места, където се е случвал животът. 
Те ще я усетят близка и уютна. А за тези, които не са 
живели в това време, тя може да играе роля подобна на 
исторически роман – да запознае с предишното, с неговите 
характерни предмети и места, с начините на мислене и 
възприемане. С емблемите му. Защото наративът лавира 
умело между личното и документалното.
„Трева и звезди“ е сборник, отличаващ се с достоверност. 
За разлика от повечето книги, чиято времева линия също 
е разположена в соца, тази не пропагандира, не осъжда и 
не възхвалява. Няма лозунги. Животът е представен във 
всичките му възможни цветове – през хубавото до лошото; 
от забраните до полетите. За човешкото – онова, по което 
всички си приличаме. За пътя от детството до смъртта. 

РЕНЕТА БАКАЛОВА6
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М О Е Т О  С О Ф И й С К О  Д Е Т С Т В О

С подкрепата на 
Столична община В рубриката 

„Моето софийско 
детство“ български 
интелектуалци  
отговарят на 
въпросите на ЛВ  
за живота си в 
София.

Амелия Личева

Кой е кварталът на вашето детство?
Живеехме в кооперация на улица „Дунав“, почти на ъгъла 
с „Московска“. Кооперацията беше строена през 1922 г., 
нямаше асансьор, за сметка на това имаше мазета и тавани, 
под знака на чиято тайнственост, но и заплашителност, 
премина детството ми. Нашият апартамент беше на 
последния, пети етаж и винаги много ме беше страх някой 
да не се крие на тавана, защото входната врата не се 
заключваше, поне в първите години на детството ми. Учех 
в 112 училище, в което тогава от първи клас се преподаваше 
английски, учителката ни по английски беше приятелка на 
баба ми и с нея се чувствах като у дома си. Така че единият 
периметър на разходките и игрите ми беше от „Дунав“ 
през паметника „Левски“, до тогавашните „Волгоград“ и 
„Бирюзов“. Със съучениците ми се мушехме по всякакви 
дворчета, катерехме се по стълбите на кооперациите 
и наблюдавахме отгоре минувачите. Понякога някой 
случаен човек беше заливан и с вода... Отнасяхме доста 
забележки, но да бягаме, да се крием ни възбуждаше и ни 
караше да се чувстваме големи. И другото място на моето 
детство беше Софийският университет. Дядо ми беше 
преподавател в катедрата по дефектология, той беше един 
от най-известните и утвърдени логопеди в България, и 
много често ме водеше със себе си, защото той прекарваше 
огромна част от времето си в университета. Израснах по 
стълбищата, коридорите и кабинетите във Философския 
факултет.

С какво пътувахте? Кои бяха вашите маршрути?
Един от братята на дядо ми живееше на „Иван Асен“ и 
когато тръгвахме натам, ми се виждаше много далече. 
Разбира се, отивахме с трамвай. Представата за разстояния 
тогава беше много особена. Или поне в нашето семейство 
беше такава. Аз тренирах фигурно пързаляне на „Дружба“, 
пързалката до стадион „Васил Левски“, както и ходех на 
алианс на „Славейков“. Забележете, че и на двете места баба 
ми ме водеше с тролей от паметника „Левски“. Чакахме 
понякога по половин час, защото транспортът беше много 
нередовен, тъпчехме се така, че слизах разкопчана и почти 
смазана, но никога, ама никога не отидохме пеша. Сега, 
като го разказвам, просто не мога да повярвам. Но имаше 
един синдром на хората от центъра пътуването с градски 
транспорт да им изглежда екзотично. В същото време нито 
дядо ми, нито баща ми в който и да е момент са пожелавали 
да си купят кола и може би затова аз и до днес си оставам 
заклет пешеходец и нямам шофьорска книжка.   

Кои бяха градинките, в които ви водеха като дете? А 
тези от ученическите и студентските ви години?
Докторската градина, където ме водеха да си играя от 
съвсем малка. Летата прекарвах там и двама от най-
добрите ми приятели бяха момчета с бащи от чужбина. 
Айман, чийто баща беше арабин, и Серж, чийто баща 
беше французин. Много бях горда с тези „екзотични“ свои 
летни приятели. Те караха страхотни колела, „чопъри“, и аз 
често давах моето „Балканче“ срещу кръгчета с техните. 
Имаше една беседка (и сега я има), в която се събирахме 
големи компании и играехме на „Бутилка“. Сред любимите 
ни игри бяха и „Стражари и апаши“ и „Жумичка“, заради 
които пазачът на градинката яко ни преследваше, защото 
тъпчехме тревата. Разбира се, играеше се и на ластик, на 
въже, на дама. Ходехме си на гости по къщите, защото 

В „Балада за Георг Хених“ разпознах моята София
повечето деца живееха на „Оборище“ или на „Шипка“. А 
родителите ни или бабите ни стояха на пейките, все пак 
за да има някакъв контрол, и бистреха миналото. Много 
от тях бяха пострадали от комунизма, с конфискувани 
имоти, с наематели в жилищата си. Сега знам какво са си 
говорили, макар че и тогава не ни спестяваха и ни посочваха 
как пристигат коли с доставки за натрапниците от 
властта, знаехме, че една от къщите е на Живкови, знаехме 
и кои други от политбюро живеят в кооперациите около 
Докторската. Другата градина, в която майка ми и баща ми 
ме водеха събота или неделя, беше „Паркът на свободата“, 
сега „Борисовата градина“. Купуваха ми пуканки, ходехме 
до езерото с лилиите. Винаги беше много оживено и поне в 
тези части, в които се разхождахме, изглеждаше безопасно. 
Обичах детския кът и най-вече люлките. Бях доста дива и 
веднъж си разбих зъбите, падайки от люлката.
Като студентка не ходех по градинки, прекарах огромна 
част от времето си по площадите – не пропусках 
нито митингите, нито бденията, които организираше 
Христофор Събев. Идеята, че правим историята, че 
изхвърляме комунизма, ме беше завладяла напълно, до една 
степен, в която сега си давам сметка колко фанатизирана 
съм изглеждала. Но го дължах на семейството си. А и на 
себе си, защото падането на комунизма ми даде шанса да се 
занимавам с това, което искам. И по-точно ми даде шанса 
да заслужа тази възможност, без да бъда предварително 
изхвърляна от съревнованието в полза на галениците на 
режима, каквато беше практиката дотогава.

Кои сладкарници си спомняте? Какво се продаваше в 
тях?
„Роза“ срещу „Детмаг“, от която поръчваха тортата за 
рождения ми ден. Винаги беше много красива, на няколко 
етажа, с декоративни фигурки от захар. Но не ставаше за 
ядене, беше ужасно сладка. Един кулинарен магазин пак в 
този район, откъдето баба ми купуваше и носеше вкъщи 
страхотен кекс, кейк, както го наричаше, и бадемов крем, 
който обожавах. Сладкарницата срещу Докторската, 
където сега са „100 грама сладки“, в която имаше чудна крем 
пита и сладки подковки. И една сладкарница на паметника 
„Левски“, в която понякога пускаха вносен шоколад и тогава, 
когато баба ми вземеше пенсия, ми даваше 10 лв., които 
бяха огромни пари, и с тях си купувах от тези шоколади 
за целия месец. От един момент нататък много знаково 
място стана „Пролет“, където сега е „Естерхази“. Беше 
сладкарница, в която се ходеше по празници и в която 
– макар и на по-високи цени – се предлагаха всякакви 
привлекателни и почти непознати вкусотии.
Като по-голяма, любима сладкарница ми стана 
„България“, заради паметта, която беше съхранила, 
заради аристократичността, заради усещането, че и 
ние имаме място, в което можем да се усетим като в 
кафене „Централ“, примерно. Ходех в „България“ почти до 
последните месеци преди закриването є. Малко от духа є 
беше останал, отпред продаваха „пица на парче“, но все пак 
мястото помнеше.  

Кои бяха заведенията, които посещавахте?
С баща ми и майка ми ходехме в ресторанта на паметника 
„Левски“ до кино „Сердика“. Там отивахме при по-специални 
случаи и си поръчвахме „Медальон с гъби“, ядене, което 
изчезна от менютата. Баща ми са го връщали, ако не беше 
с вратовръзка. Също важно и любимо наше място беше 
Унгарският ресторант на „Раковски“ с неговия „Шомлой 
галушка“. „Вкусното кебапче“ на „Сан Стефано“ беше 
място, на което отивахме цялото семейство заедно с баба 
ми и дядо ми, и то много по-често, ядяха се кебапчета с 
лютеница. Място, в което майка ми ме водеше, беше и 
„Козница“ – закусвалня на самообслужване, в която имаше 
страхотна агнешка курбан чорба. Голямо събитие беше и 
откриването на първата пицария на „Раковски“ – чакаше 
се много, за да се вземе някоя пица за вкъщи. Всички искаха 
с шунка, но обикновено оставаше само със сирене, която, 
разбира се, пак взимахме, защото идеята, че ще се яде пица, 
беше достатъчно вълнуваща. От лавките в училище никога 
не съм си купувала нищо.

От кои и какви магазини се пазаруваше?
Баба ми пазаруваше от магазините по „Дондуков“. На ъгъла 
с „Дунав“ беше хлебарницата. От един момент нататък 
в нея започнаха да докарват типов и ръжен хляб и вкъщи 
започнахме да ядем предимно ръжен, още повече че дядо 
ми беше диабетик. Атрактивни са ми се виждали т.нар. 
„показни магазини“, в които особено около партийните 
конгреси след дълго чакане и при късмет можеше да се 
купят малко банани или портокали. За всички нас блян беше 
„Кореком“, влизахме, за да разглеждаме. Най-много ми се 
искаше да мога да си купя шоколадови яйца, защото в тях 
имаше играчки. Но там можеше да се пазарува с долари, 
каквито моето семейство, разбира се, нямаше. Важни 
места, от които можеше да се набави нещо по-интересно за 
ядене, бяха ЦУМ и „Халите“. Около споменатите партийни 
събития, както и около Нова година пускаха например 
малки бутилчици кока-кола и отново при късмет можеше 
да се вземе по-голямо количество. В ЦУМ се продаваше и 
истинско кафе, беше „Бразилия“, и като вземеше пенсия, 

баба ми отиваше да купи. Иначе се пиеше „Инка“. А тя беше 
любител на хубавото кафе, което приготвяше с кафеварка. 
Легендарно място беше ЦНСМ – там конфекцията беше 
по-различна, по-хубава и доста скъпа. От този магазин ми 
купиха абитуриентската рокля. Майка ми понякога си 
купуваше костюми от там. Слушала съм легенди от нея и 
за „Тексим“ – имало много вносни неща. Веднъж си харесала 
едни италиански обувки, които стрували колкото цялата 
заплата на баба ми. Тя обаче є ги купила, но майка ми не ги 
носела, защото я било срам да обуе нещо толкова скъпо… 
В тези години много се ходеше и по шивачки. Ние ходехме 
в „Надежда“. След една проба майка ми се беше загубила на 
„Руски паметник“ и след като беше намерила телефонна 
кабина, се обади вкъщи и дядо ми излезе, за да я търси и 
да я доведе вкъщи. За щастие, имахме домашен телефон, 
защото и това беше лукс в ония години. По-късно майка ми 
си купи шевна машина и сама започна да шие. Можеше и да 
плете добре, така че съм носила доста пуловери и шалове, 
изплетени от нея. Колкото до шиенето, важно беше да се 
доберем до списание „Бурда“, защото там имаше кройки. 
„Некерман“ и „Квеле“ бяха почти недостъпни, а и тях само 
разглеждахме, не помня да е имало кройки. 

Помните ли някакви конкретни книжарници?
Да, на „Руски“ и „Раковски“ имаше една руска, откъдето 
си купувах някои неща, вече в гимназията. Иначе майка 
ми стоеше по опашки за книги и успяваше да купи почти 
всичко, което „Народна култура“ и някои други издателства 
пускаха. Редеше се на опашката на една книжарница на 
„Заимов“, близо до работата є и беше станала приятелка 
с една от книжарките, която започна да є пази книги. 
Имахме цялата поредица на „Световна класика“, да 
кажем, също книгите от поредицата „Избрани романи“ 
на „Народна култура“. Израснала съм сред книги, защото и 
дядо ми имаше своята огромна библиотека, с много стари 
издания, и майка ми. В момента част от тези библиотеки, 
заедно с моята, са при мен и на практика това е цяло едно 
жилище в книги, което не става за живеене, а е по-скоро 
минибиблиотека.

Какви бяха вашите занимания в детството? Ходехте ли 
на някакви школи, на алианс? 
Вече отговорих донякъде на този въпрос. Ходех на английски 
в Алианса, тренирах професионално фигурно пързаляне, 
явявах се на състезания, покривах разряди. Тренирала съм 
малко и лека атлетика и тенис. Като съвсем малка ходих 
малко и на балет в школата на Анастас Петров, но нямах 
физика за балерина. Не съм музикална и със свиренето на 
пиано не се получи нищо. 

