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СБОГОМ, МАЛИНА!

В броя:
Защо пишем:
Евелина Ламбрева-Йекер,

Тя беше в ЛВ от самото му създаване. От нея
се учеха поколения редактори. Авторите на
вестника я уважаваха и много от тях пишеха в
ЛВ заради нея. След Малина остават много броеве
със своя физиономия, много открити имена, много
поощрени дебюти. Остават и великолепните
книги, които направи в „Стигмати” и с които
наложи толкова много нови автори и преводачи.
Остават и собствените й стихове, за които
напоследък като че ли не й стигаше времето,
но които са част от най-новата българска
литература. Остава и споменът за винаги
проявяваната от нея позиция, за честността и
смелостта й!

Луц Гьоцман, Йенс Петерсен
Късните есета на Вирджиния Улф
Неразказаната история на града
Херта Мюлер
Азорска поезия:
Вашку Перейра да Коща
Гангапрасад Вимал
Митко Новков за Милена Кирова

Поклон пред светлата й памет!
Екипът на ЛВ

Едвин Сугарев

Цвета Софрониева

Цветно срещу сиво 1:0

Прелет
В памет на Малина Томова

Малина Томова

Пеперуди
Преди да хукнеш, твои бяха тези
игриви, трепкащо въздушни мигчета.
Прашец от пеперудени крилца това е всичкото, което ти остана,
душа,
задъхано-припряна!

Пресeлница
Къде си бях запътила душата?
Ако ме беше зърнал (с трите ябълки
във чантата и с топлината от асфалта),
добрият дядо боже би помислил:
Малина май е тръгнала да се преселва
от ябълковите градини в някой детски рай.

Спомен за нещо
Следи от щастие... Ехо от слава...
Кой го отвява? Кой - заличава?
Търкулната питка преследваха дните ми,
но
ни пясък,
ни вятър за теб съм разпитвала.

Послепис
Домоуправители и земни жители,
моя последен въпрос
ще простите ли:
ако тук безприютно душата умира,
къде е ключът
за небесната й квартира?

Трябва ли да разберем смъртта
трябва ли да се отместим
да й направим място сред живота си
трябва ли да се наместим в липсата
която подир близките остава
трябва ли да я превърнем в част от нас самите
трябва ли да се превърнем в мост към нежните
отмрели гласове
трябва ли да съзерцаваме небето додето различим
светлините на далечните погинали звезди
озарили скрити в нас вселени
Навярно трябва
и смъртта навярно
не е сечиво на времето и не е
джебчията на накърненото ни настояще носталгията
ни по мекотата
нито пък кървенето което осветява
стигматите на словото
нито усета за съпричастност и тази неотклонна
справедливост
които вече нямат изразител
не не е това
смъртта е прелет
просто душата напуска гнездото на тялото отлита
на юг
и пролетес ще се завърне неведома безпаметна
нищо че и нас
тогава няма да ни има

Дано вечерницата бди над полета Малина
дано да е благоприятен вятърът роден
от опустелите ни длани
размахани за сбогом
дланите които имат вече друга мисия
дланите които трябва да приемат
благослова на болката бремето на нежността
дланите които трябва от днес да съхранят
огънчето крехко от твоя дъх разпалено
то трябва да гори
трябва да гори

Опитахме да прекопираме цветното отново в цветно все бягахме от черно-бялото, тъжно и закостеняло.
Но обречени да погълнем сиво подир сиво
се озовахме до плъха едър, здавичък, подскачащ хоп-хоп,
вървеше успоредно с нас - как не му повярвахме!
Сивичък такъв, големичък, същинско зайче,
зави зад ъгъла на операта,
разпознаха го.
“Раковска” се взриви, пропискаха тролеите,
самотните жени ревяха като лъвове,
един отчаян господин замаха с чадър,
друг с бастун.
Самоубиецът от шестия етаж въздъхна с облекчение,
отказа се - тук горе е далеч поне от тази кръв.
Ти ме бутна на отсрещния тротоар,
за да не гледаме –
как възмутените съграждани утрепват животинчето
с надеждата червеното да оцвети сивото му тяло,
сивия плочник, сивия бастун, сивите павета,
сивите небеса и така нататък.
А аз вярвах, ще намерим
ксерокса с шест цвята зад операта.
Аз вярвах и те убеждавах.
Ще трябва дълго още да седя във ваната,
додето топлата вода порозови
посивялата ми от мътилките на София кожа.
А ти вече превърна сивия плочник, сивия бастун,
сивите павета, сивите небеса и така нататък
в натежали от цвят храсти.
за Малина Томова
един общ спомен
на изпращане
септември 2011
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Сп. Християнство и култура, бр. 7
О

целяхме с вяра и труд – тези думи от интервюто на евхаристинката
сестра Сузана, лична равносметка за времето на комунизма, са и
въведение в проблематиката на новия 64 брой на сп. „Християнство и
култура”. Темата намира продължение в анализа на Момчил Методиев
за присъствието на Държавна сигурност в Духовната академия,
както и в лекцията на знаменития полски дисидент проф. Бронислав
Геремек за Несигурното утре на европейската утопия през ХХI в. По
същата тема, но от друг ъгъл – Църквата, революцията и правата
на човека - дискутират известният френски историк Франсоа
Фюре и кардиналът на Париж Жан-Мари Люстиже. Събитията в
Близкия Изток са представени с анализите на Оуън Матюс Защо
християните в Турция подкрепят Ердоган и на Джон Понтифекс за
страха на египетските християни от „отвързаните” салафити. В
рубриката Съвременно богословие може да откриете непубликувана
статия от архива на Оливие Клеман за св. Франциск от Асизи и
Православната църква, както и лекциите на кардинал Томаш Шпидлик
Есхатология и христология и на митрополит Георги Ходр Евхаристия
и освобождение. Дебатът Християнство и наука е представен с
текстовете на протопр. Георги Драгас за Принципът на антропията
и човешката природа на Христос и на Юлия Талева Православният
поглед към законите на биоетиката, а протестантският богослов
проф. Стенли Хоервас размишлява Защо е важно да бъдеш католик. В
рубриката Култура Калин Михайлов се спира на Битката за времето
в няколко романа от последното десетилетие, а известният френски
историк Ален Безансон разсъждава върху Религията на Флобер. Броят
е илюстриран със средновековни евангелски миниатюри в подкрепа на
една археологическа хипотеза на Андре Грабар за Предисторията на
българската живопис.

Н Е П Р Е М Ъ ЛЧ А Н О

П

рез това лято покрай проекта,
внесен от левия депутат Любен
Корнезов, отново активно се заговори
за закон за българския език. Според
този законопроект държавна комисия
трябва да се грижи за опазването и
развитието на българския език, като
“приема задължителни решения за
замяна на изрази и думи от друг език
на български”. В тази комисия трябва
да влизат представители, избрани
от БАН, от Съюза на българските
писатели, от Академичния съвет
на Софийския университет и пр., и
тя трябва да предлага решения за
обогатяване на българския език, за
усъвършенстване на граматиката,
теми за научни изследвания за
развитието на българския език, както
и да организира издаването на речници
на българския език с включване на нови
изрази и думи.
Според Корнезов в закона трябва
да се запише, че “изучаването и
ползването на българския език е право и
задължение на българските граждани”,
“държавните органи, длъжностните
лица и гражданите са длъжни да
защитават българския език, както и
да съдействат за неговото развитие”,
“гражданите, които имат друго
етническо самосъзнание, са длъжни да
се отнасят с уважение към българския
език и култура”.
Проектът предвижда българският език
да е задължителен освен за държавните
институции, също и при сключване
на сделки за недвижими имоти,
при предаванията, съобщенията,
рекламите по радиото и телевизията
и публикациите в печата. На
български език трябва да се изписват
“наименования на учреждения, населени
места, площади, улици и пътни знаци,
гранични пунктове,
летища, училища,
търговски заведения,
наименования на фирми,
туристически обекти,
хотели и ресторанти”.
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Както помним, това не е първият
опит за прокарването на подобен
закон. Емил Кошлуков, депутати
от „Атака” и ГЕРБ периодично са се
обявявали за такъв закон, обличайки
националистичните си подбуди в какви
ли не мотивации. И разбира се, винаги
позовавайки се на Франция.
Не е лошо обаче да не забравяме, че
във Франция този закон е част от
една добре охранявана традиция, с
каквато ние не можем да се похвалим.
Нито пък БАН е с авторитета на
Френската академия. Нещо повече,
започна второто десетилетие на
ХХІ в. и глобализирането, включително
на ниво език, на което сме свидетели,
е тенденция, която не може да бъде
преборена, а и не е нужно. Нужно е за
сметка на това правилно дозиране
на административната строгост.
Не е особена гордост до българските
надписи на улици, площади и пр. почти
да липсват надписи на латиница, по
които чужденците да се ориентират;
обречена е и борбата с чуждиците,
когато те изговарят нови реалности.
Иначе да, работа върху езика е
необходима. Чалга лексиката
на политиците и масовото
елементаризиране на изказа на
учениците обаче няма да бъдат
преборени със закон. На тази
сериозна интелектуална язва, която
е външен белег за още по-сериозни
дълбочинни свлачища, се противостои
с превръщането на правилното
говорене в ценност. Впрочем това
е част от една по-мащабна ценност
– спазването на закона. Езикът
също има своята конституция
– речника. Ако предвиденият нов
закон си поставя за цел да се пребори с
неграмотността, каквато е отчасти
неговата мотивация, той е излишен
– достатъчно е да спазваме речника.
Преди броени дни Институтът
за български език „Проф. Любомир
Андрейчин” към БАН и издателство
„Просвета” публикуваха книгата
„Правопис и пунктуация на

Венцислав
Константинов,
„Гоблен, извезан
с дяволски
опашки”, изд.
„Сиела, С., 2011,
145 с., 8 лв.
Книгата
включва есета
върху смисъла
и същината
на словото,
изпитанията пред езика и ролята
на мълчанието. И обобщава опита
на преводача и читателя Венцислав
Константинов.

Ейврил Камерън,
„Византийците”,
превод Васко
Арнаудов, изд.
„Сиела”, С., 2011,
305 с., 16 лв.
Авторката е
професор по
късна античност
и византийска
история в
Оксфорд, а книгата представлява
опит да се опише кои и какви са били
византийците и какво е мястото на
Византия в европейската традиция.

С Ъ Б И Т И Я

На 24 септември, събота, от 18 ч. в
театралната зала на СУ ще се състои
голямо поетическо четене, замислено
като част от четенията в 350
градове, по инициатива на Световното
поетическо движение (World Poetry
Movement).
В четенето ще участват:
Амелия Личева, Андриана Спасова,
Боряна Кацарска, ВБВ, Владимир
Левчев, Деян Деянов, Едвин Сугарев,
Емил Христов, Иван Димитров, Илко
Димитров, Иван Ланджев, Екатерина
Йосифова, Калин Михайлов, Калин
Терзийски, Камелия Спасова, Марин
Бодаков, Мария Калинова, Миглена
Николчина, Никола Петров, Петър
Чухов, Румен Баросов, Стефан Иванов,
Стоил Рошкев, Цветелина Манова,
Яница Радева, Ясен Атанасов, Ясен
Василев
българския език. Основни правила”,
която предшества появата на нов
правописен речник. Нуждата от него
се налагаше включително поради някои
разминавания и недоглеждания от
предишното издание и очакванията
към новия правилник бяха високи – да
не забравяме, че по него се проверява и
оценява езиковата култура на ученици
и студенти. Щеше да бъде добре,
ако освен реверанса с главната буква
към институции и титулувани лица
бяха внесени например и уточнения
за грешното в предишното издание
изписване на 1-и, 2-и и т.н., както беше
обещано в интервю за „24 часа”; или
ако нямаше разминаване в съкратеното
изписване на часовете: 18 ч. (с. 95) и
22.00 ч (с. 105) и 10,15 ч. (с. 112); или
ако не фигурираше сепващият пример
за предаване на името ДжулиА (с. 38).
При всички случаи обаче условията
за коректното отношение към езика
са налице. Остава да бъде налице
и волята за това, а тя зависи от,
засяга и отразява потребността на
обществото. Като всеки друг закон.
АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА


На 29 септември от 18:00 ч. в Полския
институт, София, ул. „Веслец” 12
ще бъде предствена книгата
„КАМЪК, СКРЕЖ”
на Ришард Криницки с участието на
автора

Издателство „Стигмати”, 2011
превод - Вера Деянова
Стиховете ще чете актьорът
Богдан Глишев.

A B R O A D

Човешките чувства във формата на комикс
Визуалните и вербални дневници на графичните романи
улавят моменти, крехки като пеперуди
Пол Гравет
Понякога и най-мимолетният поглед, и
най-импровизираната забележка могат
да придобият особено значение, да се
запечатат в паметта като рисунка
от някой комикс; след това се връщаме
към тях отново и отново. Изборът
на посочените по-долу книги комикси
показва, че визуалното и вербално
съдържание на графичните романи
успява да съхрани тези бързо отлитащи
моменти. Във „Вкус на хлор” кротък
тийнейджър с неохота приема
нареждането на своя лекар да се заеме
с плуване, за да излекува изкривяването
на гръбначния си стълб. При второто
посещение на басейна през широко
отворените му очи виждаме младо
момиче, което нагласява очилата си и
шапката за плуване, влиза във водата,
протяга ръце, преди да се оттласне
от стената, и загребва енергично.
Задържайки главата си наполовина
над водата, той се плъзга в близост
до нея, за да я разгледа внимателно,
докато тя вече минава покрай басейна,
освобождавайки от шапката дългата
си черна коса. Погледът му, изразяващ
удивление и желание, ни казва всичко.
Техният първи контакт съдържа само
„довиждане”, вторият – несръчно
описание на проблемите на гръбначния
му стълб; постепенно обаче между
неатлетичното момче, което прави
нещата с усилие, но успява да я разсмее,
и момичето, което е шампион по
плуване, учи го да плува добре и го
окуражава, възниква приятелство.
Когато се съгласява да го научи да
прави салто, той се усмихва и й
отговаря „Да, вярвам ти”; на връщане
плуват в пълен унисон. Посланието,
което тя отпраща към него под
водата обаче остава възбуждащо
тайнствено. Рисунките на младия
френски художник Бастиен Виве са
съзвучни с уязвимостта на тяхната
физиката и чувства. Той обгръща
младите им тела в тюркоазен цвят,
преминавайки от ясните очертания
и цветовете на човешката плът
над повърхността на водата към
абстрактни картини в сиво-зелено
под нея, превръщайки плувния басейн в
специално пространство, изпълнено с
флуидите на надеждите и желанията.
Границата между любовта и
приятелството е обект на внимание
и в „Емпайър Стейт: любовна
история (или не)”. Джими Йе, на 25,
е американец от азиатски произход,
библеотекар, който иска да стане
художник или уеб дизейнер; прекарал е
целия си живот в Оукланд, Калифорния
и живее с майка си. Не вижда причина
да напусне този дом, а когато
приятелката му Сара, „мило израелско
момиче”, опитно в ходенето по срещи,
уговорени онлайн, му казва, че се мести
в Ню Йорк, срамежливият Джими не е
способен да посочи и едничка причина,
която би могла да я задържи – защото
тази единствена причина е той. След
като Сара си отива, думата „Ню
Йорк” го преследва непрекъснато,
изписана по книгите от лавиците на
библиотеката. Сара му изпраща чанта
от веригата книжарници “Странд” и
Джими най-накрая се чувства свободен
да я последва, прекосявайки Америка
в едно изтощително пътуване с
автобус, тъй като смята, че ще му е
нужен паспорт за вътрешните полети.
Романтичен както винаги, той си
уговаря среща с нея в града, който
нарича „загнояла дупка в ада”, на върха
на Емпайър Стейт Билдинг, точно
като в „Безсъници в Сиатъл”; тя не се
появява. Животът в Голямата ябълка
я е променил, скоро той ще промени и
Джими.
Джейсън Шига следва съдбовните
изпитания на своя алтер его напред
и назад във времето, подреждайки
различни по големина комикс-панели