Какво се е променило в София? Каква е тя днес?
Като дете познавах само София, а също Варна и Бургас, 
където ходехме на море. Не съм имала село, не сме 
пътували из България, така че не съм имала особена база за 
сравнение. Но и никога не съм изпитвала превъзходството 
на софиянеца, каквото виждах, че демонстрират мои 
приятели. Даже ме е дразнело. И продължава да ме 
дразни и до днес. В момента виждам, че на много места 
в провинцията има повече дух и интелектуалност, 
отколкото в столицата. Казвам това, защото градската 
култура е нещо, което трябва да се култивира и чиято 
липса е един от големите проблеми на България. Градското е 
манталитет. И то няма общо с мястото, в което си роден 
или живееш.
Какво се е променило в София? Разрасна се, стана по-
космополитна. За съжаление, много мутробарок навлезе, 
няма грижа за фасадите, няма и специална политика 
към старите къщи, към знаковите места. Ще спомена 
само Къщата на Яворов, която непрекъснато сменя 
собствениците си, вместо държавата да я стопанисва, 
ликвидирането на сладкарница „България“... Европейските 
столици имат свои знакови забележителности, с които 
привличат туристи. Ние бихме могли да го правим с 
цялостна атмосфера, с микса на култури и наличието на 
планина, но много още трябва да се работи по имиджа на 
града ни. А и ако не стегнем и санираме панелните блокове, 
градът все повече ще заприличва на гробница.

Кое литературно произведение свързвате най-силно със 
София?
В годините съм свързвала София с диаболистите, с Павел 
Вежинов, а когато излезе „Балада за Георг Хених“, разпознах 
моята София и намерих близка история до тази на моето 
семейство.

С тренорката по фигурно пързаляне на стадион „Дружба“. 
Снимка Личен архив
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КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА „Арт“ на Ясмина Реза в Младежкия театър

 „Арт“
от Ясмина Реза 
Постановка Владислав Стоименов, 
сценография и костюми Ванина Цандева, 
композитор Калин Николов, превод 
Красимир Мирчев
Участват Петър Петров – Перо, Георги 
Гоцин и Кирил Недков
Младежки театър „Николай Бинев“, 
премиера 10 февруари 2023 г.

Ясмина Реза е френски драматург, добре 
познат на българската публика. Нейните 
текстове интригуват с провокативно 
различната гледна точка за на пръв 
поглед нормалните човешки вълнения, 
с впечатляващо добре конструирания 
си сюжет, както и с интересно 
формулираните проблеми и неочакваните 
им решения. Последното заглавие на автора,  
реализирано у нас, е „Една испанска пиеса“, 
с режисьор Бина Харалампиева, на сцената 
на Малък градски театър „Зад канала“ 
през сезона 2021/2022 г. Седем години след 
прочита на режисьора Антон Угринов 
пиесата „Арт“ отново се появява на 
софийска сцена под режисурата на Владислав 
Стоименов в Младежкия театър „Николай 
Бинев“. 
Основният проблем в „Арт“ е фокусиран 
върху сложността на приятелските 
отношения. Темите за човешката близост, 
за споделянето, за възможните разбирания 
на изкуството обрамчват проблематиката 
на приятелството и по този начин 
сложността на конфликта в пиесата стига 
до крайности. Тримата приятели, ценители 
на изобразителното изкуство, са поставени 
в ситуация на разногласия. От малкото 
закъснение за вечерната среща, през 
невъобразимо скъпата цена за една безлична 
картина, до горчиви обиди, насочени към 
близките на всеки един от тях. Сюжетът 
демонстрира как приятелството всъщност 
се гради на благородно премълчавани 
истини, които и при най-малкия трус 
могат да бъдат разрушителни с появата 
си. Върховата точка на конфликта между 
тримата е съсредоточена във въпроса 
„Защо те въобще са приятели?“. До такава 
степен унищожават изградените връзки 
помежду си, че започват да се съмняват 
в истинността на досегашните си 
отношения. 
Пиесата няма главно действащо лице. По-
скоро и тримата персонажи са равни, с 
цел актьорското изпълнение да постигне 
необходимата динамика и вълнения в 
отношенията им. Отличаващо се е 
изпълнението на Кирил Недков в ролята на 
Иван. Персонажът му е олицетворение на 
добродетелта, като прави всичко възможно 
да запази отношенията с приятелите си, 
той същевременно бива най-силно наранен. 
Преминава през няколко емоционални 
състояния, доведени до крайност, отказва 
се и отново се завръща. Чрез начина му 
на комуникация с останалите на няколко 
пъти пренася действието в типичната 
среда на разговор с неговия терапевт, 
след което отново се отчуждава. Така 
многократно преминава през това да бъде 
нараняван и да се опитва да спаси някой от 
наранените си приятели. Изключително 
добре разчетена задача и изпълнение. Не 
по-малко добре се представя и колегата му 
Георги Гоцин в ролята на Марк – недоволния, 
скептичен, вечно знаещ, старомоден 
инженер. Той пресъздава характера на 
човека, който трудно преглъща различно 
мнение и още по-трудно се оставя да го 

оборят. Преминава през 
постепенно нарастващо 

Петър Петров – Перо, Георги Гоцин и Кирил Недков в „Арт“ от Ясмина Реза, режисьор Владислав 
Стоименов, Младежки театър „Николай Бинев“, 2023

напрежение, изразено в несъгласието 
му с цената на картината. Гневът му 
е най-силно провокиран от обидите на 
Серж към приятелката му. Тялото му 
запазва спокойствие, но очите му издават 
вътрешната стихия, която започва да кипи 
в емоциите му. В ролята на Серж е Петър 
Петров, чието изпълнение от самото 
начало заковава в надменното поведение 
и усещане за досада от присъствието на 
другите. Изведен по този начин, образът 
на Серж губи тази специфична близост, 
която би следвало да имат тримата близки 
приятели. От появата си той изпитва 
страшна неприязън да общува с другите, 
като че ли е над тях. И когато по-късно се 
появи фундаменталният въпрос за смисъла 
от тяхното приятелство, проблемът бива 
обезсмислен. Преди пиесата да достигне до 
разпада на отношенията между тримата, 
публиката трябва да е повярвала, че те 
наистина са близки, от което да се появи и 
абсурдното в текста, а именно възможен ли 
е краят на едно дълго приятелство заради 
една различна гледна точка?
По интересен начин чрез сценографското 
решение на Ванина Цандева е пресъздадена 
перфектната материална среда за подобен 
тип конфликт. Персонажите преминават 
условно през апартаментите на всеки един 
от тях, сменяйки картината на стената 
в дъното, точно както е зададено от 
автора. Всеки със своя предпочитан стил, 
различен и нехаресван от останалите. 
Това е единственото, което се променя в 
сценичната среда, а интериорът остава 
същият – пространство, потънало в 
безгранична белота, лишено от уют, 
наподобяващо галерия за изящни изкуства, 
с усещане за преходност. Актьорите 
сякаш биват оставени да рисуват 
действието върху бял лист. В моментите, 
когато зрителите остават с мислите на 
персонажите, светлината се приглушава 
леко в синьо, което създава усещане за 
дълбочина на белия фон и подсилва ефекта 
за уединеност. Стерилна, студена среда, 
предназначена да изведе на преден план 
действието, без да се натрапва излишно. 
По този начин се подсилва и ефектът от 
картините, закачени на стената. Тези на 
Иван и Марк създават позната среда на 
бялата стена, докато скъпата картина на 
Серж изчезва. Тя не се различава по нищо от 
бялата стена. 
Режисьорът Владислав Стоименов е 
познат на публиката от театралните 
сцени и киноекрана. През 2022 г. заедно с 
Васил Илиев им бе присъдена наградата за 
мъжка роля на Фестивала на българския 
игрален филм „Златна роза“ за филма на 
Валери Йорданов „Шекспир като улично 
куче“. С „Арт“ Владислав Стоименов прави 
и дебюта си като театрален режисьор. 
Прочитът му на пиесата изследва 
приятелските отношения на тримата, 
но като че ли не в тяхната крайност. С 
изключение на Кирил Недков, образите на 
Георги Гоцин и Петър Петров са лишени 
от ярка специфичност на характерите. 
Добро режисьорско решение са изведените 
на преден план моменти на уединение, 
подчертани от светлината и отекващия 
звук, чрез които действието сякаш спира 
и всеки един от тях има възможност да 
сподели мислите си, без да се притеснява, 
че ще нарани останалите. Заедно със 
сценографа режисьорът успява да постигне 
подадената от текста динамика и енергия 
на действието, изразени в усещане за 
непредвидимост. Приятелството и 
любовта към ближния задържат Иван, 
Серж и Марк да не напуснат във всеки 
удобен момент за тях пространството 
на галерията, в която е на път да изложат 
всички свои истини. Постепенно се 
превръщат преди всичко в любители на 
своите отношения.
„Арт“ в Младежкия театър е 
класически прочит на едноименната 
пиеса на Ясмина Реза. На моменти 
колебливо, представлението пресъздава 
интригуващата история с вкус и успява да 
те увлече да повярваш в нелепата ситуация, 
развила се между тримата приятели. 

МИХАИЛ ТАзЕВ
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Въпреки че съществуват много философски отговори 
на въпроса „Какво е технология?“, философското 
проблематизиране рядко започва от конкретни 
технологични обекти или ситуации: в повечето случаи 
философията използва обектите само като илюстрации 
(би било полезно да се изследват последствията от 
факта, че любимият пример на философите и виден 
образец за понятието „технология“ традиционно 
е чукът вместо, да речем, иглата). Сред малкото 
технологични действителности, които са дали началото 
на истински философски проблематики, са тези, които 
тук ще бъдат наречени технологии за края на света. 
Например – това далеч не са случайни примери, разбира 
се, – атомната бомба и глобалното затопляне (защо 
глобалното затопляне трябва да се анализира като 
„технологична действителност“, ще бъде обяснено по-
късно). Технологиите за края на света са способни да 
дестабилизират философските построения, защото 
подкопават и разрушават редица утвърдени идеи. Например 
тези, които засягат технологията, света и неговия край.
За да се счита за „технология за края на света“, една 
технологична действителност, подобна на атомната бомба 
или глобалното затопляне, не е необходимо да унищожи 
Земята в буквалния смисъл на думата, а само да притежава 
способността да го направи (очевидно не бихме обсъждали 
пълно унищожение, ако вече се е случило). Точната степен 
на разрушителната му сила също не е от значение за 
философията, а по-скоро научен въпрос, който дава 
материал за философски или етичен размисъл. Бъртранд 
Ръсел се позовава по подобен начин на научните изследвания, 
когато в разговор по радиото през 1954 г. казва: „Твърди се 
с голяма сигурност, че [...] войната с водородните бомби 
вероятно ще унищожи изцяло човешката раса. Опасяват се, 
че ако се пуснат голям брой водородни бомби, ще настъпи 
световна смърт“. Що се отнася до глобалното затопляне, 
съвременните философи могат – и трябва – да се позовават 
на докладите за оценка на климатичните промени от IPCC 
(IPCC е Междуправителствената експертна група по 
климатичните промени, създадена от ООН през 1988 г.). 
Суховатата, еднообразна и не на последно място, тревожна 
прозаичност на оценъчните доклади не предвещава края на 
света. Тя обаче разкрива логиката на поредица от световни 
катаклизми, които ще настъпят заради различните 
степени на повишение на глобалната температура (като 
топенето на полярните шапки, повишаването на морското 
равнище, увеличаването на екстремните метеорологични 
явления, намаляването на водните и почвените ресурси, 
изчезването на биологични видове, влошаването на 
условията за живот на населението, особено в най-бедните 
райони на света, което ще бъде последвано от миграционни 
движения и т.н.). IPCC още подчертава, че тези промени 
ще имат по-голямо или по-малко значение в зависимост от 
това какви действия ще предприеме човешкото общество.
Очевидно досега светът не е унищожен нито от ядрена 
война, нито от измененията в климата, въпреки че и 
ядрените, и изкопаемите технологии със сигурност са 
задушили, смазали, унищожили и опустошили определени 
аспекти от света. Независимо от това обаче тези 
технологии са допринесли краят на света посредством 
технологията да се мисли като философски въпрос, 
защото сме принудени да се изправим пред мисълта, че 
е възможно човешките същества сами да допринесат за 
унищожението на света. „Светът“ е онази жизнена среда, 
която може да бъде обитавана от човешки същества и от 
други живи същества, изобщо от всяко дишащо същество. 
Тази статия ще разгледа историята на философските 
четения за технологиите за края на света. Атомната 
бомба е първата технология, създадена от човека, която 
предпоставя въпроса за окончателното изчезване на 
възможностите за съществуване. Тя и днес ни показва как 
глобалното затопляне, разглеждано с термините, навлезли 
в контекста на нейното създаване, всъщност продължава 
да ни принуждава да преосмислим свършека на света от 
гледна точка на нарастващата деградация и дори пълната 
невъзможност да съществуваме. Технологиите за края на 
света проследяват очертанията на онова, което наричаме 
„свят“ –  първо във връзка с възможността за пълното му 
унищожение, а след това и по отношение на възможността 
за непоносимото му обезобразяване.
Следващите разсъждения са философски, а не научни. В 
действителност присъщият на науките позитивизъм 
не ни позволява да си представим реалната последица: 
краят на света би унищожил всички науки, вероятно 
само метафизиката е способна да преживее подобен 
акт. Съществуват богословски теории за края на света 
– например еврейският и християнският апокалипсис, 
както и митологични разкази като този за Потопа и 
Рагнарьок. Възможно е да си представим и космически 
свършек на света под формата на голяма комета, която 
заплашва да удари Земята, като във филма „Меланхолия“ 
на режисьора Ларс фон Триер. Такова разрушение 
се различава от богословските и митологичните 
апокалипсиси по това, че не предполага наличието на 
постапокалиптичен свят. Докато всички тези представи 
за свършека на света описват фатална съдба, на която 

не можем да се противопоставим, съществува и още 
една версия, която поне отчасти е провокирана от 
самото човечество, и която, поне на теория, може да 
бъде предотвратена: става въпрос за края на света 
посредством технологиите. Ще разгледам само последния 
от тези варианти и ще покажа, че докато философските 
виждания за атомната бомба са запазили нещо от 
богословската визия за света, то глобалното затопляне 
най-накрая е научило философите да мислят света от 
гледна точка на екологията.