в групи, пресъздавайки Оукланд в
червени тонове, Ню Йорк - в сини, и
смесвайки двата цвята, когато Джими
е на работа или на катастрафалната
среща. Опростените карикатури на
Шига - кръгли глави, дълги и гъсти коси,
понякога пълни със сълзи мигли, улавят
бързо отлитащите моменти.
Мъжете са разочарование за Ейми
Брес, нещастно влюбената героиня
на Пол Хорншемейер в „Живот с
мистър Дейнджеръс”. Отегчена от
работата си в универсален магазин,
живееща сама с котката Мориц, Ейми
е пристрастена към анимационното
телевизионно шоу „Мистър
Дейнджеръс”, чиито герои навлизат в
нейното подсъзнание. Тя често говори
на котката и всъщност главно на
себе си, а повечето от контактите
й с другите се осъществяват по
телефона. Виждаме само нейните думи
от разговора, репетициите, преди да
набере номера, или мислите й, които
не може да изговори, след като вече е
оставила слушалката. Един прекъснат
разговор с Ерик рязко приключва
нейното „най-ново романтично
преживяване”; прекършената й връзка
е сведена до осем сбити фрагмента
в сиво и бледооранжево в раздела
„Театърът на Ейми Брейс представя”.
В шестия комикс-панел Ерик я задържа
на дивана, докато дискутира имената
на бебетата, а тя повтаря думите му
„Дали да ги задържим?” В седмия панел
Ерик, стоящ зад дивана, без да се вижда
лицето му, пита: „Как се случи това?”,
докато Ейми седи със сведени очи и
кръстосани ръце върху корема. На 26ия й рожден ден, когато разведената й
майка й купува китайски обяд и розов
пуловер „Смайли Тротър” с избродиран
еднорог, Ейми решава да се поглези със
сладолед, фантазирайки, че плавно се
превръща в твърде пълна фигура от
анимационен филм. Накрая преспива
с продавача на сладолед в поредното
запознанство за една нощ, за която след
това ще съжалява.
Чувства се истински жива единствено
когато разговаря с Майкъл, на когого
може да каже почти всичко, един
отсъстващ приятел и може би нещо
повече. Усмивка огрява лицето й,
когато той споделя, че е поканил на
среща жена, която го е отхвърлила.
Лицемерно тя отговаря: „О,
съжалявам”. В сънищата й брадата на
Майкъл започва да се появява на лицето
на котката или на лицето на неин не
особено въодушевяващ колега любовник.
Разговорите с Майкъл се превръщат
в единствено средство за оцеляване.
Хорншемайер оформя пространството
и създава текста с голяма прецизност,
стил, който отразява влиянието
на Даниел Клоус и Крис Уеър, но все
пак остава уникален. Резултатът е
пресъздаване на персонажа с топлота и
съчувствие.
Краят на една връзка може да бъде и
забавен, така както е представен от
набиращия популярност британски
автор на комикси Люк Пиърсън
във „Всичко, което пропускаме”. С
корица, която напомня на стилното
оформление на книгите на Penguin от
60-те – в оранжево и черно, графичният
му роман интелигентно се разминава
с всички очаквания, избягвайки
сладникавостта, за да се залута между
меланхолията и суровите чувства.
Мъж и жена спорят в спалнята, но тя
не забелязва тъмната сянка, излъчваща
черна жлъч, която се процежда в
неговото тяло през „задната част
на главата му и устата му... и
оформя внимателно думите му”.
Привидението е свършило работата
си, връзката им се разпада, то напуска
стаята и се отдалечава, за да се
присъедини към огромно ято, което се
носи нагоре в небето, сякаш излязло от
картина на Магрит; това са духовете,
носещи негативна енергия, близки до

дементорите на Дж. К. Роулинг.
Докато кавгата на двойката
се разпалва, те не виждат и
благите ануриди – наполовина
гущери, наполовина паяци,
винаги наблюдаващи човечеството,
непропускащи нищо и така светкавично
бързи, че никога не могат да бъдат
съзрени.
Танцуваща ела, морско чудовище,
излязло на повърхността, жена, която
се разпада на 16 парчета и успява
отново да се събере в едно: случват
се необикновени неща, но винаги зад
гърба ни, извън погледа ни. Уил е изцяло
погълнат от загубата на любовта си,
на партньора си, на дома си и вероятно
на волята си да живее. От едва
доловимите движения, като растежа
на корените и на раковите клетки,
до макрокосмоса на гигантските
извънземни, хвърлящи метеорити
като малки камъчета, Пиърсън
използва своите трийсет и осем
страници, за да предаде интензивно
протичащи паралелни събития – една
неизвестна вселена, съществуваща
отвъд страниците на книгата. Накрая
Пиърсън се връща към най-мрачния
момент за Уил, когато героят му е
притиснат между тъмното същество,
изцеждащо мозъка му, докосвайки с
пръсти челото му, и присъствието на
нещо друго, „което го чака и жадува
да бъде открито”. Никога не е твърде
късно да започнеш да виждаш нещата.
Когато угасва последната любов на
канадския художник Честър Браун,
той решава да остане в апартамента,
който споделя с бившата си приятелка
дори когато там се нанася новият й
приятел и шумът, който те вдигат,
докато правят любов или се карат,
прониква през стените. Стига до
извода, че „романтичната любов носи
повече болка, отколкото щастие”.
Отхвърляйки „моногамията, която
притежава силен собственически
импулс”, но нуждаещ се от секс,
Браун най-накрая решава да отиде при
проститутка.
„Да си платиш за това” - комични
мемоари за това да бъдеш Джон”
документира неговите тревоги
относно това, което трябва да каже,
сумата, която трябва да плати,
страховете му от обир или арест,
внезапните му преценки, всяка негова
мисъл. След като за първи път е с
„Карла”, той се усеща ободрен: „Имаше
прямота, откровеност. Всичко излежда
така естествено”. И записва следното:
„товарът, който трябваше да нося,
откакто съм юноша, изчезна. Този
товар никога повече не се върна”.
Трийсет и три глави, някои съдържащи
само по три комикс-панела, повечето
носещи имена на жените, на които е
плащал за секс, хроникират неговите
срещи и незадоволителното общуване,
което често те му носят. Това е
преднамерено създаден безстрастен,
сух, прозаичен репортаж - представен
в малки панели, равни по размер, наймного по осем на страница, обрамчени
с дебели черни рамки и придружени
с двайсет и три приложения и
двайсет и две страници с бележки.
Похотливостта по-нататък е
приглушена – жените се показват в
гръб или лицата им са покрити с коси,
или фигурите им са частично отрязани
от рамките на комикс-панелите или
балоните с думи. Сцените със секс са
предадени предимно от дистанция малки фигури, пресъздадени с радиално
разбягващи се щрихи, оградени с черни,
тънки линии, показващи движение, лица
без изражение, липса на акценти върху
частите от тялото. Редките рисунки
в близък план включват бенка на женско
тяло и друга жена, която изследва
пениса на Честър: „Очевидно тя беше
много старателна – това беше твърде
щателна проверка”. По-интересен е
начинът, по който Браун се опитва

да опознае жените, техния произход,
минало, характер и професионална
етика. Една от жените крие лицето
си, докато прави секс; друга превръща
лицето си в застинала маска. Минават
много посещения, преди някоя жена
да целуне Браун по устата или да го
гледа в очите, докато правят секс.
Накрая Браун постига своя форма на
моногамия, оставайки верен на „Денис”
в продължение на шест години, макар и
все пак да си плаща за секса. Животът
му тече без преструвки, отвъд
всякаква самонадеяност или морални
присъди.
„Терапията е като любовна история,
макар и да е романс, при който единият
от двамата си плаща”. В „Ерън и
Ахмед”, написан от носителя на
наградата „Макартър” Джей Кентър
и илюстриран от Джеймс Ромбъргър,
психиатърът, работещ с ветерани
от войните, Ерън Гудман канализира
своя срам, дължащ се на безсилието
му да спаси баща си, който се е
застрелял, и жена си, която е загинала
на 9/11, в разпитите на терористи
в Гуантанамо. Когато мъченията
не постигат поставената цел, Ерън
комбинира триковете на своята
терапия на преноса с „хормонален
коктейл, доминиран от естроген”, за да
убеди Ахмед, афганистански инженер,
работил като шофьор на Бен Ладен, да
разкрие кое е онова нещо, което може
да накара някого да стане атентатор
самоубиец.
Ахмед казва, че Бен Ладен наричал
своите последователи „програмисти”;
в този момент ексцентричната
теория на Ерън, която използва меми
или „заразява с думи”, програмирайки
компютрите на нашите мозъци, за
да управляват телата ни - „кукли от
плът”, - изведнъж започва да звучи
правдоподобно. Ахмед помага на Ерън
да бъде инфилтриран в джихадски
тренировъчен лагер в Пакистан, но дали
Ерън е достатъчно хитър, за да разбере
техните „свещени слова”, „Бога мема”,
без да стане техен „избраник... с промит
мозък, който да зарази целия Запад?”
По-коварни от думите са образите,
които те му показват, тъй като
визуалните средства по-ефективно
запалват „фитила в мозъка”. Все още
несигурни кой кого е изиграл, двамата
мъже се връщат нелегално в Ню Йорк.
Ерън не изпраща доклад в Гуантанамо,
сега той се чувства инструктиран, а
Ахмед очевидно се превръща в негов
любящ защитник. В един театрален
финал, Ерън отговаря на въпрос, който
сам е задавал: „Може би любовта е
мема, която прогонва другите... дори
Свещените Думи”. Препускайки през
различни идеи в провокативната
си пост-9/11 психодрама, Кентър и
Ромбъргър се отнасят с респект към
думите и изображенията, разбирайки
добре какво те могат да постигнат
заедно.
Преведе от английски
РУЖА МУСКУРОВА
Преводът е направен по The Times
Literary Supplement, 31август 2011.
Пол Гравет е редактор на
предстоящото издание „1001
комикса, които трябва да
прочетете, преди да умрете” и един
от издателите на The Great
Unwashed от Уорън и Гари
Плийс. Той е куратор на
изложбата на Поузи Симъндс
в Белгийския център за
комикси в Брюксел.
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Неразказаната история на града
Животът в европейските градове се променя из основи в периода
между 1890 и 1970 г.
Ансън Рабинбах

Сузана Тамаро, „Върви накъдето те
води сърцето. Луизито. Една любовна
история”, прев. от итал. Бояна
Петрова, Толя Радева, изд. „Рива”, С.,
2011, 231 с., 13 лв.
Сузана Тамаро е една от нашумелите
италиански писателки. Романът
„Върви накъдето те води сърцето” се
превръща в световен бестселър през
90-те години на ХХ в. В него, както и
в „Луизито” тя разказва за емоциите,
които движат човешките същества,
за „мъдростта на сърцето” и за
нишките, които обвързват съдбите на
хората.

Владимир Каминер, „Моята кавказка
тъща”, прев. от немски Петя
Пешева, изд. „Ентусиаст”, С., 2011,
157 с., 11 лв.
Роденият в Москва Каминер е един от
най-издаваните и превеждани в чужбина
немски автори. Негова запазена
марка си остават руските сюжети,
увлекателното разказване и смехът.

Амели Нотомб, „Зимно пътуване”,
прев. от френски Светла Лекарска,
ИК „Колибри”, С., 2011, 101 с., 11 лв.
Това е поредният роман на Амели
Нотомб, който излиза с марката
на „Колибри” и в превод на Светла
Лекарска. Както и в повечето
произведения на авторката, и тук
акцентът е върху занимателния
сюжет, играта, развихрената фантазия
и иронията.
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През 1934 г. Мартин Хайдегер написва
известното си есе, в което обяснява
защо е отказал на покана да преподава
в Берлин. „Защо все още живея в
провинцията” е антиградска филипика,
предупреждаваща, че градовете
подлагат мислителите на това, което
той нарича „деструктивна грешка”.
Когато обаче мъдрият философ се
вслушва в думите на местните селяни
и в „това, което планините, горите и
нивите разказват”, той се изпълва с
вдъхновение. Без съмнение Хайдегер не
е единственият интелектуалец от ХХ
век, който подхваща неизчерпаемата
бурна тема за опасностите, които
крие градският живот. Като израз
на противоречие, книгата Уличен
живот на Лийф Джеръм можела да
бъде озаглавена „Защо все още живеем
в града?”. Произведението предлага
напълно лишена от романтизъм,
широкообхватна и детайлна информация
за културната история на европейските
градове през дългия ХХ век. Не
подминава отчуждението, бедността,
насилието, борбата с расизма, но
обръща повече внимание на това как
кварталите, фабриките, спортните
отбори, клубовете, залите за танци и
баровете привнасят приятелство и
сплотеност в градския живот.
В днешно време, когато близо 80
процента от европейците живеят
в градовете, няма съмнение, че
животът коренно се е променил в
периода между 1890 и 1970 г. Уличен
живот засяга пет основни теми:
политика, култура, живота на жената,
сексуалната идентичност и влиянието
на планирането. Първата глава описва
революционните и дисидентски
надигания от Първата световна
война до падането на комунизма.
Жените имат главна роля в разказа, а
втората глава засяга не само жените
в обществената сфера, улиците,
баровете и фабриките, а също така и
тяхната борба за извоюване на сигурно и
адекватно лично семейно пространство.
Третата част се фокусира върху
културата (Джеръм избягва
термина „популярна”), като обхваща
музикалните зали, кината, заведенията,
баровете, футболните стадиони,
денс и джаз клубовете, дискотеките
и помещенията, доминирани от
телевизията. Впечатляващата
четвърта част засяга сексуалността,
особено нестабилността на мъжката
сексуалност, докато „бетонирани”
и установени модели не започват да
доминират в публичното пространство.
Последната част разказва за
„плана”, за ролята на експертите и
архитектите в реструктурирането,
възобновяването и регулирането на
градското пространство в късните
години на ХХ век. Джеръм изтъква
начините, по които градските „места
и пространства” – улиците, фабриките,
кината, нощните клубове, парковете
и жилищните комплекси – са „където”
основните събития и промени в Европа
биват осъществени.
Преди Първата световна война
градовете имат подчертано
различен облик. И все пак общи за
всички са разпалените дискусии за
пространството, в което уличната
политика се превръща във висша. В
края на ХІХ век Хамбург е парализиран
от мащабно разпространилите се
социалдемократически срещи, когато
властите решават да затворят
обществените зали и цензурират
партийната преса. По същия начин,
когато на протестиращите жени
работнички в Брадфорд и Лийдс бива
забранено да правят събрания на
закрито, те започват да се срещат в
паркове и открити ледени площадки.

Това довежда до стимулирането на
мъжете – членове на търговските
профсъюзи, - да разширят полето на
дискусиите си. Във Виена социалистите
превземат забранените буржоазни
територии на Рингщрасе, като по този
начин унижават мощното християнско
социално правителство на Карл Люгер.
И руската, и немската революция от
1917-1918 г. започват с надигания на
пристанищни работници, а в Москва и
Санкт Петербург огромни предприятия
(с над три хиляди служители)
предоставят организационно
пространство за антибуржоазни
бунтове. „Ограничаването в рамките на
определени пристанища, работилници
може и успява да спомогне за добрата
съгласуваност”. Заемането на
фабриките в Северна Италия през
„Червените години” на периода 19191920 г. провокира появата на уличните
скуадристи, които формират
щурмовите групи на фашизма и помагат
на Мусолини да вземе властта. Нацисти
и комунисти водят кървави борби за
контрол над германските улици през
последните години на Ваймарската
република, като маргинализират поуважаваните социалдемократически
партии. Във Франция уличната политика
стартира на 6 февруари 1934 г., когато
авторитарните групи стават заплаха за
Третата република и си съперничат със
социалистите и комунистите за възлови
места в Париж, особено около Place de la
Concorde. Тук резултатите са напълно
различни. В Германия упоритостта на
уличното насилие съсипва държавата,
докато във военновременна Франция
организираното съперничество от
страна на левицата в комбинация с
ефективния политически контрол
спомагат за съхраняването на
държавността и укрепването на
демокрацията. Джеръм изтъква, че за да
се превърнат в реалност политическите
безпокойства, вражди и стремежи,
те трябва да заемат специфично,
а в повечето случаи публично
пространство.
След Втората световна война
геополитиката в Европа е силно
преплетена с градската политика, и то
точно в Берлин, където съветската
блокада на града през юни 1948 г.
довежда до небезизвестната спасителна
операция на съюзниците, носеща
името „Берлински въздушен мост“.
Оттеглянето на Сталин е първата
знаменателна победа в Студената война,
която почти заличава в народното
съзнание спомена за британските и
американски бомбардировки над града.
На 17 юни 1953 г. относително дребни
разногласия, касаещи работата по
строителен обект в Берлин, водят
до внезапна конфронтация с властите
от Източна Германия и до поредица
„разпокъсани“ улични бунтове, които
поставили на кантар относително
новосформираното правителство
на СЕД (Партия за социално
единство). Както се вижда три
години по-късно, в Познан и Будапеща,
градските демонстрации по това
време разкриват „олюляващия се от
слабост“, нестабилен комунистически
режим. Микроисторията на
тези събития показва тясната
връзка между определени места
и обгръщащите ги политически
структури. Студентските изригвания,
парализирали Париж през 1968 г.,
тълпите, противопоставили се на
съветските танкове в Прага и полските
стачки в Гданск доказват, че уличните
протести далеч не са отживелица,
нито в стабилните демокрации, нито
в тоталитарния Изток. При все това,
въпреки че възхвалява парижките
събития от май 1968 г. като същински
революционен порив, Джеръм поставя
акцент върху конкретните географски
източници на насилие от страна на

местните в кампуса на Университета
Нантер, прераснало малко по-късно
в барикадиране на парижките улици
и стачки във фабрики и автомобилни
заводи в предградията.
Въпреки исканията на феминистките
движения за повече граждански права
в началото на ХХ век повечето жени
са загрижени предимно за домовете си
или - както в случая с поне половината
от работещите като прислужници
британски жени – за домовете на позаможните господарки. Все повече и
повече жени биват назначени в нови
промишлени отрасли и фирми, и все пак
болшинството от тях се връщат по
домовете си след брака. Учудващо, но
Първата световна война не довежда
огромен брой жени в заводите, а те
започват да се открояват главно като
регулировчици, кондуктори, инспектори,
ватмани, пощальони и други, доминирани
най-вече от мъжете, униформени
професии. За първи път могат да се
видят непридружавани от никого жени
да посещават барове, ресторанти,
кафета и бални зали. В Берлин полицията
започва да гледа с ново око на жените,
участвали във военновременните
бунтове за храна, като по този начин
променя из основи социалното им
положение като граждани. Работещите
жени събуждат известни притеснения
сред мъжете, които често ги изкарват
виновници за спада на раждаемостта,
или това, което французите наричат
„депопулация“. Безспорно е, че жените
започват все повече да контролират
телата си и да укротяват своята
плодителна сила, което довежда
до изравняване на демографските
показатели до 1920 г., доста преди
откриването на противозачатъчните
средства.
Макар войната да оказва незначително
влияние върху работната заетост при
жените, в следвоенна Великобритания,
Германия и СССР те навлизат в
работните сфери в безпрецедентни
количества (изключваме Франция). Те
са на челни места, както в движенията
срещу орязване на заплатите и
рационализацията, така и в борбата за
изравняване на доходите им с тези на
мъжете. Съветският опит се оказва
хаотичен, дори катастрофален. В
средата на трийсетте години на ХХ
век на руските жени им се забранява
контролирането на раждаемостта
и голяма част от тях са изхвърлени
от работните си места. Но в
болшинството от европейските страни
жените все повече се открояват в
обществения живот и налагат идеите
си по отношение на мода, стил и имидж,
което шокира съвременниците им.
Втората световна война обаче нанася
съкрушителен удар върху популацията
на жените, след като въздушните
бомбардировки засягат особено тежко
Германия, Полша и Русия, и в по-малка
степен Великобритания. Безчетен брой
жени загиват в обсадата на Ленинград. В
германските градове, както и в Унгария,
Варшава и Виена, жените са подложени
на масови изнасилвания от Червената
армия. Завърналите се войници, особено
евреи, откриват придобивките и
имуществото си ограбено или легално
конфискувано. Последиците от
повсеместната бедност, разруха и
безпорядък след войната намират израз
в акцента, който се поставя през 50-те
и 60-те години върху подобряването
на имуществото, сдобиването с
нови стоки, утвърждаването на
неприкосновеността на личното
пространство и грижата за
семейството. Някои историци
виждат в завръщането към семейното
огнище абдикиране от стремежа
към образование и сносна заплата
или дори историческа трагедия. Но
Джеръм е убеден, че общественото
мнение сега се променя: следвоенният
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фокус върху семейния живот,
възпроизводството и материалната
обезпеченост показва, че градските
жени все повече владеят съдбата си.
Феминистката историография, твърди
Джеръм, потвърждава как нуждата от
материални придобивки и семеен живот
олицетворява „стремежите на много
жени, такива, каквито са били, а не
каквито би трябвало да бъдат“.
Трансформирането на градските
пространства през втората
половина на ХХ век води до появата
на съвременната сексуалност и
предефиниране на семейния живот.
Музикалните зали и кабарета от късния
ХІХ и ранния ХХ век започват като
места, където се смесват различните
полове и социални класи. Но скоро се
превръщат в комерсиална форма на
забавление, която ограничава зрителите
заради все по-скъпите и пищни
приготовления. Тази ригидност стои в
ярък контраст с появата на черната
музика, представена най-вече в лицето
на особено популярната през
20-те години Жозефина Бекер. Балната
зала разделя хората на поколения, като
създава не само спонтанни стилове, но
също изгражда и облика на тогавашния
тийнейджър. До края на 1920 г. записите
стават все по-достъпни, а радиото
вкарва в домовете „горещи“ денс
парчета. Дори нацистка Германия
не успява да се отърси изцяло от
джаза и суинга въпреки високопарната
пропаганда срещу „негърската музика“.
Киното идва на сцената преди
Първата световна война и до 1911 г.
големи филмови „палати“ изместват
временните и често опасни сборища.
Европейските (и американски)
кинолюбители посещават киносалоните
заради самото преживяване, а не
толкова заради конкретен филм.
Отиват и с идеята да се порадват на
малко лукс, с който не разполагат у
дома – килими, централно отопление
и модерни тоалетни. Киносалоните се
превръщат в новите социални центрове,
където хората се събират, двойките
се прегръщат, а децата и кучетата се
разхождат. Когато телевизията пренася
киното в домовете през 50-те години,
тя драстично преобразува това, което
Джеръм нарича „микрогеографията на
семейния живот“. Подобно на киното
телевизията се разпростира извън
класовите граници, но за разлика от
него почти обезсмисля общуването.
Нуждата от колективно преживяване
е запълнена от нови технологии за
увеличаване на звука, денс клубове и
дискотеки, които първо отварят врати
в Париж в края на 30-те и началото на
40-те, а оттам се разпространяват
във Великобритания и САЩ през 60-те.
„Точно тези краткотрайни, нощни,
невидими пространства позволяват
възникването на субкултурните
движения“, пише Джеръм. Подобни
места преобразяват начина, по който
се гледа на възрастта, класата, пола и
сексуалността в края на ХХ век.
Градовете предефинират идеята
за пола и за връзката между пола и
гражданството. Джеръм се позовава
на изобилие от исторически източници
относно хомосексуалността
– той ги нарича „литература на
едностранността“ - и показва, че в края
на столетието хомосексуалистите
от средната класа започват да
доминират в сексуален аспект. От
Манчестър до Москва срещите
между мъже стават все по-честа
гледка по улиците, в баровете,
обществените бани, тоалетните и
най-вече в психиатричните отделения.
Неконвенционалният секс става основна
тема на таблоидите и градските
пътеводители, наред с честата
злоупотреба от страна на полицията.
Преди и особено по време на Първата
световна война содомията почти не
е преследвана. Изборът на сексуален
партньор и полова идентичност не
е ясно определен. Работещите мъже
могат да спят с други мъже, като все
пак запазват мъжката си идентичност.
Но в периода между двете войни се

появяват специални места за определени
класи, в съвременния смисъл на думата
- „само за гейове“. Джеръм отбелязва,
че настъпва преплитане между
пространството и идентичността.
Градовете се пълнят с места,
които едновременно предоставят
възможността и средата за подобни
нетрадиционни срещи между мъже.
„Кризата в мъжествеността“,
която последва Втората световна
война, довежда до нарастване на
злоупотребите, както и на тяхното
преследване, а също така и до
увеличаване на обвързаните с ясно
изразена гей или лесбийска идентичност
места, чиято клиентела идва главно
от средната и работническата класа.
Само през 50-те години, когато
гоненията достигат връхната си
точка, хомосексуалистите започват
да защитават не само действията
си, а и идентичността си. Джеръм
твърди, че „сексуалната анархия“ в
средата на столетието довежда до
къде-къде по-ярко „кристализиране
на идентичността“, въплътено в
разнообразяването на „хомосексуалните
места“. В края на века мъжете и
жените хомосексуалисти обособяват
свои зони, където свободно могат да
отстояват исканията си за равенство,
като същевременно подпомагат
възобновяването на градската среда
и новите начини на консумация.
Джеръм не отхвърля необикновеното
постижение на правото да се
изразяваш пълноценно в обществото,
но също така отбелязва и цената на
хомогенизирането, комерсиализацията
и йерархията, която идва заедно с гей
културата.
Голяма част от Уличен живот се
интересува от разбъркания и естествен
вид на европейските градове, особено
преди Втората световна война. В
последната глава Джеръм се спира
на идеала за един рационален, добре
устроен и професионално управляван
град, с други думи – на проектирането.
Проектирането, смята той, е „обща
смесица от отрова и антидот“; то е
преследването на здраве, рационалност
и красота, както и вдетиняването на
гражданите в либералните демокрации
и комунистическото потисничество
на Изток. Държавните усилия да
изкоренят холерата и туберкулозата
през ХІХ век довеждат до събирането
на обществени данни за „по-низшите
класи“ и до изготвяне на планове за
подобряване здравето на националната
„раса“.
Едно от известните решения е
предложението на Ебенезър Хауърд от
1898 г. да се построят т.нар. градове
градини в градските покрайнини,
което включва обстоен план как да се
облекчат икономическите, социални,
културни, образователни и материални
неудобства на градския живот. В
подобна хигиенизирана и изкуствена
градска среда кръчмите, забавленията
и хазартът биха били напълно
забранени. Макар непретенциозна, но
и също толкова неосъществима на
практика, идеята на Хауърд за град
градина изпреварва експерименталните
социални жилищни планове, възприети
във Виена, Франкфурт и Москва през
20-те години, както и обширните
обществени жилищни комплекси,
построени извън Париж и Лондон през
30-те. Планировчиците и архитектите
се предоверяват на своите сложни
дизайни и за никого не е изненада, че
се провалят, като най-грандиозен от
всички е провалът на Магнитогорск,
съветски металургичен град, разположен
в планината Урал. Тамошните жители
прибягват до строенето на глинени
колиби, за да си получат личното
пространство, което плановиците се
опитали да унищожат със строежа
на общи спални и кухни. Масивното
жилищно строителство се превръща
в мотото на следвоенните плановици.
Така наречените „нови градове“ във
Великобритания, предградийните
селища на Франция, сателитните
градове в Германия се множат до
1970 г. Джеръм определно е точен
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в преценката си за хвърлените
усилия. Провалите не са толкова на
архитектите и плановиците, колкото
на държавната и социална политика в
сферата на бедността, безработицата,
здравеопазването и състоянието на
занемареност. По същия начин причина
за градското насилие в британските
жилищни комплекси или широко
огласените вълнения във френските
предградия през 2005 г. не е расата
или имиграцията, а предразсъдъците,
западането на обществените услуги и
безработицата. Расовите конфликти
обаче засилват популярния стереотип
за градовете като тъмни, опасни и
разтърсвани от криза места. Джеръм с
право допълва, че често се пренебрегва
степента, в която поколенията
имигранти са интегрирани и приети
в нашите градове. През целия век
европейците са обхванати от чувство
на отчуждение и страх от икономически
срив, но градовете също така успяват
да създадат работнически общности
със своеобразно чувство за лоялност
към колектива, със своя музика и
поддържащи структури. Градовете,
обобщава Джеръм, осигуряват много от
нещата, които буржоазните критици
на градската култура до неотдавна
свързвали със селския живот.
Уличен живот е изследване и като
такова може да бъде критикувано
за пропуските си – Скандинавия,
Югоизточна Европа и Иберийския
полуостров се споменават рядко
– както и някои ключови аспекти
от градския живот, като например:
транспортният контрол, търговията
на дребно, рекламната индустрия и
най-вече икономическото влияние
на неолиберализма са недостатъчно
застъпени теми. Някои от възгледите
на Джеръм са спорни: например
пресиленият паралел между плановете
за западноевропейските градове в
периода между войните и нацистката
гетоизация на евреите в Лодз, Полша.
Но когато се фокусира върху градовете,
които познава добре – Лондон, Париж,
Берлин, Москва и родния си Манчестър
– съжденията му са повече от прецизни.
Уличен живот е забележителен синтез,
който поставя на фокус десетилетия
специализирани изследвания и
материали. Приносът на Лийф Джеръм
е умението му да концентрира в
стегнат вид изумително количество
исторически знания с впечатляваща
пестеливост и прозорливост на
изказа. Патологизирането на градския
живот, настоява той, е резултат
от незаинтересована, обзета от
тревоги, буржоазна перспектива, която
недовижда културното богатство,
добросъседските отношения и
интеграцията. Уличен живот подрива
основите на „културния песимизъм“, с
който исторически се характеризира
толкова много от литературата,
посветена на градовете, както и
неговия утопичен антипод. И все
пак завършва оптимистично - с една
обещаваща бележка: „вместо да гледаме
на градовете като на опасни тресавища,
готови да погълнат основите на
обществото ни, трябва да почитаме
тяхната смайваща способност да
поглъщат, преобразяват и просто да се
справят с нещата“.
Лийф Джеръм
Уличен живот
Неразказаната история на Европа от
ХХ век
Oxford University Press
Ансън Рабинбах е професор по
история в университета Принстън и
автор на In the Shadow of Catastrophe:
German intellectuals between Apocalypse
and Enlightenment („В сянката
на катастрофата: германските
интелектуалци между Апокалипсиса и
Просветлението“), 1997 г.
Преведе от английски
ЕЛЕНА ЩЕРЕВА
Преводът е направен по Литературното
приложение към The Times,

Джани Ватимо, „Нихилизъм и
еманципация”, прев. от итал.
Кристиан Кацори, Тодор Петков,
ИК „Критика и хуманизъм”, С., 2011,
235 с., 19 лв.
Изследването е една от последните
книги на Джани Ватимо и събира
студии върху етиката, политиката
и правото. Разгледани са теми като
постмодерното състояние, новите
технологии, глобализацията, съдбата
на Запада, бъдещето на Европа,
„хуманното” правосъдие и пр.

Кристофър Марлоу, „Тамерлан
Велики“, прев. от англ. Евгения
Панчева, изд. „Колибри”, С., 2011, 232
с., 20 лв.
Едно от най-представителните
произведения на Ренесанса, което
развива тезата, че човек е автор на
самия себе си, но и което, типично в
духа на Късния ренесанс, се усъмнява
в човешката природа, наблягайки на
теми като прекомерната воля за
власт, безразличието към човешкото
страдание и изобщо - нееднозначността
на човека. И всичко това в майсторския
превод на Евгения Панчева!