Теоретична основа: Хайдегер
Започнахме с идеята, че технологиите за края на 
света застрашават света като място на човешкото 
съществуване (или най-общо – на живота). Хайдегер го 
нарича „Ето-на“ от „Бъдене-ето-на“, то е „Da“ в Dasein, и 
ако следваме терминологията, можем да кажем, че краят 
на света е „ставането-невъзможно“ на „Бъденето-в-света“. 
Още от времето на Хайдегер и поне до Дерида обичайно е 
смятано, че пар екселансът на края на „Бъденето-в-света“ 
е смъртта. Но при Хайдегер може да се намери и загатване 
за края на света посредством технологиите: докато по 
принцип „свят“ се използва в смисъла на „много светове“ 
(в словесен смисъл), технологията може да го задуши и 
вцепени дотолкова, че да престане да бъде „свят“, a да 
остане само съществуване (в смисъла на независим) – през 
теорията на деконструкцията това може да се тълкува 
като „смърт на света“. Тя може да означава смъртта на 
човешки и други живи същества, които обитават този 
свят, но в действителност смъртта на жителите на един 
свят е само (възможна) последица от смъртта на самия 
свят (докато Хайдегер обикновено предполага мъчителната 
възможност за несъществуването на света чрез Битието 
накъм смъртта на Dasein). Начинът, по който Хайдегер 
мисли технологията, изисква преобръщането на термините 
да бъде по-очевидно, защото в неговата интерпретация 
модерната технология по своята същност заплашва да 
унищожи света, да го „убие“.
Почти неизбежно е разглеждането на края на света 
посредством технологиите да започне с Хайдегер. Той има 
особено важна концепция за техниката, доколкото мисли 
техниката като „рамкиране“ (Ge-stell) на света, което би 
било характерно за „ерата на техниката“: съвременният 
свят е видян като технически Ge-stell. Ако разширим 
тази идея чрез антропологическия материал, събран от 
Андре Лерой-Гурхан, или чрез знанието за технологиите 
от Гилбърт Симондон, можем да кажем, подобно на Бернар 
Щиглер, че всеки човешки свят сам по себе си е „рамкиран“ 
и артикулиран чрез своите техники и технологии: 
технологиите „създават“ световете, аналогично на 
начина, по който според Хайдегер произведенията на 
изкуството отварят светове. В контекста на тази 
статия не е необходимо да решаваме дали технологията 
е трансцендентална или историческа концепция за света, 
защото в съвременния свят те имат едно и също значение: 
достатъчно е да кажем само, като следваме Хайдегер, 
че съвременният индустриален свят е безпрецедентно 
„рамкиран“ от технологията, която превръща както 
природата, така и човешките същества в прости 
ресурси (Bestand). Днес някой може да добави, че дори 
мисленето вече се е превърнало в ресурс. Според Хайдегер 
модерната технология е опустошила света по такъв 
начин, че разрухата от атомни бомби не е причината, 
а само най-поразяващото последствие от много по-

дълбокото унищожение на света, което вече се е случило по 
метафизичен път.
Диагнозата на Хайдегер оказва огромно влияние: до голяма 
степен тя е призната като много проницателно наблюдение 
върху нашето време, което не може да бъде пренебрегнато, 
въпреки че вероятно ще се наложи да бъде допълнено в някои 
отношения (например като се вземат предвид социалните, 
икономическите и политическите фактори). Идеята на 
Хайдегер е от особено значение, защото:
1. Тя показва защо ограниченията на техниката са 
ограничения и на света: техниката артикулира „време-
пространство-играта“ (Zeit – Spiel – Raum) на света.
2. Тя показва, че техниката не може да бъде сведена до 
ролята на оръдие, инструмент или друго средство за 
постигане на дадена цел. Тя е много по-първична, защото 
предвещава онова състояние на света, което не можем 
точно да конструираме, но сякаш съдбоносно ни е писано да 
сътворим.
3. Тя показва, че технологията е амбивалентна. От една 
страна, може да представлява буквална машинизация в 
края на света. Това се случва, когато дадена технологична 
система е до такава степен закостеняла и неизменчива, 
че вече не може да допусне никакви нови или непознати 
събития, особено ако те са склонни да поставят под въпрос 
установения ред. (Познат и прост пример за неизменчива 
технологична структура днес е свеждането на енергийните 
решения до избора между ядрена и изкопаема енергия.) 
Един свят стига до унищожение тогава, когато откаже 
да даде място на свободата и изненадата от новото. От 
друга страна, ако технологичното рамкиране е отворено 
към това, което Хайдегер нарича „свободно използване 
на техниката“, то има потенциала да бъде сродно на 
изкуството, да бъде повод за размисъл и да се превърне в 
елемент на „изграждането-на-света“.
Хайдегер обаче стига дотук. Техниката не се мисли като 
външна за света: напротив, тя прилича на него (въпреки  че 
„да прилича, не значи да е идентично“). Краят на света не 
е унищожаване на света посредством враждебна и „чужда“ 
нему технология. Напротив, краят е прекалено тясното 
отъждествяване на света с технологията, и то по такъв 
начин, че светът се ужасява от усилията си да се уподобява 
постоянно с технологичния си образ или състояние. В 
този смисъл краят на света посредством технологията 
е самоубийството на света, а не самоубийството на 
човечеството, както твърди Камю за ядрената бомба. 
Човекът не се замисля за самоубийството на света 
(защото умира заедно с него), но може да осъзнае как 
техническата му насоченост става самоубийствена, 
когато задушава „време-пространство-играта“, даващо 
път на новостите.
Ако фиктивният образ за края на света чрез ексцесиите 
на техниката е по-стар от концепциите на Хайдегер 
(той се ражда в художествената литература още през 
деветнайсети век), то еволюцията на неговите виждания е 
провокирана главно от развитието на действителността. 
От 1945 г. насам атомните бомби, пуснати над Хирошима 
и Нагасаки, се превърнаха в неоспоримо доказателство 
в основата на философския дебат за способността на 
човечеството да се самоунищожи изцяло 
чрез пълна ядрена катастрофа. Някои от 
съвременниците и студентите на Хайдегер 
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са участвали в този дебат, по-специално Карл Ясперс, 
Херберт Маркузе, Гюнтер Андерс и Ханс Йонас. Докато 
атомното унищожение е основна тема през 50-те, та 
чак до 80-те години на миналия век, то през 70-те години 
въпросът за екологичното унищожение излиза на преден 
план. По-долу ще разгледам само въпроса за глобалното 
затопляне, който е част от много по-обширния екологичен 
дебат.

Първата технология за края на света: 
бомбата
Според Гюнтер Андерс бомбардировките над Хирошима 
и Нагасаки на 6 и 9 август 1945 г. предизвикват не само 
безпрецедентно разрушение, но и метафизичен катаклизъм: 
от 1945 г. насам човечеството осъзнава собствената си 
способност да унищожи човешкия вид и целия годен за 
живот свят. Метафизичната промяна се отнася преди 
всичко до представите за света и историята, които 
изглеждат цялостни само заради възможността да бъдат 
унищожени.
Дотогава светът изглеждаше разделен на „планета“, 
теоретично позната чрез науката, и „жизнена среда“, 
от която човекът черпи пряко опита си. Хайдегер 
също отразява това разделение, като изобличава 
недостоверността на „планетарното“. Мисълта за 
атомно унищожение е първата крачка към осъзнаването на 
целостта на планетата като обиталище на човечеството: 
може да се заключи, че във феноменологичен смисъл 
целостта на света не е била позната преди появата на 
атомната бомба. Трябва да се обърне внимание и на факта, 
че по това време под „цялостност на света“ обикновено се 
разбира „човечеството“ изобщо: философите тогава не са 
обръщали особено внимание на другите живи същества – 
или защото не са отчитали факта, че пълното унищожение 
би засегнало и тях, или защото са смятали, че тяхното 
унищожение е от второстепенен характер.
Ядреното унищожение също ни даде повод да си представим 
една нова версия за край на историята. За първи път 
краят на историята беше видян като „гол апокалипсис“ 
– друг термин на Андерс, с който той означава пълното 
унищожение, след което не съществува нито бъдеще, 
нито нов постапокалиптичен свят. „Голият апокалипсис“ 
е устойчива атеистична концепция за свършека на 
историята, която преобръща традиционното схващане 
за края с главата надолу. След Хирошима човекът очаква 
края на историята, сякаш той крие тайно обещание за 
„друго начало“ (каквато е и концепцията на Хайдегер). 
Краят вече е настъпил в Хирошима. Този апокалипсис ни 
дава възможност да не живеем в края на времето, а във 
времето на края, което ще продължи, докато не осъзнаем 
края, който от дълго време е тук. Времето на края е 
прекъсване или продължение на онова време, което е част 
от надеждата, че краят, който вече е тук, няма да ни 
застигне.
Предпоставките за разсъжденията относно атомната 
бомба са преди всичко хуманистични и екзистенциални 
и затова дискусията се съсредоточава върху етичните 
и моралните последици от атомната опасност. Нека 
обобщим основните точки на дебата.
Ядрената катастрофа е край на света, причинен от 
човешки същества, а не от някакви космически сили. 
Атомната бомба предполага изключително сложна 
технология, позната само на човешките същества; освен 
това тя се отнася до общество, организирано около сложни 
военни и граждански интереси. Това води до представянето 
на технологичния свършек на света, който повече от всяка 
друга апокалиптична представа се занимава с въпроса за 
човешката отговорност. Но кое е „човечеството“, което 
носи отговорност за ядрено унищожение?
Бомбардировките над Хирошима и Нагасаки не са 
били извършени от „човечеството“, а са решение на 
американския президент Хари Труман. Бомбите пък са 
хвърлени от пилотите Пол Тибетс и Джордж Уилям 
Марквард: дори ако броим целия проект „Манхатън“ и 
върховното военно командване на САЩ, е очевидно, че 
относително малък брой хора, носещи малък или нулев 
личен риск, са унищожили голям брой напълно безпомощни 
същества. Според Андерс това всемогъщество на 
малцинство от специалисти (технологични, военни или 
политически) над безсилните маси е характеристика 
на ядрената ера и затова ядрените оръжия винаги са 
предпоставка за тоталитарни условия. Дори когато се 
използват от т.нар. „демокрации“ (като през 1945 г.), както 
и при т.нар. „гражданска употреба“ на ядрени технологии, 
разликата между тези, които решават, и тези, които са 
подложени на ефектите от решенията им, е непреодолимa. 
Затова подобна употреба никога не е демократична.
Ето защо ядрената действителност не може да даде 