Лоранс Бенаим, „Биографията на Ив
Сен Лоран”, прев. от френски Галина
Меламед, изд. „Колибри”, С., 2011, 400
с., 18 лв.
Биографията на прочутия френски
дизайнер Ив Сен Лоран е дело на
журналистката Лоранс Бенаим,
която дълги години е работила във
вестник „Монд”, а в момента ръководи
списанието за независима мода
„Стилет”. Разказвайки историята на
Лоран, книгата се опитва да отговори
най-вече на въпроса защо марката
„Ив Сен Лоран” се е превърнала
в символ на изтънчения вкус и
новаторството.
Литературен вестник 21-27.09.2011

5

П Р О Ч Е Т Е Н О

Д Н Е С

Давид(ът): Протей. История(та): конструкт
Втори том. Така бройно
можем да определим
изследването на проф. Милена
Кирова Давид, Великия.
История и мъжественост в
Еврейската Библия. Книга 1.
Втори, защото преди него се
появи друга нейна авторска
монография: Библейската жена.
Механизми на конструиране,
политики на изобразяване
в Стария Завет. Редицата
е естествена, чак саморазбираща се
– след жената идва мъжът, а след тях
двамата вероятно и детето (поне
така пожела проф. Боряна Христова на
представянето на книгата). Преди това
обаче трябва да дочакаме втория том
за мъжествеността, в който – надявам
се, ще открия ония взаимоотношения,
които в първия том проф. Кирова е
предпочела да остави засега встрани.
Това, което с най-голям интерес
очаквам – взаимоотношенията на Давид
с Ионатан, Сауловия син, който сключи
съюз с Давида, понеже го обикна като
душата си (1 Царств, 18:2) Ще обясня
защо: има една картина на Рембранд,
изобразяваща знаменитата борба на
Иаков с ангела, където двамата сякаш
не се борят, а все едно всеки миг ще
се целунат. Поне при ангела е видно
това: той е с миловидно голобрадо
лице, андрогинен, а Яков е затворил очи,
понеже се бори с него в съня си. Това е
един, поне според мен, хомоеротичен
сюжет, каквито и други има в Стария
Завет (разказът за Содом и Гомор), но
сякаш във връзката между Ионатан и
Давид той е „разкрит“ най-свенливо, с
една почти „моминска“ срамежливост.
Защото ако в хетеро-любовите на
Давид свещеният текст е неприкрит
и директен, тук той свежда зачервено
глава, полу-шепти, полу-напява, без да
казва нищо конкретно… И не иска, бои
се да отиде по-далеч от душата на
Ионатана.
Очаквам с такъв интерес разказът на
Милена Кирова за тази „копулация“,
защото прочетеното от мен в Книга 1
на Давид, Великия (ми) показа, че
нейното изследване е скрупульозно,
ерудитско, иновативно и любопитно.
Едновременно с това – изключително
впечатляващо с привлечената за
интерпретация и коментар изворова,
историческа, библеистична и
хуманитарна книжнина. Милена Кирова
никак не е пестила усилия, за да ни
разкрие и пресъздаде множество студии
и монографии (предимно на английски
език), посветени на старозаветната
проблематика, да ги постави в нов
контекст, за да изпъкнат по-ярко и порелефно в нейния текст.
Няма как да бъде иначе – Библията е
Книга, Книга на книгите, за която е
написано толкова много, че сигурно
стотици пъти надраства нейния обем.
Самото преборване с тази камара от
писано слово е само по себе си подвиг.
А когато преборването не е самоцел,
а е в полза на един провокативен и с
новаторски изваяния текст – тогава е
още по за адмирации.
Ясно е, че след като ще иде дума за
Давид – фигура, около която кръжат
месианските очаквания не само на
евреите, но и на християните (Ако
трябва да изберем един герой, който
би могъл да представи достойнствата
на земния свят пред лицето на Бога,
това безспорно ще бъде
той), най-напред трябва
да се изясни доколко
благородният псалмопевец
се явява реална историческа
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фигура и доколко е рожба
на едно фантазменоконструктивистко
съзнание, което през
неговата фигура да
съгражда определена
нормативна система,
върху която да
се съгради една
„национална“ общност.
Общо взето, три са
школите, които се
диференцират относно този проблем:
първата приема, че описаното в
Библията относно Давид и изобщо за
функционирането на древно-еврейското
общество съдържа огромна доза
историческа истина – тук проф.
Кирова привежда мнението на Зигмунд
Фройд: Истинска история, при това
пет века преди Херодот!; втората
– хипотезата за двойната редакция:
Използвайки законовата рамка в
религиозно-мирогледния регламент
на Второзаконие, авторът, наричан
оттогава Второзаконник, съгражда
цялостна история на библейския
Израел преди Вавилонското заточение.
Разказът преодолява обичайните
противоречия в другите книги и
представя своя обект в забележителна
последователност и хомогенност на
оценката и на неговата съдба; третата
е т.нар. минимализъм – название, което
авторите от това направление не са си
дали сами, а са го получили от своите
научни опоненти, защото смятат,
че библейската „реч“ е оформена
в малката персийска провинция
Йехуд през V в. пр.н.е. Този разнобой
кара един друг изследовател (Филип
Дейвис), цитиран от Милена Кирова,
да изложи хипотезата, че всъщност
Израел не е един, че съществуват три
различни Израела: Първият Израел е
исторически: това е общност от хора,
населявали неголяма хълмиста област
в Северен Ханаан в продължение на
два века по време на Желязната ера;
Вторият Израел е библейски: той е
произведен от текста на Еврейската
Библия чрез повествование (легенди) за
някакви събития и герои, чрез дискурса
на законодателството в древния свят
и не на последно място със средствата
на близкоизточната поезия; Третият
Израел, който често великодушно
наричаме „Древният Израел“,
съществува само в библеистките
трудове. Той е построен в пресечната
точка на първите два, но в същото
време носи черти на мисловността
от епохата на своите автори.
Каквато и да е истината, важно по
отношение на библейския текст е
едно: В продължение на столетия
авторите на Древния Израел развиват
способността да преплитат историята
с мита по епически продуктивен
начин. В резултат на тази културна
традиция (разказът за) колективното
минало придобива влиянието и
функциите на свещен мит. Самият
дискурс бихме могли да определим с
парадоксалното (от западна гледна
точка) название митологична история
или пък с по-техническия термин на
Ханс-Петер Мюлер историзиране
на митологическите функции в
историографията на библейския свят,
което може да означава и означава
само едно: историята в Библията,
историите на Библията са конструкт,
произведен, за да се консолидира една
общност в анклав, та по този начин
да се въобрази националната общност
на древно-еврейския колектив: Макар
че е бил много сходен със своите
съседи, еврейският народ развива
чувство за избраност и уникалност,

което му помага да се разграничи от
тях чрез сложна система от закони
и норми, конституиращи границите
на своето (от етнически, културен и
религиозен характер) като свещени.
Искам още веднъж да подчертая (много
важно, съществено подчертаване
за разбирането на разбирането за
историята на Древния Израел – б.м.,
М.Н.): Израел не се ражда различен,
той става различен и този процес
на съзнателно оразличаване, в който
своето се експонира като свръхценно,
а чуждото като нежелано и омърсено,
се превръща в реалност (историческа,
политическа и духовна) в най-голяма
степен посредством властта на
словото и силата на неговото внушение.
„Уникалният“ Израел е литературен
конструкт, а по този начин реалният
Израел (какъвто и да е бил той в своята
най-далечна древност) става наистина
уникален.
Част от тази уникалност е и
историята на цар Давид, и спецификата
на неговата мъжественост. Милена
Кирова не ни държи дълго в напрежение,
още в началото на своя труд посочва:
Тръгнала съм от идеята, че всяко
общество обикновено има по един
хомогенен тип мъжественост и
множество други – повече или по-малко
„подчинени“ – типове мъжественост.
Тоест мъжът в Библията не е
един, нещо повече – мъжът Давид в
Библията не е един. В изследването
на Милена Кирова той ни се разкрива
в най-различни образи, кой от кой
по-странни и изненадващи: Давид с
прашката, който убива Голиат, се
оказва трикстер, сиреч фигура никак
не чак толкова безпомощна, колкото ни
го представя Второзаконникът, тъй
като на негова страна са хитростта
и дори подлостта: […] Характерът
му невинаги е привлекателен според
нормите на съвременния морал, а
поведението му със сигурност не
може да се нарече открито и честно;
Давид – бедният и малък най-малък
син, в един момент ни се явява
достатъчно запознат с дворцовия
етикет хитроумник, който именно
поради това се възприема като достоен
за царската корона: […] Този мъж е
достатъчно „малък“, за да бъде голям;
Давид – овчарчето, се трансформира
в Пастира-Месия, когото еднакво
очакват и евреи, и християни: Цялата
сила на Давидовата традиция – пишат
Финкелщайн и Силбърман – мощно
прелива в личността на Иисус, за да
го превърне в окончателния наследник
на обещанията, дадени някога от
господ на Давидовата династия, и в
дългоочаквания Спасител на всички хора
от Израел; Давид – предводителят на
евреите, всъщност другарува с техните
най-големи врагове – филистимците,
а на всичкото отгоре се изявява и
като бандит, разбойник, никак не
милостив и доброжелателен, ако и
социален, тоест наказващ богатите:
Социалният разбойник трябва да се
мисли като въображаем конструкт
– точно такъв, какъвто е образът
на Давид според свитъка на пророк
Самуел. Привлекателните качества
на неговия характер: благородство,
храброст, справедливост… - при това
често в съчетание с физическа красота
– са измислени от епохи, които са
чувствали дефицит на подобни качества
в мъжкото поведение, характерно за
тяхната историческа и социална среда;
Давид – царят, се превъплътява и в
жрец, съвместявайки по този начин (поскоро дори изземвайки) тази свещена
роля от призваните да я изпълняват
– левитите, ликвидирайки по този

начин доста умело и коварно, така да
се каже, „разделението на властите“ в
древното еврейско общество: Докато
подскача и танцува, сякаш изстъплено
отдаден на Яхве, Давид незабелязано е
успял да добави към царския си статут
и функциите на главен свещеник,
или първожрец. Той собственоръчно
принася многобройните жертви, макар
че обикновено жрецът (в други случаи
левитът) има религиозните пълномощия
да извършва този религиозен акт. В
същото време го виждаме облечен в
ленен ефод; това е къса препаска около
слабините, която е представлявала
стандартното ритуално облекло на
свещеник, посветен в служба на Яхве;
всъщност се оказва, че мъжът Давид,
Давидът съвсем не е нещо еднозначно,
статично, заковано и монументизирано
във времето и пространството, а
непрестанно променящо се същество,
чиято идентичност е трудно да бъде
уловена, ако изобщо е възможно да бъде
уловена. Давид-Протей, мъж-Протей:
И още преди да сме проследили всички
превъплъщения на библейския цар,
можем да разберем, че той изразява
една концепция за съвършенството на
мъжката природа, разпространена в
Близкия изток преди нашата ера, но до
голяма степен валидна – и за източния,
и за западния тип цивилизации – в наши
дни. Според тази концепция идеален
е не мъжът, който умее да бъде само
герой, само воин, само пророк или
хитрец, а този, който успее да събере
(от) всичко това едновременно. […]
Примитивният свят мисли своя
Герой като индивид, от който все
още не са се отделили/специализирали
различните дарби; неговата сила е в
неговия синкретизъм, в способността
му да бъде „от всичко“: добър и лош,
справедлив и жесток, честен и хитър,
поет и воин, насилник и жертва… по
това той прилича на бог, и тази прилика
се засилва особено в условията на
монотеизъм, когато Единственият е
задължен да бъде Единен, да съвместява
в себе си всички онези качества, които
политеистичните системи разпределят
сред някаква (по-голяма или по-малка)
група от богове.
Мъжествеността в Еврейската Библия
не е единствена, мъжествеността
на Давид, Великия не е единствена,
също както и Давид, Великия не е
единственият мъж в Еврейската
Библия. Което ни кара да разберем:
няма мъжественост сама по себе си,
тя е винаги конструирана, както е
конструирана и библейската история.
Впрочем, както конструирана е всяка
история…
МИТКО НОВКОВ
Забележка: Тази забележка е не
към проф. Милена Кирова, а към
издателство „Сиела“: мисля, че не е
редно в един така сериозен научен труд
да се срещат толкова много печатни
грешки; също смятам, че един именен
показалец на цитираните автори
и герои, както и на използваните
термини е задължителен за всяко научно
изследване, особено от такъв мащаб.
Вярно, Давид, Великия се чете като
роман, но все пак Давид, Великия не е
роман, нали?...
М.Н.

Рубриката се издава с
подкрепата на
СТОЛИЧНА ПРОГРАМА
“КУЛТУРА”
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Един ден по стълбата
слязъл ангел...
Не си спомням как, защо и кога го
срещнах. Само знам, че беше отдавна,
много отдавна...
***
- Волфрам, спомняш ли си кога се
срещнахме?
- Естествено.
- Ще ми разкажеш ли?
- Беше отдавна - когато все още
живееше затворена в онази малка
стаичка. Ти просто наблюдаваше хората,
които забързано крачеха по улиците, и
децата, които се гонеха, ритаха топка
и се смееха. Сърцето ти подскачаше
всеки път, когато погледнеше навън. Ти
мечтаеше. Мечтаеше да си част от
света от другата страна на прозореца.
Но се страхуваше. Срахуваше се, че може
да те отхвърлят, че не ти е било писано
да бъдеш там. Но всъщност не от това
се боеше, а от факта, че може завинаги
да останеш просто наблюдател, че може
завинаги за останеш сама. Тогава се
срещнахме. Тогава ти обещах, че няма да
те оставя, че ще си тръгна само тогава,
когато ти пожелаеш...
***
Понякога си мисля, че нямам нужда от
никой друг освен от него.
Той е усмивката, която озарява лицето
ми.
Той е утехата в дните, когато не мога да
сдържам сълзите си.
Той е част от мен.
Той е...
***
- Волфрам, ще ми разкажеш ли някоя от
твоите истории?
- Сигурна ли си, че го искаш? Обикновено
изглеждаш толкова отегчена, когато ти
разказвам.
- Знаеш, че не е така. Моля те, Волфрам!
- На края на света имало стълба, която
стигала чак до облаците. По нея от
векове слизали и се качвали ангели Божии.
Те били обгърнати от светлина по-бледа
от лунната, но по-топла от слънчевата.
Крилете им били по-бели от току-що
нападалия сняг и по-нежни от китайска
коприна. Ангелите били онези, които
пазели хората от нещастието.
Един ден по стълбата слязъл ангел,
чиито коси били светлоруси, почти
бели. Очите му били пропити с болка.
Неговите криле не били като на другите
ангели – те били по-малки и не можели
да летят. Но това не била причината
за тъгата на ангела. Той тъжал, защото
бил открил едно момиченце, което не
познавало щастието. Отишъл той
при него и му обещал, че никога повече
нямало да познае самотата.
- Волфрам... тази история...
- Точно така. Тази история е нашата
първа среща...
***
Хората не могат да живеят сами.
Затова и аз се опитвам да бъда сред
хората, да ги направя част от моя
живот и да се опитам и аз да бъда част
от техния. Странно е колко трудна
може да се окаже тази на пръв поглед
лесна задача. Да бъдеш част от живота
на друг – това означава да познаеш
чувствата му, да споделяш радостите
му, да плачеш с него в моментите на
болка, да му дадеш от топлината на
своята душа. Сега осъзнавам колко
трудно е да бъдеш сред хората, но
всъщност още по-трудно е да бъдеш
човек...
***
- Не е ли странно, Волфрам, колко са
крехки връзките между хората?
- Така е, защото са крехки чувствата
им. Ако сърцето се колебае, връзката е
обречена да се разпадне...
***
Пътеката на живота е осеяна с малки
и по-големи препятствия и мисията
на всеки човек е да ги преодолее и да
продължи напред, защото път назад
няма. Времето тече само в една посока
– напред. Миналото крие хилядите
грешки, които никога няма да можеш да
поправиш. Но не трябва да изживяваш
живота си в съжаления, отправил поглед

назад. Не трябва да живееш с миналото
си! Защото не от миналото трябва да
се страхуваш, а от бъдещето, което все
още крие своите тайни...
***
- Волфрам, какво е миналото?
- Миналото е времето, което вече си
изживяла. Твоята същност отпреди
две години е вече минало и няма никога
повече да има възможността да живее.
Така е и със същността ти отпреди
месец, седмица, дори отпреди секунди. С
всяко тиктакане на часовника отмира
по един миг. Това е време, което никога
няма да можеш отново да изживееш.
Минало е всичко, което вече не можеш да
върнеш.
- А бъдещето? То какво е?
- Бъдещето е непонятното, онова,
което още не си познала. Бъдещето е
тайна, която евентуално ще откриеш...
***
Не помня какво е да си сам и това ме
плаши. Може би така трябва. Може би
само хубавите моменти имат място в
паметта ми. Но как мога да разбера кои
моменти са щастливи, когато не помня
какво е да си нещастен? Как мога да
продължа да живея по този начин – без
спомени за времето преди да се появи
Волфрам? Не зная. Не зная отговорите
на въпросите си, а нямам силата да ги
задам на глас. Какъв парадокс! Сама аз
не зная какво искам и това ме кара да
осъзная нищожността си. Но толкова
ли е много да искам да бъда щастлива?
Толкова ли е много да не искам да бъда
сама? Толкова ли е много!...
Волфрам, не ме оставяй!...
***
- Волфрам, какво е да си самотен?
- Не зная. Но зная, че от това се
страхуваш най-много. И точно този
твой страх е причината да бъда тук с
теб. Не помниш ли историята за ангела?
- Помня я... Просто не мога да повярвам,
че тази е единствената причина да сме
заедно...
***
Отново съм отправила поглед към
небето. Това е може би защото се
страхувам, че всеки момент сълзите
ми ще започнат да се стичат и няма да
мога да ги спра. Всъщност няма никаква
реална причина за тъгата ми, но някак...
Изглежда съм очаквала друг отговор,
друг завършек на историята си. Някъде
дълбоко в себе си тайно съм се надявала
всичко да бъде различно, да бъде както
в приказките – вълшебно. Но светът, в
който живея, не е този, който виждам в
мечтите си. А тях чувствам като нищо
повече от пепел, останала от предишен
буен огън.
Отново се опитвам да спра напиращите
в очите ми сълзи. Странно. Колко
е странно всичко! Никога досега не
съм си представяла, че връзката ми с
Волфрам може да се окаже по-крехка
от парче лед. Толкова лесно ли могат да
бъдат разтърсени човешките чувства?
Толкова лесно ли е било да се промъкне
съмнението в сърцето ти? Учудвам се
на глупавите мисли, които се въртят из
главата ми, и на разочарованието, което
не би трябвало да ме владее. На какво
всъщност съм се надявала през всичкото
това време? Не зная. Сама аз не зная
отговорите.
И отново усилията ми бяха безуспешни
- отново сълзите надделяха над мен.
Срамувам се от слабостта си, но
въпреки всичко тя е причината да го
срещна. Може би така е трябвало да
бъде, може би така е писано. Може би...
***
- Знаеш ли, Волфрам, сега разбирам... сега
осъзнавам какво е чувството да знаеш,
че винаги ще има някой до теб.
- Надявам се не се страхуваш вече, че
може да останеш сама.
- Няма смисъл да се страхувам, защото
знам, че за мен ти си този някой...
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Номинации от студентския конкурс на НБУ и
ЛВ - проза
Александър Христов, „Ангелите на морето”
Преслав Ганев, „Нощ”
Пресиян Пенчев, „Участ с марка ,,Омега”
Димитър Калчев, «Клубът на фейсбук
самоубийците”
Жасмина Тачева, „Портрет на една стая”
Златина Димитрова, „Асо Купа”
Стоян Ненов, „Просто игра”
Мартина Вичева, „Един ден по стълбата слязъл ангел...”
Ангел Иванов, „Малкото момиче в големия град”
Христо Мухтанов, „Наеха ме на рецепцията...”
Очаквайте номинациите за литературна критика в следващия брой.

Портрет на една стая

Първо забеляза малките косъмчета
от пъпа към гърдите – като че ли ги
нямаше преди. Сега си бяха пробили
път от сърцето направо през кожата,
сиви, тънки, но досадни, и макар да не
личаха в огледалото, тя знаеше, че са
там и че никога няма да си тръгнат.
Цикълът спря да идва на редовните
срещи и наминаваше само когато му
скимне, един такъв раздразнителен,
избухлив, необщителен, и тя го
пъдеше, като го видеше на вратата, и
не искаше никога повече да го вижда.
Косата умря, увисна разпъната на
главата й, напълно спря да се подчинява
и спорадичните гощавки с балсам и
маски от зехтин и яйце зачестиха, за
да я умилостивят – без успех, старите
номера не минаваха, злото бе сторено.
Дрехите също я напуснаха – свиха
се на най-долния рафт на гардероба
на кълбо и в маниакален пристъп
на параноя отказваха да излязат на
светло по собствен почин; тя пък
отказа да ги пере и така си смучеха
раздраните от молци палци, дрипави
и неумити, нищо че бяха купувани
преди месец и нещо. Ако трябва да
правим подробна инвентаризация по
реда на напускане на приятелите й,
редно е да започнем от семейството
на Гримовете – един по един Фон дьо
Тен, Червило Алено, Молив за Очи и
Сенки Волюм Експрес й обърнаха гръб
и се оттеглиха в луксозната кутия на
френската си майка - само с малко име
и за фамилия – столицата на Франция,
и се примириха с мисълта, да бъдат
живи погребани вътре за вечни времена,
освен ако някой поетичен гамен не реши
в някой крайно сюблимен за нацията
момент да срути дома им с няколко
тона тротил и да забучи знамето
на свободата, сиреч на женската
естественост, в експлодиралото
чене на палитрата за сенки. Ама те
си и знаеха, че това ги чака, понеже
за да започне нов градеж, трябва
непременно да се събори старият
и непременно на тържествената
церемония по срутването да пее Васко
Кръпката. Гримовете, дрехите, косата,
косъмчетата не бяха единствените
обитатели на стаята на Мими
Тромпеева*, които зъзнеха на студа
на моментното й пренебрежение и
страха от вечната й забрава. Там във
война и мир съжителстваха и книгите
– на една лавица в безмълвна борба
за власт прекарваха хартиеното си
битие гигантите от „Световната
класика“ и мъничетата от „Фют“,
които преди й беше жал просто да
прати в изгнание долу в мазето, та
сега сама си бе причинила сблъсъка
„Олимпийци vs. Титани“ Две. Над
тези размирни територии на млади
и стари се разполагаха неутралните
готварски книги на мама, които нямаха
възраст и нямаха цена, но съхраняваха
безпределна стойност. Мими бе решила,
че самотната мършава кухня не е в
МАРТИНА ВИЧЕВА никакъв случай достойно царство за
тези олигарси на женската природа и
им беше отстъпила трончета от прах

и влага по етажерките на собствената
си спалня. Но да видим как се справят
парфюмите й в тези тежки времена
на емоционална и икономическа криза.
Тя обичаше да ползва един точно
определен вид от една точно определена
българска марка, която, като й чуеше
нормандското прозвище по рекламите,
незнайно защо се сещаше за бабиното
реване. Освен нейното скромно
флаконче обаче, в момента, за който
ви разказвам, на нощното й шкафче
се мъдреха две неотворени картонени
кутийки, още полепнали с целофанена
мъгла, и с доста по-претенциозни имена
от домашен сладкиш в сироп. Не ги бе и
погледнала, а те трябваше неподвижно
да се отбраняват от размаханите
й ръце всяка нощ, докато сънуваше
кошмари и убиваше караконджули
насън. До тях, на почтено разстояние,
за да не се обладае случайно от дъха на
запечатаните афродизиаци, бе полегнал
несесер с тоалетни принадлежности,
който много мразеше да го наричат
просто „несесер с тоалетни
принадлежности“, а държеше да се казва
„несесер с тоалетни принадлежности
ЗА ПЪТ“, много моля! В туловището си
като сфинкс беше денонощна охрана, подобра и от българска силова групировка,
на джобна четка за зъби, минипаста
за зъби, чифт тапи за уши, тънка
превръзка за очи, приличаща повече на
глед и на допир на сгънато бебешко
чорапче, и ситен гребен с акулови зъби.
Те май също никога нямаше да влязат
в употреба и напразно чакаха да видят
големия свят и да го пропътуват,
изреждайки се подред да прислужват на
лицето на стопанката си, защото тя
този ден се бе събудила с трескавото
желание това да е последното утро,
в което очите й да се отворят и
виждат косъмчетата, надникващи
изпод пижамата; хилавите фитили на
капризната коса; дрехите с етикетите
нахалните; грозната пластмасова ракла
на непотребните гримове; немите
битки на шизофреници в картонени
брони, мислещи се за герои от гръцката
митология; кокетните венерени тела на
придирчивите парфюми и разваления цип
на кожения несесер ЗА ПЪТ. Откакто
мъжът й бе починал преди месец, нищо
от това, което хората считаха, че
сътворява и подкрепя жената, не й
се употребяваше повече, след като
съдбата така мръсно я бе употребила.
Сбогом, Кръпка, погрижи се и помен
да не остане от тези адски покои,
моля ти се, да живее демокрацията и
естествената красота заедно с нея!
*Да, това е тя, същата - баща й е
Светослав Минков, само дето след
смъртта му тя си загуби рентгеновия
поглед, амин!
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Мисленето за тялото
в българската театрална
практика след 1989 г.

Тялото е обект на осмисляне от много различни
аспекти, тук ще имам предвид единствено неговата
презентация в театъра. Този текст няма претенцията
да бъде научно изследване, а по-скоро споделя наблюдения
върху присъствието на тялото на актьора на сцената,
вглежда се в разнообразните проекции на театралната
му природа. Интересува ме дали режисьорът се обръща
към неговата физиологична, либидна или социална
същност, дали има необходимост да го подлага на
съответстващ на собствената му естетика тренинг,
дали го вижда преди всичко като носител на някакво
приложено към него значение, или като самото себе си.
Запитвам се как режисьорът провокира участието
на това тяло в нетрайната енергийна верига, която
то създава между себе си и зрителя и която пулсира,
докато трае спектакълът. В този текст вниманието
е насочено към мисленето за тялото в: новаторските
търсения, започнали през 80-те години и продължили
през 90-те; режисьорската практика на трима
режисьори от поколението, което дебютира през 90-те
години; появилите се в последните години разнообразни
театрални форми на физическия пърформанс, преливания
между танцов, физически, словесен театър и др.
Интересът към тялото е най-активно проявен в
авангардния и неоавангардния театър. В периода между
двете световни войни няколко български режисьори
откриват езика на тялото за българската сцена. Под
влияние на немския експресионизъм Исак Даниел и
Хрисан Цанков въвеждат нова естетика на сцената
на Народния театър, Исак Даниел създава актьорска
студия, Гео Милев подготвя експресионистичния си
проект по „Електра” от Хуго фон Хофманстал, пише
своите статии, посветени на модернизма, като обръща
специално внимание на тялото, жеста, движението.
Тези явления остават до голяма степен инцидентни и не
успяват да установят траен режим на методологическа
работа с актьора върху изследване и развиване на
възможностите на тялото.
Периодът на неоавангарда от 50-те и 60-те години има
своя специфичен вариант в България. Новаторските
търсения от този период протичат под знака на
противопоставянето на социалистическия реализъм,
енергията на откривателството до голяма степен се
изчерпва с идеологическия дискурс. Концептуалното
мислене на режисьорите се реализира най-вече в
прочита на текста, на метафоричните театрални
решения. Работата с актьора се насочва към
разширяване границите на психологическия реализъм
и търсене на пресечните му точки с Брехтовия
театър - коментарът към образа и идеологическата
ангажираност. В този смисъл новаторското мислене
и практика в българския театър от този период до
голяма степен остават встрани от характерните
за съвременния им световен театър неоавангардни
търсения в областта на тялото.
Може да се каже, че след 20-те и 30-те години едва
през 80-те години на XX век в българския театър
се появяват радикално ново мислене за тялото в
различна от психологическия театър посока, което
го извежда встрани от логоцентричната представа
за театралността, вглежда се в уникалните му
възможности. Нашият театър изживява своя закъснял
неоавангарден период през 90-те години на XX век,
когато падат цензурните бариери и става възможно
наваксването на много пропуснати явления, тенденции,
цели течения от развитието на световния театър.
Експерименталните търсения на Възкресия Вихърова
и на Иван Станев през 80-те години въвеждат
специфичната практика на тренинга, откриват
за българския театър естетиката на физическия
театър, връзката с който е прекъсната след края на
Втората световна война. През 90-те години Възкресия
Вихърова продължава експерименталната си работа
в тази област, като подлага тялото на актьора на
разнообразни видове тренинг, взаимствани в голямата
си част от източния театър. Техниките за дишане
стимулират съсредоточаването, освобождаването на
напрежението и самоконтрола, активират определени
енергийни центрове. В „Дзън” в театър „Сълза и смях”,
1989 г., вътрешната енергия на тялото провокира
раждането на действието от неподвижността, на
словото - от звука. Спектакли като „Бит I” и „Бит
II” по Иван Хаджийски, 1990-1992, „Слепците” по
М. Метерлинк, 1992, и „Индже” по Й.
Йовков, 1999, продължават изследванията
върху тялото като инструмент и като
антропологичен феномен.
Иван Станев вижда тялото преди всичко в
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контекста на трансгресията - като ексцентричното,
преминаващото отвъд бариерите на различни
по природата си забрани. Чрез тренинг той цели
освобождаване на нова изразност, концентрира се върху
откриването на спонтанна телесна реакция – особено в
„История на окото”. Тялото едновременно е спонтанно
пораждащо и подложено на наблюдение, дисекция,
коментар в „Любовта към трите портокала” по К.
Гоци, 1984, и „Алхимия на скръбта” по Чехов, Бекет,
1985, в Ловеч и реализираните по-късно постановки в
театър „София” - „Раната Войцек” по Бюхнер, 1987,
„Дон Жуан в ада” по Молиер, 1997, „История на окото”
по Жорж Батай, 1999.
Различен поглед към тялото откроява в постановките
си Стефан Москов (дебют през 1987 г.). Игровото
му отношение към спектакъла позволява да
се запази усещането за първичната енергия на
откривателството с възторг от примитива.
Отношението към тялото е преди всичко тематично
- обект на вниманието е физиологичното тяло –
карнавално обругано и обругаващо, преливащо от енергия
и непрестанна повратливост, способно да се превръща
от едно в друго, да се деформира гротесково и все пак да
запазва в основанията на театралната игра светлата,
романтична същност на „добрия” клоун. Тялото
дискредитира и пародира собствената си телесност
с карнавална жизнерадостност, природата на това
тяло се разтяга до крайност - плоско като рисунка,
неодушевено, способно да се превърне във вещ, да отделя
крайника от себе си в „Ромео и Жулиета”, или да си
прибавя хиперболизирано уголемена телесна материя
– в „Комедия на слугите”, да се разчленява – както
става това в анимираните мултимедийни проекции в
„Майстора и Маргарита” по Булгаков и др. Аналогично
на въздействието на импровизационния принцип на
джем сешъна в джаза, то спонтанно вписва своите
интонации и своя ритъм в играта.
В постановките на Театрална работилница „Сфумато”,
създадена през 1989 г. от Маргарита Младенова и
Иван Добчев, тялото е поставено в екстремна среда.
Актьорът е провокиран да постигне енергийно ниво,
което поддържа неизменно във високите регистри на
напрежението. Това тяло е проводник на екстаза, в
този смисъл то се сродява с представата за „свещения
актьор” на Гротовски, движи се, покачено на котурните
на трагичното, говори с наджитейска дикция и ритъм.
Тялото не е тъжно, то е трагично, не е клоунадно,
нито забавно-смешно, а гротесково, поставено в
режима на различни ритуални практики - „Апокриф”,
„Черното руно”, „Антигона смъртната”, програмите по
Достоевски, Толстой и Стриндберг, спектакъла „Лазар
и Иисус” и др.
С появата си през 90-те години поколението на Галин
Стоев, Лилия Абаджиева и Явор Гърдев откроява
пристрастието си към театър различен от
психологическия и неговите съвременни трансформации
и същевременно не се сродява и с разгледаните дотук
концепции за театралното присъствие на тялото. […]
В съвременната театрална ситуация актьорът
присъства все по-активно като фигура, която се
реализира в междинните пространства между
пърформанса, танца, словесния театър. Навлизам в тази
тема с поглед към моноспектакъла в по-класическата му
форма – поставен от режисьор, в който присъствието
на тялото е проблематизирано по своеобразен начин.
„Последният запис” на сцената на Народния театър,
1992 г., е вторият моноспектакъл, който Крикор
Азарян работи с Наум Шопов. (Първият е неговият
режисьорски дебют – „Дневникът на един луд” през
1966 г., играна в театър „199”.) Моноспектакълът по
Бекет представлява интерес за моето наблюдение като
опит за отсъствие на телесно движение. Актьорът
остава седнал през време на целия спектакъл, енергията
на тялото е съсредоточена в мимиката, жеста на
ръцете и в интонационното богатство на говора. Още
по-радикално в тази посока се реализира отсъствието
на телесното движение в „Не Аз” от Самюел Бекет
в „Сфумато”, 2005 г., постановка на Иван Добчев в
силен творчески екип с Асен Аврамов, където гласът
е единственото, чрез което тялото изразява себе си и
постига интензивно енергийно въздействие.
В „Контарабасът”, 2001 г., в Народния театър
текстът на Зюскинд насочва режисьора Пламен
Марков към психоаналитичен поглед. Подчертана е
шизофреничната раздвоеност между собствената
психо-физическа природа и усилието да бъде намерен
нейният вербален израз. Валентин Ганев навлиза
в дълбоките и сложни като театрална материя
противоречия между биологическото и въобразеното
тяло. Той виртуозно разгръща пред зрителя процеса на
одушевяване на мъртвата вещ - контарабаса, от която
музикантът е способен да извлече звуци, равнозначни на
импулси живот.