решение на проблема, който 
несъмнено повдига, което пък 
води до един вид апория на 
ядрената заплаха. От едната 
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страна на апорията са онези, които смятат, че не носят 
отговорност за ядрената заплаха и катастрофа, тъй като 
са безсилни пред нея. Андерс описва с екзистенциалистки 
термини цинизма на „das Man“, на обикновения гражданин, 
който е на прага на атомна катастрофа: ако това се случи, 
той не може да избяга; може само да признае, че „всички 
ще умрем заедно“ и да приеме загубата на индивидуалната 
смърт в колективността на масовото унищожение. Без 
съмнение в животa този полет към тривиалност е най-
актуалното отношение към ядрената опасност.
От другата страна на апорията са онези, които мислят, че 
ядрената катастрофа е обект на човешката отговорност 
пар екселанс, тъй като произходът є поначало е човешки. 
Такава е тезата на Ханс Йонас, който смята, че макар 
технологичният прогрес да се мисли като желан и полезен 
като цяло, той също трябва да бъде обект на етична 
оценка (според Йонас учените и занимаващите се с 
технологии систематично омаловажават този фактор). 
Критерият за етичната оценка на технологичния прогрес 
е именно краят на света: според Йонас няма съмнение, че 
човек не може – и не трябва – да желае апокалипсиса. Това е 
довод на разума, върху който Йонас изгражда нова етика на 
отговорността.
Краят на света е абсолютното зло, което ориентира 
мерилото на човешката отговорност – „евристиката 
на страха“. Тя се състои в систематично изследване на 
ефектите от нашите технологични постижения. Целта 
е да се набележат онези, които могат да ни навредят 
–  ако използваме хипербола, това са технологиите, 
способни да причинят края на света – и да се предприемат 
мерките, които да ни помогнат да ги избегнем. Моралният 
императив се състои в това да се направи всичко възможно, 
за да ги избегнем. Човешката природа ни задължава да 
предприемем мерки срещу потенциален апокалипсис. Ако 
ядрената катастрофа може да превърне Земята в изцяло 
или дори частично необитаема за човешките и другите 
живи същества, тогава злото пар екселанс трябва да бъде 
осуетено с всички налични средства.
Каква е отговорността за края на света чрез ядрена война 
– нищожна или пълна? Невъзможно е да продължим пътя 
на тази апория, без да преосмислим самото понятие за 
„субект“ на отговорността. Ще се върнем на този въпрос 
по-долу.
Преди това трябва да отбележим, че днес 
безотговорността пред ядрената действителност се 
усилва от факта, че никога не е имало ядрена война. Затова 
и за мнозина тя е свързана с откриването на някакъв 
кошмар, а не с по-нататъшно продължение на живота, 
както го разбира Андерс. В края на краищата атомната 
война е само един образ (без значение, че технически е 
трудно да се изгради образ на тоталния апокалипсис; биха 
били нужни толкова много тъмнина, мълчание, леност, 
скука...). В „No apocalypse, not now“ Жак Дерида подчертава, 
че образът или фикцията на ядрения апокалипсис не е 
просто измислица, тъй като тя действа върху това, 
което хората наричат реалност. Например, когато реални 
и ефективни политически действия са насочени директно 
срещу ядрената заплаха и терора, а не срещу настоящата 
реалност на ядрената атака. Тъй като по дефиниция е 
невъзможно да присъства до самия край на всичко, човекът 
може само да си съчинява теории, образи и измислици за 
него. С други думи, човекът може единствено да бъде 
преследван от идеята за края на света. Тук само ще 
спомена набързо факта, че в някои от късните текстове 
на Дерида има силно присъствие на преследващата ни идея 
за край на света. Например в „Овни“ той противопоставя 
на „отсъствието“ на даден свят необходимостта да 
се „пренесе“ другият, където свят не съществува. За 
да направи това, човекът трябва да действа по такъв 
начин, сякаш светът все още е възможен, сякаш другият 
е добре дошъл в него, сякаш демокрацията все още може 
да настъпи... може би, противно на всички очаквания, това 
изискване да се действа по такъв начин, сякаш бъдещето 
е възможно, си върви ръка за ръка с условието на Йонас 
да се противодейства на онова, което прави бъдещето 
невъзможно.
В този смисъл преследването на апокалиптичните 
представи е двойно, тъй като може да предизвика 
действие, с което да провокира края на света, но също 
така може да оправдае бездействието – иначе защо 
човек трябва да приема на сериозно нещо, което в края на 
краищата е просто нереална представа? Днес въпросът 
за ядреното унищожение не се взима на сериозно във все 
по-голяма степен. Подобно на „обикновения човек“, описан 
от Андерс, много хора си казват, че в края на краищата не 
е имало ядрена война и че ядрените катастрофи, случили 
се например в Чернобил или Фукушима, са нищожни, но 
в никакъв случай не са цялостни и не са причинили нищо, 
което да се сравни с край на света. Някои философи, 
като Майкъл Фосел, изобщо не признават каквито и да 
е форми на „катастрофичен катаклизъм“, включително 
„евристиката на страха“ на Ханс Йонас и „просветения 
катастрофичен катаклизъм“ на Жан-Пиер Дюпюи. Други 
философи, като Хичам-Щефан Афеиса и Фредерик Нейрат, 
приемат афекта на страха като средство. И разбира се, 
има и хора, които работят „конкретно“ срещу ядреното 
унищожение; защото независимо от всички промени в 
духа на времето, ядрените арсенали са все още налични, 

умножават се и се разпространяват по-бързо от всякога, а 
някои от силите, сдобиващи се с тях, са, уви, все по-малко 
демократични и просветени, отколкото през 1945 г.

Втората технология за края на света: 
глобалното затопляне
Какво да кажем за глобалното затопляне, избрано като 
втори пример за технология за края на света? Очевидно 
глобалното затопляне не прилича на атомната бомба, 
защото бомбата е единствен по рода си обект (или 
система), който провокира едно-единствено събитие, 
а глобалното затопляне е бавен и незабележим процес с 
неясни очертания. Докато атомната експлозия може да 
заличи света с един грандиозен удар, глобалното затопляне 
е прогресивно задушаване, което води по-скоро до 
метафоричен край на света на повече или по-малко човешки 
същества и други живи видове. Глобалното затопляне 
не е някакво неочаквано, крайно събитие, а прогресивно 
обезобразяване и израждане на света, който познаваме днес: 
то го променя, като го поставя в различна обстановка, 
която спорно бихме могли да наречем „свят“, защото в 
този случай „Бъденето-в-света“ изглежда разочароващо, 
трудно или невъзможно. Ето защо глобалното затопляне 
всъщност не обръща внимание на метафизичните 
същности като „човек“ и „свят“, а по-скоро на 
зависимостта им един от друг, към „битие-в-света“, чрез 
което човекът и светът реципрочно се съдържат един в 
друг и се изграждат взаимно.
Да предположим, че глобалното затопляне всъщност 
е „техника за край на света“, тъй като прави света да 
изглежда цялостен пред възможността за пълното му 
унищожение. То поставя въпроса за света като формиращ 
основата на етичните и политическите въпроси. 
Въпреки това обаче, тъй като глобалното затопляне 
е много различна технологична действителност от 
атомната бомба, то задава въпросите за света и неговия 
край по различен начин и води до различна практическа 
проблематика.
Но най-напред трябва да се запитаме защо глобалното 
затопляне трябва да се интерпретира като технологична 
действителност, както беше предложено в началото 
на това есе? Разбира се, противно на ядрената бомба, 
глобалното затопляне не е обект или система, 
конструирана умишлено от човешките същества. То е 
огромна мрежа от неволни ефекти на човешката дейност 
върху природата и естествените реакции на природата 
към тази дейност. Можем да го наречем технологична 
действителност именно защото не би могла да съществува 
без наличието на човешката технологично-промишлена 
дейност (това е потвърдено без каквото и да е съмнение 
от IPCC през 2014 г.). Глобалното затопляне е не само сбор 
от човешката дейност и природната реакция срещу нея; 
то е по-скоро безпрецедентно преплитане на природата 
и техниката, което преартикулира света по напълно 
нов начин. Ако ядрената заплаха изобразява света като 
концентрацията на сила и мощ в една точка, то заплахата 
от глобалното затопляне показва света като огромно 
заплитане на природата и техниката.
Какви са разликите между света на ядрената бомба и света 
на глобалното затопляне? Първо, светът се простира из 
цялата биосфера. Ако ядрената опасност мисли света 
преди всичко като човечество, то глобалното затопляне го 
вижда като споделян от хората, животните, растенията 
и всички живи същества. Второ, светът се е превърнал в 
техноприрода. Променил се е. Станал е друг.
Можеше (макар и не много очевидно) да представим 
атомната бомба като технологична машинация, насочена 
срещу човечеството и природата, но подобно ясно 
разграничение между технология и природа е невъзможно 
за глобалното затопляне. Както Жан-Люк Нанси посочва 
в книгата си „След Фукушима: Еквивалентността на 
катастрофите“, технологията и природата отсега 
нататък са безвъзвратно преплетени и взаимосвързани: 
светът е единение на всички видове събития, които човек 
може да нарече „естествени“, „технологични“ и „социални“ 
и които в същото време са несъизмерими и равнозначни в 
смисъл, че допринасят за положението, в което се намира 
той.

Превод от английски: ИВА АНАСТАСОВА

Преводът на статията е направен по: Susanna Lindberg, 
„Technologies of the End of the World“. In: The End of the World 
Contemporary Philosophy and Art (Future Perfect: Images of the 
Time to Come in Philosophy, Politics and Cultural Studies), Marcia 
Saђ Cavalcante Schuback and Susanna Lindberg (ed.), London/New 
York: Rowman &amp; Littlefield Publishers, 2017. В настоящия 
брой на ЛВ представяме откъс от текста на Сузана Линдберг.
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Хенинг Ритер

Хенинг Ритер (1943 – 2013) е известен немски 
журналист, писател и преводач, дългогодишен 

отговорен редактор във Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
В „Камъните на мисълта“ (2010) Ритер ни предлага 

културно-исторически фрагменти, които очертават 
пъстра картина на европейската история на идеите 

от Просвещението до наши дни. Те не са подредени, 
нямат хронология или тематичен център, а се 

взират в световната история, философия и култура, 
поставят в необичайно съседство имена, събития 

и произведения, изненадват със стилистичното си 
разнообразие. Сентенции и къси изречения като: 

„Психоанализата дължи своята слава на пациентите 
си“, стоят редом с фрагменти или кратки есета; 

коментари върху философията на Ницше или Паскал 
се редуват с отломки от масива Гьоте („Истински 

германец, само дето не е обичал германците“); 
впечатления (поетични, иронични, репортажно сухи) се 

конфронтират например с преоткриването на Токвил 
като художествен историк (според когото в условията 
на демокрацията размерите на картините намаляват, 

защото таваните стават по-ниски).

Изданието е част от проекта на 
издателство „Сонм“ „Културологични 
прочити на европейската история на 

идеите“, осъществен в рамките на 
Програмата за възстановяване и развитие 

на частните културни организации на 
Национален фонд „Култура“.

Когато превъзнасят като голямо постижение на 
техническата цивилизация, че била облекчила, дори 
премахнала болката, забравят, че природата следва един 
много по-ефикасен метод: тя премахва не болката, а 
спомена за нея. Човек не може да си спомни дори най-
силните болки. Тук е в сила правилото „миналото е минало“. 
Светът щеше да бъде различен, може би дори необитаем 
за хората, ако преживените болки се запазваха някак. Те 
оставят белези, но не и усещания. И най-голямата болка 
губи ужаса си, след като отмине. Този метод на природата 
е по-рафиниран от онзи на цивилизацията, която е 
принудена да потиска и отстранява все нови и нови болки. 
Тя извършва сизифовски труд в борбата с болката. На 
мястото на болката идва страхът от нея, който няма да 
бъде преодолян дори и след победата над острата болка.

***
Във вестник Красный меч, орган на Чека, от 18 август 
1919 година пише: „На нас всичко ни е позволено“. Същото 
са говорели Робеспиер и Сен-Жюст, докато са преследвали 
скритите врагове на народа, които се правели на 
революционери. Робеспиер заявява: „Справедливо е онова, 
което служи на революцията“, а Сен-Жюст твърди, 
че „всичко трябва да бъде позволено на онези, които 
действат в името на революцията“. Формулировката 
„всичко ни е позволено“ води началото си от апостол 
Павел (Първо послание до коринтяни, 6:12): „Всичко ми е 
позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, 
но няма да бъда аз обладан от нещо“. Павел има предвид 
отношението към хранителните предписания, които 
най-добре демонстрират, че свободата да правиш всичко 
може да бъде ограничена първо от онова, което е вредно, 
а на второ място от онова, което обвързва нежелателно 
волята.

***
Гюнтер Андерс разказва, че през 1928 година прочел „Моята 
борба“, заради което бил взет на подбив от приятелите 
си, които „съвсем идиотски наричаха Хитлер просто 
Бояджията“. В своите кръгове той е единственият, който 
обръща внимание на тази „подла, злостна, насъскваща 
към омраза, полуобразована, възторжена, реторически 
завладяваща, безспорно високоинтелигентна книга“. По-
късно Андерс пише следното за впечатленията си от 
прочетеното: „Така разбрах, че този човек казва каквото 
мисли и мисли каквото казва. При това го казва така 
вулгарно, че не само ще покори вулгарните, но ще направи 
вулгарни и ще повлече след себе си дори и невулгарните“. 

***
„Една правилна, но трудна идея, има винаги по-малък 
успех от онази, която е неправилна, но проста.“ В хода на 
наблюденията си върху американското общество Токвил 
открива ролята на успеха като критерий. В бъдещото 
демократично общество истината няма да се бори вече с 
неистината, а с успеха.

***
Всяка от големите тоталитарни системи произведе 
свой собствен вид хуманизъм: съветският комунизъм 
– своята хуманистична пропаганда, а в хода на разпада 
си „социализма с човешко лице“; фашизмът – „третия 
хуманизъм“ и германско-италианския „хуманизъм на 
Оста“. Както след Токвил всеки тиранин и диктатор 

намира своя правник, който му предоставя съответната 
легитимация, така всяка тоталитарна система намира 
своите хуманистични интерпретатори. За писателите 
да не говорим.

***
Една сбъркана съвременна прогноза гласи, че епохата на 
национализмите била приключила, или на път да приключи. 
По-вярно би било да се каже, че националните или 
националистическите мотиви са се оттеглили зад паравана 
на универсалистка реторика и патос за човешките права. 
Фазата, когато национализмът бе впрегнат в полза на 
революционни програми и реторика, също отмина, без да се 
налага промяна в този извод. 

***
Афоризмът на Шамфор, че онзи, който на четиридесет 
години не е враг на хората, никога не ги е обичал, става 
шаблонът за много вариации, включително и за приписвания 
на Чърчил, Клемансо и на редица други афоризъм: който на 
двадесет години не е социалист, няма сърце, който остане 
социалист и след това, няма разум.