Поредицата моноспектакли на Мариус Куркински
очертават една различна тенденция на авторско
присъствие на актьора в спектакъла. Започвайки с
„Дон Жуан” по Молиер и „Дамата с кученцето” по
Чехов, Мариус Куркински създава един уникален образ
на актьора звезда, който оставя в представите на
зрителя своя траен знак за личностно присъствие.
Тялото му е в непрестанно игрово раздвоение между
високия романтичен жест и пародията, между
пластиката на изобразяваното и отстранението на
разказваното, между мъжкото и женското, между
екстатичното и клоунадното.
Във физическите пърформанси на Иво Димчев тялото е
едновременно инструмент и обект на изследване (като
нарушаване, деформация). Това превръща в интензивно
и тревожно приключение ритуалното общуване между
актьор и зрител. В „Лили Хендел – кръв, поезия и музика
от будоара на бялата курва” в Червената къща, 2005,
и в „Some faves” (играе се в Берлин, представен е на
Международния театрален фестивал Варненско лято’
2010) в духа на традицията на виенските акционисти
пърформърът отдава част от физическото си тяло
на публиката – буквално пролива кръвта си. Тялото
преминава отвъд допустимата за конвенционалната
театралност граница между реалност и фикция,
до крайност разголващо себе си като телесна
материя-пластичен материал. Иво Димчев владее
до съвършенство тялото, своя инструмент, силно
провокиран от японската танцова естетика и
практика буто.
Ситуацията на съвременния български театър от
последните няколко години очертава тенденцията на
все по-малко търсен експеримент не само в областта
на тялото, но на всички компоненти на спектакъла.
Театрите все повече се насочват към конвенционалния
избор и в голяма степен напълно отхвърлят
отклоненията от него. Интересът към новаторски
търсения в областта на тялото - неговите значения,
език, енергийни полета на въздействие се проявява в
спектаклите на отделни независими трупи. В този
смисъл можем да говорим за навлизане на нови идеи,
които експериментират с тялото, следвайки го в
непознати територии и вслушвайки се в собствения
му глас. Наблюдаваме преливанията между различни
театрални форми, между физическото и словесното,
между биологическото и техническото, между
телесното и неговите изображения/виртуални проекции
и др., които създават нови представи за театралност.
Очертават се различни тенденции – от първия буто
спектакъл „Заспалото куче”, 2002 (хореография и
постановка Масаки Ивана (Япония), копродукция на
Народния театър и Продуцентска къща “Одавижън”)
през „Домът на Бернарда Алба”, 2005, „Замлъкване”,
2008, на Елена Панайотова, „Опасни връзки”, 1999,
„Психоза 4 : 48”, 2005, на Десислава Шпатова, „Окото”,
„Пиеса за умиране” на Ани Васева от последните
две години, разнообразни търсения в областта на
танцовия пърформанс и др. Неспокойствието на тези
търсения интригува, провокира и чертае перспективи в
съвременния ни театрален живот.
(Със съкращения)
АННА ТОПАЛДЖИКОВА
Текстът е представен на теоретичната конференция
“Театралната практика през първото десетилетие на 21. век”
в рамките на Международния театрален фестивал “Варненско
лято” 2011. Тук го публикуваме със съкращения.

ПОКАНА

След броени дни започва
SOFIA DANCE WEEK 2011!
От 26 септември до 1 октомври в София ще се
проведе четвъртото издание на вече утвърдилия се
в българското културно пространство фестивал за
съвременен танц SOFIA DANCE WEEK.
Един от основните акценти в тазгодишното
издание е спектакълът A.S.A, копродукция между
списание ЕДНО и танцова компания Derida Dance.
Спектакълът е първият български проект за
съвременен танц, финансиран с подкрепата на
Програма „Култура” на Европейската комисия. Той
ще открие тазгодишното издание на фестивала.

Науката на бъдещето
Всеки може да предскаже гъвкавата електронна хартия, но Мичио Каку вижда свят,
в който компютрите са модерни за повече от година

Алистър Рейнолдс
Както отбелязва Уилям Гибсън1, бъдещето е вече тук:
просто е разпределено неравномерно. Което звучи
добре като афоризъм, формирайки очебийната позиция,
че новите неща, които ще се срещат навсякъде след
десет или двадесет години, вече са някъде там – или в
лаборатория, или всъщност на пазара, стига да знаеш
къде да търсиш и да можеш да си ги позволиш. Според
Гибсън никой не обръща голямо внимание на настоящето
и хората ще бъдат много изненадани от утрешните
заглавия. Толкова вярна, колкото може да е, тази гледна
точка е оскъдна помощ за вглеждащите се в близкото
бъдеще. Ами следващият половин век? Следващите сто
години?
Литературата за научното технологично предсказване
е нито много обемна, нито много ценена заради
точността на предположенията си. В своята
свежа, достъпна и весело оптимистична нова книга
„Физиката на бъдещето” Мичио Каку твърди, че се е
изписало твърде много от добронамерени любители
без практически опит в първичната наука. Вместо
предлагането на „перспективата на посветен човек”
Каку е уловил мислите на повече от 300 ключови фигури.
То е подобно на справянето с трудна алгоритмична задача
чрез масово паралелно изчисляване, а не пускането на
всички само на един сериен процесор.
Неприятната страна на проблема е, че добре
осведомените заети хора, работещи по най-новите
открития в конкурентна среда, не задължително
забелязват или имат време да се терзаят заради
по-мащабната представа за нещата. Каку цитира
методите на Жул Верн2 като образцови. При
подготовката на книги като „Париж през двадесети
век” и „От земята до луната” Верн прекарва много
време с учени, за да е сигурен, че е в крак с най-новите
открития. Това подхранва неговата белетристика и
води до някои необичайни пророчески точни попадения.
Съмнително е, въпреки че всеки от учените, които Верн
анкетира, щеше да усети, че цялата свързана с дадена
представа рамка на физиката е на път да бъде разкъсана,
известявайки за двете страхотни научни революции
на двадесети век – теорията на относителността и
квантовата механика – и двете от които са довели
до грандиозни и променящи света технологии. С други
думи, никаква вътрешна суматоха не може да предвиди
наистина неочакваните примерни промени.
Всеки, усетил пулса на живота в средата на
Викторианската епоха, който говори с точните хора
и задава правилните въпроси, щеше да види появата на
колата и самолета – потвърждавайки правотата на Верн,
така да се каже. Но през 1863 година, когато е написана
„Париж през двадесети век”, на Джеймс Максуел3 все още
е предстояло да публикува труда си за обединяването на
електричеството и магнетизма. Без идейната основа,
предложена от уравненията на Максуел, нямаше да има
плодотворни експерименти в областта на безжичните
технологии, а без тях нямаше да има телевизия.
Извади едната среда на двадесети век, и ето ти почти
невъобразима празнота. Радиовълните не просто са
„неравномерно разпределени” през 1863 година – те
изобщо не съществуват, нито като бегъл първообраз,
нито като смътна концептуална идея.
По подобен начин е трудно да си представим ранния
21. век без лазера. Преди труда на Айнщайн за
фотоелектрическия ефект (основата на неговата
Нобелова награда, а не теорията за относителността),
щеше да е невъзможно лазерът да се появи на базата на
статистическата механика, както се е разбирала тогава.
Сега вече има много малко сфери на модерния живот,
които не са докоснати от това изобретение, вариращи
от медицина, индустрия и комуникации до отбрана и
правоприлагане. И отново, не е имало „неравномерно
разпределение” – просто липсва. Каку, разбира се, е твърде
схватлив, за да си въобразява, че науката е в застой.
Въпреки това, като последния посветен във физиката,
той е един от най-ранните създатели на теория на
струните, все още най-добрият кандидат за „теория
на всичко” – изглежда особено несъгласен да размишлява
върху каквито и да е наистина разстройващи развития в
неговата област.
Поради тази причина това, което получаваме от „Физика
на бъдещето”, е общоприето, а книгата наистина е
много повече за технология, машиностроене и медицина,
отколкото за физика. Осем дълги глави формират
големината на труда, всяка от които се фокусира
върху специфична тема. Те са последвани от кратка
научнофантастична история, която се опитва да ги
синтезира. Моделът бързо е затвърден. След кратко
и не много поучително отклонение към митологията,
Каку предлага преглед на нашето настоящо положение
в избраната област. То е последвано от три раздела,
които гледат напред към вероятно развитие в „близкото
бъдеще” (отсега до 2030 година), „средата на века” (2030
до 2070 година) и това, което Каку нарича „далечното
бъдеще” – 2070 до 2100 година.
Засега най-малко интересният от тези раздели е този,

обясняващ близкия период. Типът човек, който би
разлистил тази книга – всеки с мимолетен интерес
към технологията и нейните социални разклонения
– не е вероятно да остане изненадан. Назряваща
действителност, интернетът в очилата ти или
контактните лещи, коли, които се движат сами, 3D
конферентни разговори, гъвкава електронна хартия,
всички те присъстват забележимо в общия преглед на
Каку на компютърното развитие в близко бъдеще. Но
това развитие е предвещавано от толкова дълго време,
едновременно от популярната фантастика и наука, че те
вече присъстват в нашите очаквания. Превръщат се в
подразбирания инвентар на бъдещето.
Това чувство на свръхосведоменост не се ограничава
с разделите за близкото бъдеще. Усилията на Каку
в състоянието на изкуството на компютърните
технологии по същество са онези от близкото бъдеще,
но мъничко нараснали. Казано ни е, че войниците ще
имат достъп в реално време до информация за битката
чрез гугъл карти, местоположение на врага, команди и
така нататък. Това е достатъчно приемливо, но вече е
възможно да си купиш чифт ски очила с вграден GPS с
head-up4 функции на дисплея, показващ температура и
надморска височина. Артър Кларк5, чиято научна книга
„Профили на бъдещето” (1962) била много повече пример
за наближаването на „серийния процесор”, отбелязва,
че сме склонни към надценяване темпото на промяна за
кратък период и да го подценяваме при по-дълъг период.
Каку може би обръща внимание на предупреждението
на Кларк, заемайки сигурна позиция, вместо да рискува,
загрижен за тези свръхоптимистични предсказатели,
които ни обещават летящи коли и купища реактивни
двигатели през 2000 година. Но има тънка граница между
реализъм и плахост.
Разбира се, може да има основателни причини
за предпазливост. За почти цялата история на
компютризирането, развитието на тази област
проследява показателното изкривяване на Закона
на Мур6 за удвояване на захранването на процесора
веднъж на около осемнадесет месеца. Това е причината
да изхвърляме компютрите си след няколко години,
защото накрая са неспособни да се справят с най-новия
софтуер с големи, често неизползвани допълнителни
функции. Но докато Законът на Мур работи много добре
повече от петдесет години, може да не е актуален за
предстоящите десетилетия. Физическото укрепване
едновременно на производството и действието
на микропроцесора се сблъскват със съществени
ограничения, в основата си свързани с големината на
атомите и присъщото размиване на квантовия свят.
Каку предвижда време, десетилетие или две по-късно,
когато компютърното развитие ще започне да се забавя.
Все още ще има подобрения в скоростта на процесора,
но времето за удвояване ще бъде много по-дълго от
осемнадесет месеца. Как индустрия, построена върху
много бързо излизане от употреба на продуктите
й, ще се приспособи към промяната за осигуряване на
потребителски стоки за по-дълготрайна употреба в
“постсиликоновата”7 икономика, предстои да се види.
Каку е също така скептичен към възможността да
се появят съзнателни машини в скоро време. Ако за
двадесет години успяхме да картографираме мозъка
на плодова мушица, колко повече старание трябва да
положим, за да картографираме всички невронни връзки
в човешкия мозък? И още по въпроса, просто да имаме
карта на нещо не е същото като да сме в състояние да
го разберем или да си го представим – доказателство на
факта, че проследяването на човешкия геном, въпреки
значителното постижение, не открива изведнъж
лекарство за всяка болест, позната в науката. По
интересен начин се внушава, че главната бариера към
симулирането на мозъчна дейност може да бъде поскоро икономическа, отколкото техническа. Проектът
„Манхатън”8 като изпълнение, с бюджет от няколко
милиарда долара, може да ни даде Hal 90009 след 10 години.
Но без пряка и очевидна полза – да речем медицински
или технологични съпътстващи дейности – е трудно
осъществимо правителства или бизнесът да дадат
парите.
И така, Каку вероятно е прав да се противопоставя на
евангелистки предсказания за безгранично развитие и
теории за „чудатост”, породени от появата на машини
с висш интелект. Макар и защитник на космическото
пътуване, той също така е изпълнен със съмнения
относно превръщането му когато и да е в преобладаваща
дейност за повече от малка част от жителите на
планетата. Въпреки че на някои от планетите може
да има колонии, а също и проучване на по-далечно
пространство, след 100 години повечето хора все още ще
живеят на Земята.
Той също така размишлява, че въпреки неизбежния
напредък в медицината и диагностичната технология,
ракът ще продължава да бъде проблем десетилетия
напред: твърде сложен, твърде разнообразен неприятел,
за да бъде победен с едно-единствено откритие. От
друга страна, благодарение на това, че огледалото в
банята ще анализира химическия състав на дъха ви всеки
път, когато се огледате, а собствените ви дрехи може

да имат свойства на подвижни магнитнорезонансни
скенери, повечето видове рак ще бъдат откривани и
лекувани много преди да навредят сериозно на здравето
на пациента. Думата „тумор”, твърди Каку, ще изчезне
от езика (с течение на времето, както се случва с
„компютър”).
Основните сили на Каку, различни от очевидните
му познания като физик, се базират на яснотата на
обясненията му и оптимистичния му в основата си
характер. Както Кларк, той вижда бъдещето като
все по-избледняваща поредица на огрени от слънцето
височини. Просто почакайте малко, казва той, и ще
отидете до огненото кълбо – с летяща кола. Във
време, когато хората, издаващи присъди са склонни да
контролират обществения дебат, е освежаващо да
чуеш от някой, който мисли, че 21. век няма да бъде
еднопосочно пътуване към все по-задълбочаващата се
оскъдица, еко присъда и абсолютен социален колапс.
Посланието може да бъде окуражаващо, но е срамно, че
е поднесено на твърде скучен език. Каку никога не е помалко разбираем, но има досадно повтаряне в писането
му, което бързо става отегчително. Всяка новост или
приспособление трябва да бъде оприличено на нещо във
филм, като че ли сме неспособни да си представяме
тези неща за себе си без някакво услужливо подбутване
в правилната посока. Действително уголемените
контактни лещи или очила ще предложат поглед към
света като този, видян в „Терминатор”; медицинскодиагностичните скенери са сравнени с трикордера
на Доктор Маккой10; 3D холограмите са оприличени
на прожекционните технологии от „Междузвездни
войни”. Очите ми започнаха да се изцъклят всеки път,
когато виждах абзац, започващ с ужасните думи:
„Във филма...”. Накрая, Каку има добрия вкус да се
насочи към „Забранената планета” и нейното полезно
предупреждение за опасността от богоподобни техноло
гии.
В своето положение на публичен учен с телевизионно
присъствие Каку има завиден достъп до много
лаборатории и служби за изследване и развитие по целия
свят. Неминуемо той сам изпробва много от тези
нови технологии. Все пак твърде често ни казва: „Имах
шанса да опитам...”, „Имах възможността да срещна...”,
„Имах късмета да съм свидетел...” Също така, когато
дискутира с учени и инженери, те често се натъкват
на „признаване” или „допускане” на грешки или липса на
напредък, или дори че е използвано много от времето на
CPU11, сякаш напукани под тежките условия на разпита.
Това не е, защото Каку не може да пише приятно, а
защото голяма част от книгата се усеща като набързо
съставена. Сблъсквайки се с фраза като „Всъщност
самата дефиниция на „умен” е проблематична, откакто
няма универсално прието определение на „умен”, човек
може само да се усмихне окуражително.
Той смекчава бурните фантазии на другите като
препратка към това, което нарича „Cave Man Principle”12
– по същността си идеята, че откакто нашата мисловна
електрическа мрежа не се е променила много за 100 000
години, примитивните ни желания винаги ще надделяват,
когато си противоречат с технологията. Например ние
се противопоставяме на офиса без хартия, защото се
нуждаем от физическо „доказателство за убийството”,
предоставено от хартиени копия и разпечатки. Също
така кибертуризмът и конферентните телефонни
разговори няма да заместят физическото пътуване и
срещите лице в лице, защото технологията не предлага
пълния спектър от чувства, които се изпитват, когато
си някъде с някого. Ние поставяме по-висока оценка
на „хай тач”13, отколкото на „хай тек”14. Но в същото
време Каку твърди, че нарасналата действителност и
виртуалната реалност скоро ще са в състояние да ни
предложат точно този пълен спектър от усещания.
Чудя се колко много нашата съпротива се
длъжи на естественото окабеляване и колко
много се длъжи на нашето основно признание, че
днешната технология е недостатъчна. Когато
се подобри, подозирам, че ще изхвърлим тези
на стр. 11
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Късните есета на Вирджиния Улф
Есетата на Улф от 30-те – “увлекателни, шеговити, безкомпромисни, язвителни” –
издадени с ерудиция, достойна за нейното възхищение
Трев Бротън
Лесли Стивън е прехвърлил четиридесетте и има
десетгодишен опит с писане на литуратурна критика,
когато издаването на “Часове в една библиотека” (1874–
1879) обединява неподписаните му есета с репутацията
му на сериозен критик. На петдесетгодишна възраст
дъщеря му също обмисля подобно обединяване – проект,
изискващ “двадесет години от живота ми, стига да
разполагам с тях”. Тя възнамерява да премине “през
английската литература като режеща нишка през
сирене, или може би като някое неуморно насекомо,
прогризващо си проходи от книга в книга”. Узрявала
дълго, идеята започва да се оформя през октомври
1938 г.: “да събера и да навържа заедно безбройните
си бележки за “Таймс Литеръри Саплъмънт” – да ги
обмисля като материал за критическо издание: цитати
и коментари върху английската литература – всичко
прочетено и анализирано през изминалите двадесет
години”.
Няма съмнение, че замислената от нея “Обща история”
(“Common History”) e далеч от авторитетния
тритомник на баща й. Подходът, подготовката,
интересите им са много различни. Но времената и
библиотеките се менят. Библиотеката на семейство
Оливър в “Между действията”1 разполага със залежи от
томове, които Стивън със сигурност би оценил: Кийтс
и Шели, “Животът на лорд Палмърстън”, Дарвин,
“Старините на Дърам”. Само че Пойнтз Хол2 е на три
отегчителни мили път от Лондон. И макар книгите
да са “огледала на душата”, “никой, видял евтините
булевардни романи, които пътуващите за уикенда
безразборно прехвърлят, не би могъл да се заблуждава,
че огледалото винаги отразява мъките на някоя кралица
или героизма на крал Хари”3.
Връзката между преходното и вечното в литературата
озадачава и вълнува Вирджиния Улф. В един дебат между
нея и съпруга й Ленард от 1927 г. на несъгласието му
по отношение на въпроса “Не се ли пишат и издават
твърде много книги?” тя отговаря с остроумно
предложение: “Защо първите издания да не се печатат
върху някакъв нетраен материал, който за около шест
месеца да се разпада до купчинка съвършено чист прах?
А ако има необходимост от второ издание, то вече да
бъде на добра хартия и добре подвързано... Така няма
да се губи място и няма да се трупат отпадъци”. Би
трябвало книгите да са достатъчно евтини, за да
могат да бъдат изхвърляни, което би сложило край на
“четенето рядко и... четенето ритуално”; би трябвало
професионалните автори да бъдат облагани с данък
за свръхпродуктивност, а “леките жени и знатните
дами, водопроводчиците и министър-председателите”
да бъдат насърчавани с награди да пишат книги, за
предпочитане автобиографични.
Книгата на Улф за английската литература така и не
бива завършена, но благодарение на редакторските
усилия на изследователката на нейното творчество
Бренда Силвър през 70-те години на ХХ век, черновите
на есетата “Анонимно” и “Читателят”4 ни дават идея
какво би представлявала тази книга – дълбоки прорези
през времето и литературните вкусове, които биха
могли да навържат в едно лейди Ан Клифърд5, Чосър и
киното; смело прогризани проходи, които нарушават
една спазвана цял живот строга диета, състояща
се от поезия, драма, художествена проза и мемоари;
амбициозна литературна история, набраздена от
ивици социална история, биографии, антропология и
дори аероархеология – едно радикално преосмисляне на
литературното като категория. Макар и условни и
схематични, тези текстове преливат от идеи.
Днес – двадесет и пет години след като “Хогарт Прес”6
издава своя сборник с есета на Улф, Стюарт Н. Кларк,
който поема редактирането от Андрю Макнийл след
ІV том, завършва поредицата с есета, публикувани
между 1933 и 1941 г. И тъй като се навършват
седемдесет години от смъртта на Вирджиния Улф,
замисълът, както разбираме от пресата, е издаването
на тома “да съвпадне” с тази годишнина. Кларк
обаче уместно е избрал да омаловажи вероятността
психичните проблеми да са оказали влияние върху
наличните материали – върху интонацията, върху
подбора на теми, върху броя им. Единственият намек
се съдържа в един съвсем прозаичен цитат на изказване
на Ленърд: “Малко преди смъртта си тя вече беше
започнала да събира есета за бъдеща книга”. Като
оставим настрана този контекст, можем на воля да
се наслаждаваме на най-доброто от Улф – увлекателно,
шеговито, експериментално, безкомпромисно,
язвително.
Ако през тези години броят на есетата намалява, то
обяснението може да бъде отчасти в това, че тогава,
както ни напомня Кларк, тя
вече не изпитва остра нужда
от средства (“Годините” е
бестселър в САЩ); отчасти
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в това, че началото на
войната води до недостиг
на хартия за каквито и да
било публикации; отчасти в
това, че потребността й да
пише нехудожествена проза,
за да освободи напрежението
от художествената, по
някаква причина вероятно
отслабва. До 30-те години
на ХХ век тя пише есета
на теми, избрани основно
от нея самата за водещи
британски и американски
периодични издания, за
памфлетите на “Хогарт Прес” или за беседите, които
е канена да изнася. Все повече зачестяват пристъпите
й на безпокойство – относно недостига на английска
академична литература, относно безполезността
на четенето на лекции, относно това колко е важно
да се устои на мейнстрийма в културата. На този
етап възходът на фашизма и национализма в много
части на Европа провокира някои от най-отявлено
политическите й работи: “Защо изкуството днес
следва политиката”7, “Мисли за мира по време на
въздушно нападение”8 и “Жените трябва да ридаят”9
– впечатляващо съкратена версия на “Три гвинеи”.
Тя рядко пише против волята си или по задължение.
Подготвя рецензия на книга за риболова от съпруга на
доведената й сестра Джак Хилс, биография на Роджър
Фрай10, починал през 1934 г., текстове в памет на
преподавателката й по класическа литература Джанет
Кейс (1937) и на лейди Отолайн Мъръл11 (1938). Запазва
добър тон дори в материали, които не са по волята
й. Виждаме потвърждение за това в описанието на
злополучното (по всеобщо мнение) изпълнение на Лидия
Лопокова12 в ролята на Оливия от “Дванайсета нощ”
в театър “Олд Вик”. “Горката Лидия ”, съпруга на
приятеля на Улф Джон Мейнард Кейнс13, “помолила” за
рецензия Улф, която прочела първите отзиви с голяма
тревога: “Мили Боже, аз какво да кажа?” Но това,
което казва, е изключително неангажиращо: “Само да
се появи на сцената и всичко около нея се преобръща”,
(и ние се питаме как ли ще продължи, как ли ще се
изправи пред тази заплашителна запетая) – “но не
из основи – променя се светлината, настроението
– пеят птици, овцете са обкичени с венци...” И ние
въздъхваме с облекчение – до следващия остър завой.
(На 26 септември 1933 г. тя пише в дневника си: “денят
започна с корекции по телефона на “Дванайсета нощ”...
да добавя запетая, да махна точка и запетая...”) През
юни 1940 г., въпреки изтощителната работа върху
“Между действията”, тя намира желание да разкаже
пред Сдружението на жените в Родмел за шегата с
дредноута14, постигнала перфектен баланс между
прегрешение и разкаяние.
По-често обаче Улф се спира на теми, продиктувани
от личните й интереси като читател, и нерядко (като
истинска дъщеря на баща си) открива ободряващата
глътка въздух, за която копнее, сред авторите от ХVІІІ
век – Оливър Голдсмит, Едуард Гибън, Гилбърт Уайт,
лейди Хариет Кавъндиш, мисис Трейл и най-вече Хорас
Уолпоул. Дала воля на въображението си, в изострените
очертания на писмата от ХVІІІ век и може би основно
в ъгловатите черти на литературните персонажи
тя намира разтуха от дълбоките гмуркания на
собствената си заоблена творческа траектория.
Остротата, гротескността, резките контрасти –
всичко това й допада: Уолпоул е “най-странната смесица
от маймуна и Купидон”, а “благородната персона на
“историка”, както го назовава Шефийлд, е придружавана
от спътник, когото (все едно че е единственият
оцелял представител на някоя изчезнала раса) наричат
“Гибона”.
Есетата не се раждат лесно. В резултат на търпеливо
изследване на писма и дневници Стюарт Н. Кларк
например разкрива, че есето за Голдсмит от 1934 г.,
което посредством кратко проследяване на залеза на
патронажа в изкуството привидно безпрепятствено
скача от “в края на стиха поезията потраква токове
пета в пета, като че следва стъпките на дворцов
танц” към жив словесен портрет на едно “грозно
сипаничаво тяло в елегантен кремав редингот”, е
резултат от почти едногодишни усилия. Дневникът
на Улф свидетелства, че на 6 април 1933 г. е поставила
началото на “четири големи тома за Голдсмит”; че 19
дена по-късно пише вече в продължение на десет дена
“почти ежедневно, за Голдсмит” (“не виждам много
смисъла на моя Голдсмит и т. н.”, “чета Голдсмит и
т. н.”); че на 26 юли е обзета от отчаяние: “О, само да
можех да довърша Голдсмит и да го изпратя. Трябва да
го направя.” Писмата от август и септември разказват,
че още недовършеното произведение е предложено на
“Йейл Ривю” и е отхвърлено, въпреки което тя все още
се терзае за Голдстмит и според дневника за декември
пише “Голдсмит по цяла сутрин”. На 1 март 1934 г.
“Таймс Литеръри Скуеър” най-сетне става свидетел на
освобождаването й от тягостното бреме.
Дори на този етап, когато е вече търсена и уважавана

авторка на есета, която, макар и да не поставя
собствени условия, поне следва собствените си
предпочитания, могат да възникнат усложнения. След
като през ноември 1933 г. посещава и много харесва
една ретроспективна изложба на картини от Уолтър
Стикърт15, един месец по-късно (мастилото на есето за
Голдсмит още не е изсъхнало, да не говорим за аморфния
още проект, който впоследствие ще се разгърне в
“Годините” (1937) и “Три гвинеи” (1938), тя бива убедена
от сестра си, от няколко други приятели и от самия
възрастен и болен вече художник да започне да пише
“Уолтър Стикърт: разговор”. Есето, композирано
като свободен разговор на вечеря за относителните
достойнства на визуалното и вербалното, който цели
да възхвали необикновените умения на Стикърт като
“художник литератор”, е публикувано под формата
на брошура от “Хогарт Прес”. Лично нейна тема,
лично неин подход, дори лично нейно издателство
– нима има нещо, което може да се обърка? Няма – до
момента, в който Хелън Макафий от “Йейл Ривю”
изразява желание да публикува есето, при условие че
стане по-общодостъпно (по-късно публикувано в САЩ
със заглавие “Разговор за изкуството”), като към него
бъде добавен параграф за Макс Биърбом16 (за широката
публика). Отначало, преглеждайки черновата на есето,
Улф е ведро оптимистично настроена: “За щастие
диалогичната форма позволява такива отклонения.”
Три седмици по-късно тя е “безкрайно отегчена от
коригирането, или по-скоро от пришиването на
кръпката към стария Стикърт заради онези придирчиви
американци, които настояват Макс да бъде прикачен
без нужда”. В определено отношение прикачането на
Макс към непринуденото бъбрене за съвременното
изкуство не е особено трудно – един от разговорящите
случайно “попада на издание с карикатури на Макс
Биърбом” върху някакъв стелаж наблизо и прави
кратък коментар върху равновесието между замисъл и
възприятие във връзка с един портрет на Данте Габриел
Росети.
Прикачането на фрагмент обаче, както всеки занаятчия
знае, предполага немалко разваляне и преправяне.
(“Тънкостта при тези текстове е да се вмъкнат
подходящите цитати – малко парченце тук, малко
парченце там – като дърводелец, който майстори
хубав скрин” – пише тя на Етъл Смит през 1937 г.).
В този момент диалогът, с всичките му видими
колабения “насам-натам”, се завърта около въпроса
как изкуството на Стикърт (и като цяло всяко
друго изкуство) може да бъде разбрано най-добре
– като чисто визуална среда или в някаква аналогия с
литературата (и следователно с каква литература
– биография или роман; какъв вид роман, какъв вид
стихотворение) – въпрос, който попада в центъра
на проблема за критиката върху изкуството. Така
разговорът бива построен около сложната опозиция
между картината като цвят, от една страна, (чисто
естетическо усещане, оприличено на живо, първично,
пълнокръвно възприемане на едно насекомо като цвете)
и от друга страна – картината като история, език,
цивилизация. Смело предизвикателство само по себе
си е идеята за посетителя в галерията, видян като
насекомо – предизвикателство, което трябва да бъде
умело вмъкнато в разговора: някои насекоми в Южна
Америка са “целите око” – “Били ли сме ние някога
насекоми... целите око?”. Връщаме ли се към “стадия
на насекомото”, когато влезем галерията? Един от
присъстващите си спомня как на изложба на Стикърт
“станал цял насекомо...” и “прехвърчал от цвят на
цвят”. Не е възможно, отговаря друг, днес ние сме
твърде цивилизовани за такова опростяване: “За да
умре в ароматна болка, човек трябва да бъде муха. А
колко много време ни дели сега от стадия, в който сме
загубили “микроскопското око”. Цитатът от “Есе
за човека” на Поуп е опорната точка, около която се
завърта спорът: човекът е загубил “микроскопското
око”, защото според лаконичната фраза на Поуп
“човекът не е муха”17 и затова, за съжаление, няма да
умре “заради роза в ароматна болка”. Версията за “Йейл
Ривю”, използвайки тенденциозно подбраната идея на
Поуп, представя опорната точка от различен ъгъл:
“Човек трябва да бъде роза, за да умре от ароматна
болка. А вече са изминали хиляди години, откакто сме
били и рози, и насекоми.” Обръщането на антитезата
в полза на цветята прави възможно преминаването на
разговора от случайно избрания том на Биърбом към
Уърдсуърт, а от него към Росети... Поезия, анекдот,
биография – възможностите се редят една след друга:
“Една картина съдържа това и много повече от това”.
И оттам – отново към оригиналното есе.
Присъствието на вариантите на едно и също есе тук,
заедно със съпоставките между доказателства от
дневници и писма, ни помага да усетим виртуозността
и овладяността на критическата проза на Улф.
Приливите на тревожност, невъздържаност и дори
неуравновесеност; преплитането на противоречащи
си гласове и впечатления – всички те са изстрадани
и имат своята причина. Това, което изглежда като
напълно случайна импровизация, е търпеливо и прецизно
обмислено. В добавка, като последен том от тази