***
Терористите насочват вниманието към една тривиална 
истина за съвременното цивилизовано общество: 
и най-дребните смущения във функционирането му 
оставят дълбоки следи в него. Същевременно обаче те 
показват и колко напред сме отишли в преодоляването на 
последствията от такива смущения. Когато се наложи, 
нашето общество е в състояние да демонстрира сила, 
каквато в нормално състояние никой не би предположил, 
че притежава. Тероризмът разкрива техническата 
легитимационна основа на модерното общество: то е 
апарат за оцеляване на големи човешки маси и освен това е 
морално подготвено за превъзмогване на тежки удари; то е 
по-силно, отколкото предполагат неговите врагове.

***
В писмо до Боасере от 24 юни 1816 година Гьоте говори за 
„камъните на мисълта“ – а именно, че те трябва да бъдат 
постоянно преобръщани. 

***
Марсел Дюшан изнамира начин да превръща каквото си 
поиска в изкуство. Това му се удава без алхимия и без да 
добавя нищо към предметите. Тези предмети остават 
такива, каквито са, и все пак стават нещо съвсем различно. 
Така се открива поле с неограничени възможности, което 
той обаче не изчерпва. Той се отнася към предметите по-
скоро като аскет. Техниката на Дюшан изглежда проста, 
но всъщност трудно се поддава на имитация. Той се 
отличава от имитаторите си с необикновена дисциплина 
и интелигентност. Това се забелязва и в другото му 
откритие: репродукцията на произведения, които изобщо 
не са оригинали в традиционния смисъл. В продължение 
на години Дюшан разпространява само определен вид 
репродукции на свои произведения и дори подканя колегите 
си да правят копия от тях. Той е знаел, че по този начин 
работите му могат да се сдобият с аурата на оригинала.
Същинският творчески импулс се измества от 
художественото умение на отношението на художника към 
работата му. Всичко стои под знака на въпроса: възможно 
ли е създаването на творби, които не са произведения на 
изкуството? Чрез този въпрос Дюшан насочва вниманието 
към един тревожен автоматизъм, по-смущаващ от 
автоматизма, който поставя в основата на собствените 
си работи. Щом амбицията му е била да създава творби, 
които не са произведения на изкуството, той е трябвало 
да се стреми към създаването на невидими творби. Защото 
те биха отговаряли най-добре на антихудожествения му 
хъс. Може би това му се е удало с надгробния му камък 
в Ньой сюр Сен. Конвенционален и непретенциозен, той 
носи един необикновен надпис, разкриващ авторството 
на Дюшан: „Ce sont toujours les autres qui meurent“ (Винаги 
другите са тези, които умират). Това минава през главата 
на всеки, който се изправя пред нечий гроб.

***
Опитите да се направи от словото нещо, с което 
би могло да се работи както с цвета и формата в 
модерната живопис, но без да се получи комичен ефект, 
излязоха общо взето неудачни. В езика човекът е по-
опитен и похватен, отколкото по отношение на форми, 
цветове и тонове. Езикът се съпротивлява на радикални 
изкуствени новопостроения. Затова майсторите на 
езиковата абстракция като Джойс и Бекет не остават 
на равнището на своите експерименти, а задълбават в 
скритите пластове на езика и на митичното, проявяват 
се като археолози на словото и по този начин избягват 
анемичността, която неизбежно съпътства езиковия 
експеримент.

***
Съдържанието на максимите не се побира в образа на 
техния автор. Личностният аспект не се съдържа 
в убежденията, нито в това, което казват, а в 
това, как го казват. Максимите не се стремят към 
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буквална достоверност, а към валидност, която се 
проявява в езика. Те са продукт на разбирателство с 
езика и се утвърждават чрез краткостта на израза 
в един мисловен поток, клонящ към анонимност. 
Краткостта е тяхната гаранция за качество. 
Екстремна краткост и минимални собствени добавки 
са белезите на успешната максима. „Братство или 
смърт“ на Риварол е пример за това. Тези три думи 
приличат на революционен призив, ала всъщност 
са тъкмо обратното. Лаконичният израз залага на 
езика като абсолютно доказателство; той прилича 
на обществената формула за съгласие, но всъщност е 
дълбоко различен от нея.

***
Утопия на модерното изкуство се оказа очакването, 
че ще възникне едно общество, което ще приеме 
без съпротива това изкуство. Ироничната поанта 
на тази надежда е, че междувременно модерното 
изкуство бе прието, но без появата на общество, 
удовлетворяващо утопичния характер на онова очакване. 
Явно предизвикателствата на модерното изкуство не 
са били толкова екстремни, колкото се е предполагало 
първоначално: хората свикват с тях, без да променят 
живота си.

***
Новото отдавна вече не е това, което беше в началото 
на ХХ век – шок, който обещаваше увеличаване 
на познанието. Идеята, че новото само по себе си 
е автентично, изгуби своя блясък. Някогашната 
продуктивна провокация на зрителните навици превърна 
в навик извръщането на погледа винаги когато днес ни се 
обещава нещо ново. Новото се превърна в повторение в 
момента, когато стана художествена условност. 

***
Препрочитайки дневниците на Жид след четиридесет 
години, установявам, че изцяло ми липсва онова, което 
навремето така ме бе запленило: впечатлението за пълна 
откровеност. Сега виждам пред мен един образован 
човек, който обича да говори много, и то за себе си. 
Навремето си мислех, че проповядва искреност; днес 
виждам, че той всъщност я поставя под съмнение.

***
Жид се опасява, че усърдието, което влага в своите 
книги, може да се окаже вредно за техния посмъртен 
живот. Спадът в нивото на познанията може да доведе 
дотам, всеки тънък намек за времето на традицията да 
се окаже неразбираем или да изглежда просто маниерен: 
„Не вярвам, че бъдещето ще ни бъде благодарно за 
цялото усърдие, с което пишем книгите си; напротив, 
тъкмо заради това прекомерно усърдие те може още 
по-бързо да остареят“. Освен ако не стане така, че 
книгите да допринесат за възраждане на предпоставките, 
на които дължат съществуването си. Затова техният 
съвременен успех е така важен за просъществуването им.

***
Забележката на Оскар Уайлд (цитирана от Пруст в 
„Сент-Бьов и Балзак“), че „едва откакто съществува 
Езерната школа има мъгла над Темза“, е началото на 
модерната теория на изкуството. Същото изречение 
би могло да излезе и изпод перото на Малро. Важното 
в случая не е просто твърдението, че човек забелязва 
мъглата над Темза едва откакто са я нарисували The 
Lakers, а че мъглата наистина е там само защото е била 
нарисувана.

***
„В живота нищо не е настояще“ – превежда Гьоте едно 
изречение от Байроновия „Манфред“. Райнхарт Козелек 
цитира същото място, за да илюстрира мисълта си, че 
настоящето се превръща в „мисловно нищо, което винаги 
ни напомня, че ние принадлежим както на миналото, така 
и на бъдещето“. След това обаче подчертава, че е вярно 
и обратното: „Времето е настояще в идеален смисъл, 
тъй като бъдещето все още не е, а миналото вече не 
е. Бъдещето съществува само като сегашно-налично 
бъдеще, а миналото само като сегашно-налично минало“. 
Оттук Козелек стига до следния извод: „Всяка история 
е история на времето и всяка история е била, е и ще 
бъде история на настоящето“. Тази мисъл може да бъде 
отнесена пряко към изкуството: всяко изкуство е било, е 
и ще бъде изкуство на настоящето.

 Превод от немски: СТОЯН ГЯуРОВ

Из „Камъните на мисълта. Записки” на Хенинг Ритер, превод 
от немски: Стоян Гяуров, под печат в издателство „Сонм“.
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Гьорги Кръстевски

Гьорги Кръстевски (1981, Скопие), автор на 2 книги, 
има преведени 40 книги от руски, английски, сръбски 
и хърватски. Кратките прози са от „Обикновени и 

необикновени разкази“.

Мирисът на един спомен
Миеше чиниите, когато петгодишната є дъщеря влезе 
в кухнята и каза, че на вратата е почукал човек, който 
иска да говори с нея. Вестта, че е загинал в служба на 
отечеството, прие доста смирено. Човекът, избран да є 
съобщи, че мъжът є е мъртъв, беше нервен и постоянно 
въртеше шапката в ръцете си. Предложи му кафе, но той 
отказа. Каза, че има ангажименти. Знаеше, че я лъже, за да 
си тръгне възможно най-скоро, но не го обвиняваше за това. 
И тя би постъпила по същия начин. Когато го изпрати, 
затвори входната врата, опря гръб на нея и заплака. Дъщеря 
є я гледаше учудено, без да разбира нищо.
Няколко дена след приключването на всички погребални 
обреди, докато опаковаше нещата му в големи кутии, 
намери любимия му пуловер, който му беше донесла 
някога от едно служебно пътуване в чужбина. Държеше 
го в ръце и още не можеше да повярва, че никога няма да 
прегърне човека, с когото искаше да изживее остатъка 
от живота си. След това го сгъна и преди да го постави в 
полиетиленовия плик, от който по-късно щеше да извлече 
всичкия въздух с прахосмукачката, за да заема по-малко 
място в гардероба, го доближи до лицето си и го помириса. 
Очакваше да мирише на мъжа є, но пуловерът миришеше 
на омекотителя за дрехи, който отдавна бе престанала да 
ползва.

желание
Работеше в пощата като обикновен служител, беше 
тридесет и пет годишен; не беше женен; беше висок и 
слаб, с черна коса и добре поддържани мустаци; на лявото 
рамо имаше татуировка и винаги се стараеше да я скрие; 
живееше в двустаен апартамент под наем, делейки го с 
брат си, един вечен студент; имаше синузит и постоянно 
пиеше; всеки ден не пропускаше да купи вестник; не 
играеше хазартни игри; мразеше спорта и обичаше дългите, 
самотни разходки из парка в неделите; на работа ходеше и 
се прибираше единствено с градски транспорт; събираше 
кутии от цигари, монети и рекламни листовки; понякога 
написваше и по някое стихотворение; любимото му ядене 
беше риба; телевизорът му беше развален от две седмици.
Най-голямото му желание в живота беше да се вози в дълга 
лимузина със затъмнени стъкла, по възможност с минибар 
вътре.

Както винаги
След като единият от тях изневери, както винаги, те 
заедно ходеха на кино, както винаги, правеха любов, както 
винаги, играеха карти със съседите, както винаги, ходеха 
на екскурзии, на почивка, при нейната жива майка, както 
винаги, заедно пишеха писма на родителите му в чужбина, 
правеха покупки за цяла седмица, както винаги, заедно 
разхождаха кучето, както винаги, тя вечер тихо плачеше 
и искаше прошка или той плачеше на глас и искаше прошка, 
както винаги, както винаги.

Погребение
След като се увериха, че гробарите го закопаха дълбоко под 
земята, всички се върнаха в дома му. Там пиха, ядоха от 
мезетата и разговаряха за неща, които нямаха нищо общо с 
покойника.
Пияната му дъщеря ги събра в дневната и упорито 
настояваше всеки да каже как ще запомни баща є.
Всички мълчаха и се споглеждаха.
След една или две минути, мъж в количка, който дотогава 
никой не забелязваше, каза, че той му е бил първият.
Впрочем забрави да каже по отношение на какво.

Досада
Връщахме се със съпруга ми пеш от дома на наши приятели, 
където прекарахме още една досадна вечер. Те са в брак 
шест и половина години. Ние – малко повече.
Пътьом продължихме разговора за досадата, почнат още у 
тях
Ето, казвам, разговорът, който водим ми е досаден… 
Пътят, по който ходим, ми е досаден… Хората, които 
срещаме, са ми досадни. Паркираните коли, уличните лампи, 
блоковете… всичко ми е досадно. И градът е досаден. 
Просто, казвам, един ден се будиш и схващаш, че целият 
живот е досаден…
Искаш да кажеш, че и аз съм ти досаден, ме прекъсва.
Може би, казвам. После бързо се поправям: Да.

Той навежда глава. Мълчи.
Знам какво си мисли. Нека си го 
мисли. И това е досадно.

Македонски кратки разкази
Роман
Роди се. Растеше в обикновено семейство. Залюби се. 
Разочарова се. Роди дете. Почна работа. Отегчаваше се. 
Остаря. Умря.

Много кратък разказ
Ще съкратя и веднага ще премина на главното: една нощ, 
една незнайна девойка спи и сънува, че е остаряла. Когато 
се събужда на следващата сутрин, тя наистина е старица, 
пълна с неясни спомени за набързо пропиляната младост.

Гето Руди

Гето Руди, псевдоним на Деян Василевски (1975, Скопие), 
автор на 4 книги, на една от тях е съавтор, има 

преведени 10 книги от сръбски и хърватски, кратките 
разкази са из „Можеше да бъде и реми“ (2018).

записка
По вътрешните страници на задните корици на 
прочетените книги нахвърлям записки/ опити/ разкази/ 
миниатюри/ хайкута с молив. Сетне ги забравям там, 
забутани някъде в личната ми библиотека, заедно с 
книжните молци. Избледняват лека-полека и хващат прах. 
Прахът се пласти с всеки новоизграден блок в Тафтарище. 
След като се е напластил и се е натъпкал, вече няма място 
между най-високата дървена полица и тавана. Няма място 
дори за едничка прашинка.
А и моливът не е вечен, не запазва мисълта завинаги. И 
несъмнено би имало и по някоя добра мисъл там. Да, би 
трябвало да има… Хммм…
Искате да прочетете някой от тях? Наистина е прекрасно. 
Потърсете ги в домашната ми библиотека. Разполагате 
и с фотьойл от “Jisk”, лампа от „Икеа“ (вярвате или не, аз 
съм я сглобил), вълнено шарено одеяло от някоя промоция 
на „Милка“ (през зимата застудява), ще ви сваря и кафе, 
ако се налага. Можете да го поставите на рамката на 
прозореца. Има достатъчно място за тефтер, молив или 
химикал, мобилен телефон или други джунджурия. Само не 
ме карайте да ги прехвърлям в електронен вид, идва ми в 
повече. А и ме мързи…

Стените
Стените на моята стая ме гледат, докато спя. Не пускат 
никого в стаята. В замяна аз ги топля с книги. Студено им 
е. Редя полици и рафтове, за да им бъде топло.
Стените на стаята ми не търпят картини, постери, 
плакати, дори не обичат фотографиите и листовките. 
Хвърлят ги на пода. Прошепват, че ги загрозяват. 
Унищожават им идентичността, характера, изгледа.
Много мъдрост са насъбрали стените на стаята ми. Тук са 
четени страници от всякакви книги, учило се е за изпити, а 
те са мълчали и събирали знание. Но понякога, нощем, чувам 
шумове из стаята. Стените шептят, философстват, 
беседват с компютъра, сърфират в интернет, чатят с 
другите стени по света, без да правят разлика дали са бели, 
оранжеви, розови или сини.
Колко ли реге са слушали стените на стаята ми? Колко ли 
са погълнали? Колко са попили? Колко разговори, безброй 
думи… думи… думи… И колко ли смях, плач, кавги? Колко 
ли сутрешни будения от будилника през деветдесетте до 
алармата на мобилния в новия век? Но винаги същия звук! 
Колко ли сутрешни будения с думите на татковци и майки?
Колко и колко ли и на какво ли… на какво ли не са наслушали 
стените на стаята ми…

забава
Бели слонове се щурат около кревата ми. Играят в ритъма 
на музиката. Стаята се върти навсякъде, заедно със 
слоновете. Ту тук, ту там. Замижавам, отварям очи. 
Пак замижавам. Напразно. Те си се забавляват. Завъртам 
се на другата страна на кревата, посягам към чашата 
на нощната масичка, вземам я, както и таблетката със 
златце, която стои до нея, и изпивам останалата течност 
заедно с хапчето. Лягам си повторно, за да се повеселя в 
матинето на слоновете, защото това положение кой знай 
кога ще свърши.

Дежа вю
Все по-често се отправям към дълбочините на  езерото, 
нашето езеро. Все по-често се отправям към висините на 
синевата (съставена от световния океан и от македонския 
океан, а той от сълзи, разбира се!). Все по-често отивам 
там, за да достигна ембриона на мъдростта. Търся 
нажежен меч, да ме набоде право в синевината на окото, 
като Самуиловите слепци, за да съм сляп като Омир, да 
развия ембриона на мъдростта. Гърча се от страх, докато 
плавам в Стикс, греба в кануто, благословено от индиански 
гадател, но сякаш стоя все на едно място. Сякаш от по-
миналата година не съм мръднал. Гледам дъното, пълно с 
морски таралежи. Те се преобразяват на Посейдон и той 
казва: „Да те подбутна отзад, за да  стигнеш по-бързо до 
пъкъла?“. Отговарям му: „Объркал си се, Посейдоне, не съм 

аз нужният ти, нито пък Данте е. Вергилий е търсената 
от теб личност! А сега ме остави на мира да си греба. Не 
виждаш ли, че търся границите на Македония…“.

Саня Михайлович-Костадиновска 

Саня Михайлович-Костадиновска (1982, Скопие), 
авторка на 4 книги, има преведени 10 книги от испански, 

кратките разкази са из „Накратко“ (2021).

Непреводимият разказ
Разбира се, никой не знаеше кой е авторът на непреводимия 
разказ, макар че знанието за авторството нямаше да 
промени положението, понеже непреводимостта не се 
дължеше на уменията на автора и на някаква съзнателно 
привнесено намерение да се вгорчи животът на преводачите 
– просто нямаше език, на който този разказ можеше 
да бъде цялостно преведен. При някои например беше 
невъзможно да се запази синтаксисът. Той се разпадаше 
на третото изречение. При други пък напълно се губеше 
смисълът, след като преводачът стигнеше до самия 
край. При трети преводачите се отказваха още при 
заглавието. Лингвисти от много страни се събираха веднъж 
годишно в различни градове, надявайки се с дружни сили да 
постигнат приблизителен превод, макар и на изкуствен 
език, но всичките усилия останаха без резултат. Винаги 
се появяваха непреодолими пречки, когато пристъпваха 
към разказа, използвайки езика като средство. Не че не се 
опитаха да го свържат с другите науки и изкуства, да го 
изсвирят и нарисуват, да го пренесат в математическо 
уравнение или физически закон. Да го разградят на 
атоми и молекули. Да го въздигнат в божество или 
метафизична абстракция. Напразно. Утешителното е, 
че на всяка конференция имаше вкусна шунка и хайвер. 
Бяха организирани и екскурзии до туристическите 
забележителности. Задължително падаше и секс.

Развръзка
Късам и мия лист по лист, докато водата полека завира в 
тенджерата. Днес планирам да попаря моята единствена 
книга и да я изям. Хартията омеква, буквите избледняват 
и бъркам докато се получи хомогенна смес. Изключвам 
котлона и я оставям да покъкри още малко. Сервирам 
една чиния на дългата маса, останала разтегната още от 
времето, когато ни идваха много гости, и сипвам супа, 
сготвена от моята книга, сварена ал денте. За този 
тържествен повод отварям и вино, но ме мързи да търся 
чашите от сватбата, пия директно от шишето. Опитвам. 
Не е лоша. Може би добре би є дошло още малко сол.

загубените разкази
Един ден, години след смъртта ми, ще намерят мои разкази, 
уж изгубени, и колкото и да са посредствени, ще ги четат, 
ще ги анализират, тълкуват с надеждата да извлекат от 
тях някакви скрити и непознати значения. Аз във всеки 
случай ще го приемам като последните предсмъртни 
прошаввания на моята  проза, преди да потъне в забрава 
(макар добре да знам, в забрава не се потъва, а се потапяш 
с елегантност). Почти никой няма да знае, че всичко това 
е мое лукавство, предварително намислено, за да мога да 
продължа поне още малко моя фиктивен живот.

Как убих писателя, който ме засенчваше с 
идеите си и как се отървах от неговото тяло
Съвсем просто, бързо и хладнокръвно. Злите езици биха 
казали, че е бил прекрасен слънчев ден и птиците трепетно 
ликуваха. Но не бих им вярвал изцяло.  Беше точно първи 
април и отидох в жилището му, предрешен като клоун. В 
асансьора една баба сигурно искаше да ме пита дали носът 
ми е истински, но отривисто я прекъснах:
– На кой етаж?
И след това се обърнах към огледалото да се упражнявам 
във фалшиви усмивки, докато тя тършуваше в една 
торбичка и скришом ми хвърляше погледи.
Когато той отвори вратата, не изглеждаше изненадан и 
само ме попита дали нося цветето, дето пръска вода. Знаех, 
че иска да ме смути, и затова непоколебимо отговорих:
– Да.
Покани ме да вляза. Вътре миришеше на непрочетени 
книги и мухъл. Известно време поседяхме безмълвни, преди 
да ми предложи сладко, което, знам, беше клопка, понеже 
добрите писатели мразят консервирани плодове. Кимнах 
любезно с глава и оправих перуката. После станах и отидох 
до прозореца. Злите езици биха казали, че долу автомобили 
профучават, а в небето прелитат гарвани. Нещастници. 
Беше неделя и градът беше пуст. Имаше само няколко 
гугутки на асфалта, които махнаха с криле, като се 
стовари, и после продължиха да кълват.

Превод от македонски: НИКОЛАй П. БОйКОВ
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В своя ХХ семинар Жак Лакан подлага не какво да 
е, а любовта под критично съмнение. Сложната 
психоаналитична дисекция ни показва купчината проблеми, 
които срещаме, опитвайки се да се справим с любовта и 
как тя е обвързана със знанието, глупостта, повторението 
и въображаемото. Въпреки че Лакан множество пъти 
отказва да говори директно за нея, той я определя 
като глупост, караща ни да повтаряме собствените си 
фантазии, водени от наслада, принадлежаща винаги на 
Другия. За него насладата е този капан, в който се вкарваме 
сами, защото предполагаме, че Другият знае по-добре от 
нас фундаментално нещо за нас самите – той знае какво 
ни липсва, и може да ни го даде, способен е да задоволи 
нашата наслада. Обаче често в любовта срещаме именно 
противното, нито можем да дадем това, което искаме, 
нито получаваме; винаги сме в капан, от който няма 
бягство. Капан, изграден от илюзии от въображаемия 
регистър и жонглиращи с нас означаващи, от които не 
можем да избягаме. Обусловени сме не само от тях, но 
и ги възпроизвеждаме като свързващи звена – ние сме 
празното пространство в синтаксиса. Изграждаме цели 
системи, защото сме оголени и искаме да бъдем обичани от 
някого, било то от Другия или от Бог. Неслучайно Лакан 
намеква, че християните са измислили такова божество, 
което не може да мрази, защото сами не са способни да се 
обичат. Проблемът на ниво християнство е съвсем друг 
обаче, защото не се забелязват божествените безкрайни 
манипулативни и насилнически тактики, които ние самите 
ползваме, за да издевателстваме над или биваме подлагани 
на тях от любовниците си. 
Според Лакан, подобно на Гьотевия Фауст, събираме знание, 
защото мислим, че чрез него можем да овладеем любовта, 
насладата и живота, а всъщност се стимулираме за още 
и още (encore), без видим край. За него акумулацията на 
безкрайна информация се дължи на липсата на сексуална 
връзка и насилието на символния регистър, в което има 
място за нас, но не това, което сякаш искаме – безкрайна 
верига от означаващи, етикети, символи, езици, норми, 
правила и закони, които буквално ни о-пределят и 
формират, като  едиповата драма е строго подчинена на 
механизмите му. Намирайки се в символния ред, бидейки 
захвърлени в него, ние се обграждаме със системи от 
знаци философии, теории, парадигми, в опит да изградим 
сигурност, че има смисъл, че всичко върви добре, че сме 
обичани. Обаче защо се случва това? Отговорът на Лакан е 
и прост, и сложен, а решението му – неособено постижимо. 
Но може би има алтернатива в тънкото разграничение 
между любов и обич. Първо малко контекст.
В лаканианската психоанализа субектът бива формиран 
от две структурни травми – научаването на език и 
отделянето от функцията майка. При втората детето 
трябва да научи, че всъщност то не е абсолютният 
и единствен обект на желанието на майката. Това се 
случва, когато то забелязва, съзира нейното желание, 
или това, което възприема като такова. Желанието 
може да е насочено към всеки друг в обкръжението. 
Наблюдавайки това, детето научава, че не удовлетворява 
цялата наслада на майката и така базира собствената 
на интерпретацията си на нейното желание. То няма 
това, от което тя има нужда, и цял живот ще се 
опитва истерично да бъде него или натрапливо да го 
притежава – това е обектът малко а или т.нар. фалос. 
Именно така желанието е винаги желанието и насладата 
на Другия – това е същината на едиповата драма. Чрез 
този процес се формират невротиците, чиято сексуация 
(не сексуалност) се определя от начина, по който се 
ситуират спрямо фалоса. Натрапливите невротици се 
идентифицират напълно с фалоса и се опитват да го 
притежават. Насладата им е абсолютно фалическа, тя 
зависи от символния регистър и нищо повече, винаги е нечия 
друга. При истериците срещаме и фалическа, и нефалическа 
наслада.
В ХХ семинар Лакан се опитва да финализира една идея, с 
която най-после да се отскубне от насилието на символния 
ред, идея, която мъчи от предните два семинара – въпроса 
за женската наслада. Благодарение на опита си с анализанти, 
изследване на историята на екстаза на светците и начина, 
по който е структурирано истеричното желание, Лакан 
отбелязва, че всъщност те имат достъп до друга наслада, 
наслада, която не може да бъде изразена, изцяло убягваща на 
символния ред, тъй като истерикът не се идентифицира 
с обекта малко а/фалоса, а по-скоро се опитва да бъде 
него, без действително да е, отказвайки се постоянно от 
идентификацията, за да не бъде погълнат от Другия. Така 
женската наслада е едва ли не ангелска, която „идва“ от 
отвъд, за да спаси някои от насилието на символния ред. 
Тя избягва глупавото повторение на любовта, отказва се 
от предположението, че другият знае по-добре от нас, и 
директно се наслаждава. Тя „не съществува“ в определен 
смисъл, защото съществуващото е част от символния ред.  
    
От една страна, разработката на Лакан ни позволява, ако 
не да видим, то поне да осмислим нещо, което е възможно 

някои да преживеем отвъд символния ред, избягвайки 
ужасните му клопки и част от проблемите на едиповата 
драма. От друга страна, тъй като е извън символния 
ред, нищо не можем да знаем за нея. Не бихме могли да 
се ползваме от тази наслада, защото е неизразима и 
само една част от населението има достъп до нея. Друг 
проблем, който срещаме при Лакан, е и аналогизирането 
є като свещена, идваща отвъд, божествена и т.н. 
Мистичната женска наслада за Лакан е реален опит за 
излизане (egress) от символния ред, но всъщност заляга 
на система, от която той се опитва да се измъкне. Тази 
наслада, бидейки неопределена подобно на божествената, 
е проблематична, тъй като заляга на същия маскарад, 
на който и Яхве в Стария Завет. Лакан намеква, че 
женската наслада е не само мистична, а и подобна на тази 
на Бога. Но както вече става ясно, неговото желание е 
манипулативно. Следователно женската наслада осцилира 
между манипулацията и отвъдността. В единия случай е 
вредна, в другия – полезна в изключително частни случаи, 
за които не можем да имаме сигурност. Разбира се, Лакан 
не вижда проблем с това, тъй като това е вид ход срещу 
системообразуването, едиповата драма, дискурса на 
университета и на знанието изобщо. За автори като 
Жижек именно подобна наслада може да ни помогне да сме 
добра контра на капитализма и на символното насилие, но 
докъде и как? Как се милитаризира нещо, което не е под наш 
контрол?  
На контра на всичките системи на знание любовта 
остава безсилна. Тя е нищо повече от малко по-мощна 
разменна монета, която подмятаме, за да се чувстваме 
сигурни в глупостта на повторението, неуспешен опит за 
решаване на едиповата драма. Неслучайно Лакан определя 
механизмите є като глупави и смешни.    

За съжаление, той не предоставя добър алтернативен 
изход от желанието на Другия.  Въпреки това интересно 
е да си поиграем с езика малко. На български разполагаме 
с двойката синоними любов – обич. Предимно използваме 
израза „обичам те“, за да изразим любов – това сакрално 
чувство – но и в зависимост от конвенциите, не 
прокарваме разлика  наистина между двете думи. За нас 
едното произлиза от другото и не допускаме, че е възможно 
да се ползваме от някаква игра между двете. И на френски 
срещаме подобни разграничения между думите, които се 
ползват за изразяване на „любов“ и „обичам те“: l’amour и 
je t’aime съответно. Те видимо са образувани по различен 
начин, като второто е базирано на спрежение на глагола 
aimer (в първо лице ед. ч.), който предимно означава „да 
харесвам и да обичам“. На български разграничението 
има своите особености, можем да кажем „обичам те“ и 
„изпитвам любов към теб“, и няма да има действителна 
разлика. И двете водят към този пагубен капан на едва 
ли не субстантивираната голяма дума „любов“. Без да 
сме прекалено дръзки, все пак е възможно да се прокара 
малко разграничение между любов и обич като опит за 
разхлабване на капаните на любовта. Въпреки постоянната 
подмяна на изразите в нашия език съществува определено 
смислово разграничение. В тълковните ни речници 
любовта е дефинирана на първо място като „Чувство на 
самоотвержена и силна привързаност към някого, основано 
на кръвно родство, приятелство, разбирателство. 
Майчина любов. Синовна любов. Любов към родината. 
Любовта между хората. Съпружеска любов. Умирам от 

любов. Гореща любов. Взаимна любов“ и след това като 
„склонност и пристрастие към нещо – професия, хоби, 
дейност и т.н.“. Доколкото обичта е по-семпла, наивна, 
тя е „сърдечно влечение към някого или нещо; чувство 
на нежност и привързаност“. И въпреки че дефинициите 
могат да се преплитат, в разговорния език, думите се 
подменят една друга, разграничението е полезно. Би било 
наивно да твърдим, че не са производни на въображаемото 
или символното. Би било наивно да твърдим, че едното 
не произлиза от другото или обичта избягва любовта, 
тъй като това е просто поредният езиков капан. Но 
благодарение на него можем да заемем друга позиция 
в символния ред. Горната дефиниция на любовта е 
крайно едипова, строго обвързана е със семейството, 
сексуалността, сексуацията и всичко, за което вече 
психоанализата ни говори. Ние сме винаги едипови, когато 
говорим за любов, винаги сме в капана на глупостта, на 
знанието, на насладата на другия, дефиницията е пропита 
именно с чуждата наслада. Обичта няма тези смисли по 
дефиниция, ние є ги придаваме и така ползваме думата и 
като глагол. Обичта е моментът на сърдечно отношение 
към нещо, някого и т.н., не става въпрос за страстно 
опиянение към каквото и да е, а за съвсем друго. Обичта е 
детската игра, малкия подарък, загрижеността, която не 
е замърсена от очакване, тя е това, което познаваме като 
„детска любов“.  
Въпреки масовата употреба на израза „обичам те“ като 
изречението за изразяване и обявяване на любов, можем да 
твърдим, че става въпрос и за нещо друго, друга позиция 
в символния ред, която се пази от едиповия момент и 
ходенето по неговите мъки. Не е и напълно невъзможно, 
Лакан сам твърди, че различните езици формират съвсем 
отделни и уникални символни редове и несъзнавани, 
неговият по-радикален пример е обаче с японския и 
неговите възможности да запушва несъзнаваното. На 
този етап ние сме приравнили двете думи, но какво 
пречи да се направи едно съвсем съзнателно разделение 
между голямата страстна любов и наивната обич? Да, и 
двете произлизат от едно, и двете са част от едиповия 
театър, но безспорно първата е субстанцията едва ли не 
на чувството, тя е метафизиката, която дава условията 
за възможност на съществуването си едва ли не на 
екзистирането на Едип, сексуацията и прочее, доколкото 
обичта е несексуално ангажираната нежност, сърдечност, 
искреност, привързаност и милост, която можем да 
изпитаме към някого. Тя завива в страни на едиповия 
комплекс, за да остане на място, което не толкова строго 
се отграничава от смачкващата безсмислена грандомания 
на любовта. Подобно позициониране се нуждае от немалко 
изследване и от много разработки, обаче на този етап 
можем съвсем спокойно да се откажем от любовта 
като трансцендентното означаващо на символния ред и 
илюзиите на въображаемото, за да заемем позиция на обич 
– лишена от субстанция, лишена от голяма метафизика, но 
изцяло тук между нас като нежен жест, който може да ни 
е крайно полезен.     
Въпреки многото уговорки обичането може да бъде нещо 
като подслон за всички от символния ред. Не откриваме 
обичта в големите наративи, в грандиозните приказки и 
лъжливите едипови обещания. Обичта е жест, мимика, 
тя е изплъзващото се на любовта, врата към нея, но и 
изход, или поне поглед навън. Тя е това, което идва секунди 
преди означаващото „любов“. Ако Лакан говори за елизия 
на субекта във френските думи, то любовта е елизията на 
обичта. Обичта още не е формирана, тя е моментът преди 
всичко да влезе в големите скоби, тя е преди сексуалния 
нагон, но не и отвъд, тя е конституент на приятелството, 
моментът, в който капанът е леко разхлабен. Тя е 
мимолетният миг преди цялата строгост и грандомания на 
любовта, но и това, което остава след илюзиите, насладата 
на т.нар. синтом (sinthome). Нужно е да се изследва това 
разграничение в анализа и не само какви са възможностите 
му, къде е илюзията и къде е еманципацията, без да се 
изпада в тежката дума „любов“, пропита с метафизичен 
отпадък, има ли обичта реален характер по Лакан? Ясно 
е, че много от описаните ефекти на обичта са плод на 
въображаемия и символния регистър, но тя им убягва, тя 
е там благодарение на тях, но е и нещо въпреки тях.  Ако 
любовта според Лакан е пламналото цвете, от което излиза 
ръка, за да те сграбчи, то обичта е глухарчето в детската 
ръка, която още не познава ъгловатата сексуалност.
Лакан ни дава един изход, намиращ се в нас, който е 
отвън, но в завоите на езика.  Съществуват моменти 
на сблъсък, на нонсенс или на устояване, които могат да 
насочат погледа ни навън. Женската наслада, колкото и 
привлекателна да е, е някак ексклузивна и неясна, базирана 
изцяло на Голямото Вън – Реалното – тя не е този наистина 
еманципаторен елемент. Обичта може би е прозорец 
към Голямото Вън, към насладата без 
самонараняване, възможният път към 
една позитивна дефиниция на желанието, 
която произвежда на контра на 
любовта, чиято основа е липсата.

Обичта като алтернатива на любовта –  
бележки върху психоанализата
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безметежност 

или безразличие към страданието на мъчениците, 
които честваме в неделя
и които ни пазят със своите молитви

толкова много народ, 
налягал доброволно върху основите на земята

целувки и прегръдки на тревата, попила кръв, 
сред кърлежите, смукали кръв

гаргите и самолетите летят ниско, 
с шарени опашки, без драскотина, лъскави

и толкова много скептици, опънали хамаци 
по дърветата и уличните стълбове

„ако стане нещо, не познавам никой във Варна“
признава един

„и да стане нещо, не познавам никой във Варна“ 
успокоява друг

въртят се цигари, въртят се копчета 
поляната с транзисторите, само пращене – 

концерт по радиото,
не виждаш кой дирижира с кибритена клечка

всеки чака този или друг знак, 
уверение, че постъпва добродетелно и честно

ето, тополата обръща своя плащ срещу вятъра – 
от светло към тъмно зелено

ето, и на мен ми омръзна да подхвърлям клони 
 на кучето  

и то напразно да ги гони
и да няма на кого да ги върне, 
защото усещам, че потъвам и се отнасям 

небето се пълни с облаци, 
слънцето е закрито за кратко време

може ли да спуснат отгоре стълба или въже, 
не само светкавици?

но с каква примка въже ще се върже за облак?
кой с каква сила накъде ще тегли?
по-добре да се измисли друго
по-добре всичко друго 

от незапомнени времена

мравунякът зад изоставената фабрика:
 мравките събират жито,
но и зрънце гняв срещу хората

кошерът в клоните на изгнилия дъб:
пчелите събират мед,
но и капка гняв срещу хората

толкова радост за един повален,
който заспива на пейката
и се буди сред горчивата роса, 

обграден от армия глухарчета

„пожалете ме – моли се той – защото ръцете ми 
 са празни“
 
самодоволни в сребърните си брони,
настръхнали от ненавист,
в мига, в който извикат „ура!“,
победителите също ще изгубят всичко

канибали

посрещнахме техните учени на летището,
след три дни се разделихме с поклони и богати дарове

добре ли се опознахме?
достатъчно: противникът е разчетен изцяло

„тревожен си – предупреди ме един от мъдрите и 
докосна горещото ми чело – но не е важно какво има там, 
а тук – постави длан върху сърцето ми – 
това е, което превръща черепа в трофей“ 

сто години

сега така ги правят тържествата – в парковете
и е много удобно – пластмасовите чинии се събират и 
се изгарят,
а по-младите прескачат огъня, панталоните им 
навити над колената

но ето, сметановата торта се топи, недокосната

„не мога – рожденикът стиска устни, клати глава – 
някога врагът ми вееше такова знаме 
и оттогава намразих белия цвят“

пара, облаци, дим

не беше там, когато катафалката потегли
суеверие – жени в нейното положение да не доближават 
 земята 

и онези, готови да се завърнат в земята

следобеда я открих: 
черен дирижабъл, който се носи из залите на музея
изпълнена с благоговение пред силата,
която спира победния ход на ужасното и го премества
   в кутия или буркан,
да го съзерцаваме, без да се боим за живота си

„никога няма да ти простя“
 (сякаш изречено от голямата бяла акула)

още

„не мисли, че съм се размекнала“
 (когато застанахме пред макета на първия локомотив)

разбира се, това е част от научното познание:
 къде изтича всичката сила?
 как се изпарява цялата гордост?

уж не е лесно да се продължи, когато нищо 
 вече не ти тежи,
но тогава как успя да стигне до другия край на паркинга 
и защо вече не я различавам в тъмното?

дори незапалените свещи се огъват, побити в пясъка,
а няма нищо свято в последната ми цигара

иска ми се да вярвам, че бе проява на зрелост, 
 а не на жестокост

сама на света, вече не може да мисли само за себе си, 
затова бързаше да изгаси клечката кибрит,
преди да се изгори,
нищо че за мен тя все пак излъчваше някаква светлина 

върховете на стрелите са счупени 

първият ми понеделник 
като свободен от ангажименти млад човек:

купих си нова риза и отидох да се подстрижа
после – при фотографа за снимка

„ти си свиреп апах, погледни наляво,
 все едно искаш да ги пронижеш с очи“

накратко – да се усмихваш вече не е задължително 
по-скоро се търси характер, изразителност
позирането е отговорна задача,

която мобилизира душевната сила
и резултатът е повече контраст в обратното 
 на негатива 

в първия ми понеделник 
като свободен от ангажименти млад човек

написах името си на много формуляри, 
всеки следващ път все по-нечетливо

повтарях си:
конят препуска
конникът язди
тетивата е опъната
всеки е някой

това беше моята мантра за успех

в този първи ден изхарчих повече пари, 
отколкото беше предвидено

и зяпах безцелно движението на влаковете 
през безкрайната прерия на свободното време

и имаше опасност да ме отвее вятърът 
 отвъд границата на резервата

по-късно, в първия ден на новата работа 
един стар кондуктор ме научи 

как да лъскам правилно копчета на униформата,  
също – никога да не сравнявам прекалено дълго

снимката с лицето на пътника, 
защото някъде неминуемо се открива липсата  
 на острота, 

което е повече от болезнено 

унижение

лошо скроена риза
спалня в наклонена кула
паспорт от кожата на крастава жаба

(държава, която се дуе и свива на картата)

по-рядко: значки, нашивки, белези, татуировки

уж всичко у дома е наред,
уж всичко в работата е наред,
а ребрата болят, дробовете стягат

веднъж застреляли по милост един самозапалил се, 
защото не успял навреме да се свали сакото

по-често: пожарникарите влачат огромен трион, 
за да освободят някоя чистокръвна хрътка с глава, 
заклещена между пръчките на ръждясала ограда, 
преди да умре от мъка и глад

под грижите на стария хижар

докато всички спят, коритото се пълни с дъждовна
  вода
непоносимо ми е да гледам червило по ръба на чашите, 
 отпечатъци по кристала 

някога имахме кутия с охлюви, които нощем се 
 измъкваха незабележимо,
разбудени от топлината на камината, за да бродят, 
без да оставят следи, без да разместват нищо

докато всички спят, подреждам камъните на двора, 
 изглаждам тревата
влача душата си – чувалче с шума

невероятно, но цялата работата приключи, преди 
 някой да ми попречи
преди часовникът да удари, преди луната да залезе

сигурно вече мога да си отдъхна, захвърлил греблото 
обратно в онази кутия, обратно в огъня

какво да забравя днес?

провериха документите ни при качване в автобуса
там пише всичко – кои сме, за къде пътуваме

не успях да заспя, въпреки че стисках очи
възможно е пътят да е завинаги преграден

нищо не може да засегне безсмъртната душа,
но много лесно може да се подплаши 
и да побегне към някое непристъпно скривалище

сребърната мечка се скрива в пещера, входът є
  е затрупан от лавина
златната риба се скрива в кладенец, входът му е
  затрупан със слама

поне се постарах погледът ми да почива върху нещо 
 прекрасно
две седалки пред мен, по диагонал, до прозореца – 
 лицето на момиче, 
което се извръща и гледа продължително
след трупа на всяка ръждива котка,
прегазена на магистралата

пазарен ден 

вървях си по пътя и срещу мен – жена в черно палто, 
досещах се – под палтото е гола

вървях си по пътя и срещу мен – мъж с черна кутия
досещах се – пълна е с отровно биле

вървях си по пътя и срещу мен – дете с черна торба
досещах се – крие птица

гатанката? 
отиват или се връщат

Валери Валериев
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Разстоянията, които умират 
преждевременно

Умряла е лятото.
Не знаех, не ме известиха птиците,
не се заоблачи времето.
Не престанах да дишам
и може би цял ден 
съм пеела 
на нейното погребение.

А я обичах с любов,
за която мислех че
не може да се преживее.

Пробуждане

Завръщам се от самотата. 
Вълците ме изпращат с виене,
дори планината се спуска от моите плещи.
Пазиш ме,
да задържа лунния прах
с дланите си.
Светят нощите спокойно
изпънати като риза 
простряна на върха на надеждите.

Душата пълзи като червей

Не е трудно да се напусне едно тяло.
Само му кажи:
Ти си време, което ражда друго време
и веднага като червей ще изпълзи душата
към новия свят.

Ще пърха като пеперуда
и ще говори на небесните деца
за земното бунище преходност.

Тайни

И тези тайни изчезнаха.
Всичко, което досега споделях с вятъра,
замина безвъзвратно.
Останах като празно сандъче за писма
без думи,
без скрити знаци,
без причина да се отварят
вратите на неосезаемото.
Тайните ме опустошиха.
Шепна като лист, който пада към земята
голите клони ме подсещат,
че човекът така се ражда
и така трябва да умре.
И пак, за последно,
духовете на тайните
ще почукват в мен като сърце.

Не трябва всичко да знам

Когато съм просната връз жегата
и се заслушвам в мравчените заседания под тила – 
не съм самотна.
По корените на дърветата откривам 
тайните кодове на земята:
костите на незнайни войници се надигат под лозето, 
вятърът шепне нещо на небето
и то се отваря да ми каже. 
Само замижвам – 
не трябва всичко да знам.
Достатъчно е, че съм устойчива 
на самотата в света.

Неуките

Тогава дойде в дъждовната градина
и видя клетвите да падат
връз хората като град, като каменни яйца
принуди ги да мърморят
против мълниите – слово –
с боботене да се разпадне твърдото небе.
Ситни молитви навираха
като тихо безвремие
и дъги се виеха над горната устна,
а слънцето излизаше, 
цвете високо над веждите.

Магьосник

Отвори се като 
църква пред празник
и говореше с цвят на молитва.
Дойдоха баячки, вещици и гадателки,
придобиха лице на восък
и светнаха под куполите.
Научи ги да утихват пред  ведро небе
под заоблени сенки.
Оттогава магиите
се пренасят с поглед.

Защо се умира бавно в Рапеш?

Обезглавена съм като къщите в Рапеш.
Моето тяло е рид.
Тук се копаят нови гробове, а от тях
кръвта излиза с клокот като река.
Място далечно с отекващ вой – 
ще замре и този последен наплив на живот. 
Осакатена съм, кожа разкъсана от ръждива тел – 
моята днк избледнява под ултравиолетовите лъчи.
Все още не съм разбрала защо в планината се умира по-
бавно.
Рапеш ме пази като реликва
тука смъртта е култ,
защото всичко е полуживо и полумъртво –
отворен пъкъл, в който се влиза при нужда. 
Обезглавена съм като къщите в Рапеш,
а от мен все още дими огън.

Душата има форма на балон

Казват, че душата на баба Цана 
ходи из селото,
защото снахата забравила 
след смъртта да покрие огледалото. 
Трябва да се даде кръв, 
умрелите в мъртви да се вселят.
Две недели  след  погребението 
една сутрин откриват разкъсана ципа
върху бодливия плет
и всички си плюят в пазвата,
че това е бабата, виси на тръните –
ни на този, ни на онзи свят.
Духът є се пръснал като спукан балон, 
опитвайки се да влезе в плевнята,
за да заварди 
закланите жертвени агнета
от полските вълци.

Брод

Човекът се чувства толкова пъти
мъртъв докато е жив
че когато смъртта доплава
това е само едно изпълнение,
окончателно пристигане.
Като повторна среща след дълго
невиждане.
Предава товара си
животното бреме
и пак е свободен да бъде нищо.

Хитруша

Смъртта, която идва ненадейно
е надменна и хитра пакостница,
не позволява подготовки, дълбоки поклони
и прощални писма.
Взема те с последната усмивка,
неизпития чай, 
с ругатнята на върха на езика.
Бързата смърт като покосен вятър
прочиства света от нас.

Нова земя

Морета копнеж създаваме в новата земя:
понякога под тях търсим огън – 
тлееща жега
да укроти подземните зверове.
Друг път гледаме през вълните 
славните постройки на напуснатите градове
и връз тях препускат ездачи – 
известяват за буря.
И земята тука е друга.
Не се отваря да погълне цялата вода
както нашите ниви наесен.

Полетът на пролетта

Един ден пролетта 
ще полети над полето
като палто на плашило.
Животът ще се изнежи до болест, ще изтънее до  про-
зрачност.
Само слънцето горе ще разцъфти.
Не с цвят на лале или уханен люляк.
А току като трендафил – месечник.

Търсене

Прости си когато си добър и сляп,
Ироде, не търси смърт в прозореца на дома.
Няма нищо по-страшно от съня
като станеш всевиждащ. 
Сменя се погледът ти.
Добиваш очи навсякъде. 
Краката ти стъпват
с предпазливо вглеждане на земята.
Всичко ти се натрапва и всичко е вперено в теб, Ироде,
ти си драскотина в бележника на убийците.
Понякога,  както си прострян на вятъра,
гледаш кървавото око на хоризонта. 
Прости си когато си добър и сляп, Ироде. 
Смъртта плячкосва като слава през света.

Като татко

Разколебана съм 
Между мога и не искам –
треперят ми нервите
като стрелки на часовник
със слаби батерии:
Трябва ми повече време за писане.
И тогава те тръгват, 
песните правят дупка и ми текат 
през костите като вода.
Понякога ме гледаш и казваш:
за писането трябва цял човек,
а знаеш, две сме:
една проста и черна
извърната към земята, 
другата светла и неземна, спусната с лъч – 
разсичат ме наполовина.
Съвършено е така
в невреме, в безвремие, всичковремие.
Тогава ти си ми татко
и това е стих за копнежа
просто да бъдеш  жив. 
А не така, не знаеш кой си,
не знам какво съм.
Само желания и тегоби
като камъни вързани наполовина –
сякаш душата има гравитация.

(Пред)Знание

Толкова бързо се сменя всичко,
човек на два свята съм. 
Имам детство на Германец отпреди 2 века
и младост на Французойка отпреди точно един. 
Добре е, казвам си.
Знам какво ме очаква, 
всичко, което следва. 
Предвидливостта е покой, като дъжд. 
Предвидливостта е смърт,
единствената по-бавна от безнадеждността. 
Дъжд е всичко.
Вода и кал.
Може да се спи.

Превод от македонски: йОРДАНКА БЕЛЕВА

Сузана Мицева



Адрес:  СОФИЯ 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 108 
Банкова сметка: BG56BPBI79401049389602, BIC – BPBIBGSF
„Юробанк България“ АД
Издава Фондация „Литературен вестник“
http://litvestnik.wordpress.com; 
www.bsph.org/litvestnik
ВОДЕЩ БРОЯ Мария Калинова

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:  Амелия Личева (гл. ред.)
 Пламен Дойнов, йордан Ефтимов, Ани Бурова, 

Бойко Пенчев, Камелия Спасова, Мария Калинова,  Емануил А. Видински 
Малина Томова   

Печат: „Нюзпринт“

ISSN 1310 – 9561

Александър Байтошев

Кръг

Наркоманът на спирката
носи малък чувал
пълен с пясък,
оставя го на земята
и започва да се върти в кръг.
Чувам виковете му,
приближавам се до него,
поглежда ме и казва:
„Всички сме едно“.

Вени

Срязани ръце
и шепи пълни с кал.

Провиквам се
далеч от теб.

Неми езици

Сините ни вечери са само спомен.
Оставаме сами,

без езици.

Жажда

Сред поле от слънчогледи
вгледани в изгрева
и хладната утрин

ти стъпваш в пепел.

Пътят на ангела

Ангелът
толкова истински,
толкова ранен.

Без вина.

Сънува пристанища

В къщата на стареца
виси снимка на жена,
единствената му приятелка.

Понякога излиза и храни гълъбите.
Седи на пейката.
Един гълъб проговори.

Око

Гладен,
изрязан от хартия,
пристигам на спирката,
завъртам глава,
и виждам непознат:
едното око – стъклено.

Вглеждам се в него –
окото е водач.
Отвежда ме

далече.

Името на светлия ангел

Захвърлен
свършен

ням плъх

Връзване

Самотният луд,
затворен в изолатора.

Елате му на свиждане

Забравените приятели

Приютявам приятелите си.
Един от тях се смее.
Всички отиваме до бензиностанцията,
нагълтваме се с бензин.
Нося кибрит,
запалвам клечка –

пламъкът погълна всичко.

Изоставената гора

Никой не идва
и единственият път е през гората.

Отворени кори, плътна кожа,
без празнота,
само крясък.

Кожа

След последното събуждане
всичко е наред.
Ръцете са на мястото си
Всички езици са готови:
металните,
тези на плътта,
онези, които мълчат,
онова мълчание на остриетата,
превърнато в кожа.

Не мога да я сваля

Опитвам отново.

Синята лисица

Гората е празна.
В гърлото на ямата
една синя лисица иска храна.

Подавам є парче месо.
Тя го изяжда
и благодари.

В началото на вечерта
имам компания.

Ателието на ангелите

Облегната на прозореца.
Само сините ти очи повтарят пространството на 
стаята.

По-тиха си от празнотата.

Бертолучи

Тук
в ателието ти
започва ритуал.

Плътта ти е нарисуван белег.

Дете.

Изстрел

Практикувам безсилие и мълчание.

Няма жена около мен,

няма дете,

няма приятел.

Единственият знак, че съществувам е вратата.
Усещам как се затваря.

Точно зад мен.
Точна като изстрел.

Ателието на художника

Сам съм
и чувам стените.
Те са моите красавици с вълшебни гласове.
Пеят и дебнат.
Наказват ме.

При всяко погрешно движение
целувката им се превръща в рана.

Не мога да я излекувам.

Оголена роза

Огънят се смее.
Птицата се смее.
Гърдите ми се разкъсват,
от тях излиза един вълк,

той вие
той не спира да те търси.

Няма да се успокои,
докато не те намери
гола.

Пътят на детето

Няма истинско дете тук
то е измислено,

осъдено.

Отвъд самотата

Когато вечните страхове
се върнат обратно в тялото,
разстоянията се увеличават

затъмненията ни отвличат.

Нищо няма да те нарани

Не знам през какви яростни вълни си преминала
и защо изчезваш.

Нека походим заедно
тук под откритото небе.

Разкажи ми отново
своята история.

Космосът ще те изслуша,
а аз никога няма да поискам друга.