Науката на бъдещето
от стр. 9
безспорно завършена колекция от
есета на Улф, книгата съдържа
и известен брой напаснати
фрагменти, включително и някои
изгубени произведения от началото
на литературните й опити – повече
от петдесет новооткирити,
неиздавани досега есета от
периода 1906–1924 г. Неочакваното
съчетаване на зрели, съзнателно
подбрани “мисли” от последните
й години с тези ранни рецензии
(на това или онова закономерно
забравено “най-ново” произведение
от “еди-кой си”) допълнително
осветлява дългия и изтощителен
процес, посредством който Улф
усъвършенства майсторството си
на критик (катко и умението си да
прикрива това майсторство).
Тя калява перото си на есеист
върху най-външните слоеве на
литературното малцинство, като пише рецензии
за работи на безсмислено крили имената си зад
псевдоними (и днес отдавна забравени) автори. През
1907 г. получава пет пиеси в стихотворна форма за
рецензиране: “умът ми се чувства така, сякаш отгоре
му се е излял порой от слаб чай” – оплаква се тя в едно
писмо. Тук виждаме първите й стъпки в усвояването
на тънкостите на занаята – измъква аргументи от
най-непредразполагащи материали (“тези истории са за
четене набързо във влака и да бъдат съхранени в книга е
равносилно на това да бъдат несправедливо затворени
в тъмница”); експериментира с добронамереността,
с ласкателството и с преднамерената старомодност
(героите на Роуз Маколи “изричат толкова много
мъдри думи”) и усъвършенства тънкото изкуство
на похвалата – винаги достатъчно ясна, за да не бъде
принизена до иронизиране (“Би било непростимо лош
вкус да разкъсаш на парчета такава безобидна работа
– явно е, че разчитат на теб”). Тази школовка я научава
да уважава “находчивостта и добрите умения” дори
и когато са неумело използвани. (След години пише за
приятеля си Роджър Фрай, че тъй като самият той
е художник, критицизмът му е “изпълнен с уважение
и възхищение към всеки художник, който е използвал
дарбата си достойно, колкото и малка да е тя”.)
Научава се също завинаги да цени многоаспектността
на четенето като преживяване, както и факта, че
понякога, както сама казва за Фредерик Мариат18,
“критическите ни способности могат сполучливо да се
изострят от книга, която не е измежду образците на
класиката”.
В последните си години тя особено харесва изданието
на Оксфорд и Йейл на писмата на Хорас Уолпоул до
преподобния Уилям Коул, което си купува в два големи
скъпи тома през 1937 г. и за което пише неколкократно.
Това, което й се нрави, са типичните за образците от
ХVІІІ век остри контрасти, конфликти и неочаквано
припламващи искри: “племенницата на Коул е дъщеря на
сиренар, племенницата на Хорас се омъжва за принц”.
Освен това, както тази поредица непрестанно ни
напомня, тя е голям ценител и задълбочен анализатор
на епистоларната форма (“Единственият начин да се
четат тези писма е да ги четем... стереоскопично.
Хорас е отчасти Коул, Коул е отчасти Хорас”).
Интересът й обаче не се изчерпва със самите писма,
а се простира и върху издателския апарат. Двата
тома са пример за “детайлно и мащабно проучване”,
за “усърдие, всеотдайност и майсторство”, които
заедно правят възможен “един нов издателски
подход”, предполагащ изобилие от бележки под линия.
“Постоянното следене” на детайлните обяснителни
бележки първоначално напълно обърква Улф (“в крайна
сметка книгите съществуват, за да бъдат четени”),
но постепенно спечелва интереса й. Ако Хорас и Коул са
взаимно свързани, то тогава “Хорас Уолпоул е отчасти
сестрата на готвача на Коул. Хорас... е съвкупност от
неизброими факти и отражения на факти”. И веднъж
заинтригувано, съзнанието започва да моли за “още,
и още, и още”. Тя има само една препоръка: “Дали не
трябва към изданията да има притурка с допълнителен
чифт очи? Така, докато обикновеният чифт остава
съсредоточен в текста, допълнителният ще може да се
съсредоточи върху бележките...”
Ако читателят се нуждае от допълнителен чифт
очи, за да се възползва от задълбоченото изследване
на Стюарт Кларк, още четири или пет чифта ще са
му нужни за изданието на Кеймбридж с най-доброто
от Улф, представено тук от “Вълните”19 и “Между
действията”. Само най-щедро надарените със зрение
читатели биха могли да сноват свободно и сигурно
между бележките под линия, бележките в текста,
текстологичния апарат, хронологията на създаването
и самия текст. Избирайки за мото цитата от есето
на Улф за Уолпоул, главните радактори на поредицата
целят да предложат “още и още, и още”. И независимо
че продължава да поражда противоречия (както в случая
с оспорваното решение на Марк Хъси да махне курсива
от сцените с представлението в незавършения роман
“Между действията”), новата колекция е на път да се
наложи като задължителна за сериозните ценители на
Улф.

първични предпочитания достатъчно лесно.
Ако много от предсказанията във „Физика на бъдещето”
изглеждат познати или разочароващи, Каку наймалкото протяга крака в разделите за „далечното
бъдеще”, позволявайки си някои освежаващи твърдения.
Неизбежното разпространение на охолство, мъдрост и
демокрация ще направи войната все по-малко вероятна.
Ще бъдем заобиколени от програмирани предмети,
които могат да се преправят според най-обикновените
ни прищевки, подчинявайки се на команди, издавани от
самата мисъл. Ще сме способни да желаем предмети
да летят във въздуха, тъй като всичко ще бъде
наситено със свръхпроводници със стайна температура,
позволявайки повдигане без усилие. Ще сме открили
извънземна цивилизация, но може би все още няма да сме
установили контакт с нея. Изследователските сонди
ще бъдат по пътя си към планетите около други звезди
(не задължително с хора на борда, но дотогава ние може
да не внимаваме така или иначе, тъй като нашите
роботизирани пратеници ще бъдат най-малко толкова
„умни”, колкото сме ние – каквото и да означава „умен”).

Ефектът от тези ерудитски работи, който, както
се изразява Улф, “напълно оправдава огромния труд”,
вложен в тях, е, че те отварят пред читателите
възможност сами да прокарат свои собствени режещи
нишки през нейното творчество – през прочетеното и
написаното от нея. Интересът й към природния свят
например беше фокусът на дванадесетата годишна
конференция на тема Улф миналата година, а също така
е предмет и на наскоро излязлата книга на Кристина
Алт20. В допълнение, минавайки през тези нови издания,
оставаме изненадани и от забележителния интерес на
Улф към насекомите, за който със сигурност също има
много да се каже. И за ентомологията21, и за зрението, и
за осемнадесети век, и за епистоларното. И още, и още,
и още.
Трев Бротън е лектор в Университета в Йорк. В
момента работи върху писмата на Джон Констабъл
и подготвя за издаване биографичните произведения
на Маргарет Олифант.
Преведе от английски
ЗОРНИЦА СТОЯНОВА-ЛЕЧЕВА

Каку е добросъвестен да ограничи предсказанията си
в сферата на това, което е позволено за физиците в
днешно време. Давайки препоръките си, човек трябва
да очаква нищо по-малко. Но като учен той също
така трябва да помни, че примерите се опровергават.
Физиката на 20. век, с нейния подобен на „Алиса в
страната на чудесата” пейзаж с черни дупки и квантови
котки, щеше да изглежда невъзможна, дори абсурдна
от почтената гледна точка на 19. век. Този мекушав,
размит пост – Нютоновата физика – на свой ред дава
живот на технологии и потребителски продукти, които
щяха да изглеждат напълно невъзможни за тези като
Верн и Максуел. Брадатите благородници на късната
викторианска наука са на мнение, че с изключение на
няколко подредени занимания, тяхната работа едва не е
съсипана и че всяка значителна практическа полза вече е
била изнамерена или най-малкото измислена. Трудно е да
не се усети, че Мичио Каку се чувства по подобен начин
за ранния 21. век.
Сред романите на Алистър Рейнолдс са „Revelation Space”,
2000 г., „Chasm City”, 2001 г., който същата година печели
Британската награда за научна фантастика за найдобър роман, „House of Suns”, 2008 г. и най-скорошният
„Terminal World”, който излиза миналата година (2010 г.
– бел. прев.).
Преведе от английски
ЮЛИЯ ТОПКАРЕВА

Преводът е направен по The Times Literary Supplement,
June 22, 2011
1

“Between the Acts” – последният роман на В. Улф, писан в
периода 1939–1940 г., редактиран през 1941 г. Публикуван през
1941 след смъртта й.
2
“Pointz Hall”– името на къщата на семейство Оливър в
“Между действията”.
3
Цитати от “Между действията”. Превод – З. СтояноваЛечева.
4
“Anon”, “The Reader” – последните есета на В. Улф, писани
като начални глави на замислената книга за английската
литература.
5
Anne Clifford (1590–1676) – английска благородничка,
покровителствала автори от своето време и сама ценена
като автор, известна с писмата си и текстовете от
дневника си.
6
“Hogarth Press” (англ.) – издателство, основано от Вирджиния
Улф и съпруга й Ленард Улф през 1917 г.
7
“Why Art Today Follows Politics” (1936).
8
“Thoughts on Peace in an Air Raid” (1940).
9
“Women Must Weep” (1938).
10
Roger Eliot Fry (1866–1934) – художник и критик, член на
кръга “Блумсбъри”.
11
Lady Ottoline Morrell (1873–1938) – светска дама, близка
приятелка и покровителка на много представители на
творческите среди в Англия, сред които Алдъс Хъксли, Т. С.
Елиът, Д. Х. Лорънс, Бъртранд Ръсел, Роджър Фрай, а също и
самата В. Улф.
12
Lydia Lopokova, Лидия Васильевна Лопухова (1892– 1981)
– руска балерина, една от първите, танцували в трупата на
Дягилев, съпруга на барон Джон Мейнард Кейнс.
13
John Maynard Keynes (1883–1946) – икономист и
общественик, член на кръга “Блумсбъри”.
14
“Dreadnought hoax” (англ.) – шега с Британския кралски
флот, в която В. Улф участва заедно с група млади
интелектуалци – дегизирани и гримирани, на 7 февруари 1910 г.
те се представят за кралска свита от Абисиния, флотът ги
посреща с почести и организира посещението им на флотски
кораб от клас дредноут. Случаят е осветлен, след като в
пресата се появява снимка на “свитата” със съответните
разяснения, а флотът остава обект на осмиване години след
случилото се.
15
Walter Richard Sickert (1860–1942).
16
Sir Henry Maximilian Beerbohm (1872–1956). – британски
карикатурист и писател.
17
“Why has not man a microscopic eye? For the plain reason man is
not a fly.” (англ.). – Б. пр.
18
Frederick Marryat (1792–1848) – английски писател и офицер
от Кралския флот, автор на приключенски романи и романи за
деца.
19
“The Waves” (1930–1931).
20
Alt, Christina. Virginia Woolf and the Study of Nature. Cambridge:
Cambridge University Press, 2010.
21
Дял на биологията, който изучава насекомите.

Преводът е направен по The Times Literary Supplement, July
20, 2011
1

William Gibson (1948) – американо-канадски новелист, наричан
„черния пророк” на киберпънк поджанра.
Jules Gabriel Verne (1828–1905) – френски автор, пионер в
научно-фантастичния жанр; най-известен с романите си
„20 000 левги под водата” (1970), „Пътуване до центъра на
земята” (1864), „Около света за осемдесет дни” (1973).
3
James Clerk Maxwell of Glenlair (1831–1879) – шотландски физик
и математик, формулирал класическата електромагнитна
теория.
4
Проекция на показанията от инструменти върху предното
стъкло, което дава възможност пилот на самолет или шофьор
на автомобил, за да ги види, без да гледа надолу.
5
Sir Arthur Charles Clarke (1917–2008) – британски
научнофантастичен автор, изобретател и футурист, известен
с разказите и романите си, сред които „2001: Одисея в
космоса”.
6
През 1965 г., шест години след изобретявнето на
интегралните схеми, в свое изказване Гордън Мур прави
предположението, че може да се предположи как ще се увеличава
плътността на транзисторите върху чиповете, а оттам и
изчислителната мощ на процесорите. Основание за това му
дава емпиричното наблююдение, че разработването на нови
модели процесори отнемало 18-24 месеца, а всеки следващ
модел имал около два пъти по-голяма производителност
(изчислителна мощ). Според него броят транзистори на новите
модели микропроцесори ще нараства приблизително два пъти
на всеки 18-24 месеца.
7
Постсиликонова ера – период, свързан с евентуалното бъдещо
западане на Силиконовата долина в САЩ.
8
The Manhattan Project – кодовото название на проект за
създаване на първите в света ядрени оръжия, осъществен
в САЩ между 1939 и 1946 г. със сътрудничеството
на Великобритания и Канада. Всички дейности са се
осъществявали под контрола на Иженерния корпус на Армията
на САЩ, а самият проект е бил ръководен от Дж. Робърт
Опенхаймер.
9
Името на компютъра, управляващ космическия кораб
„Дискавъри” 1 от филма на Стенли Кубрик от 1968 г. „2001:
Космическа одисея“. Името е съкращение от Heuristic
Algorithmic.
10
Leonard H. „Bones“ McCoy – герой от телевизионния сериал
„Стар Трек”.
11
CPU - от англ. Central processing unit, „централна оперираща
единица“, централният процесор е основната част на
електронноизчислителна машина, която
декодира и изпълнява инструкциите от
програмното осигуряване.
12
от англ. – правилото на пещерния човек
13
от англ. High Touch – високо докосване
14
от англ. High Tech – висока технология
2
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Писането – копинг-стратегия1 и дрога
През 2009 година попаднах на електронната публикация
„Академично слово на проф. дфн Милена Кирова, произнесено
на 24 май 2009 г. в Аулата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”2. Там тя споделя: „Понякога ми се
струва, че у нас има повече хора, които пишат, отколкото
които четат. И винаги се питам защо?” Тази констатация
на проф. Кирова се оказва валидна в глобален мащаб, тъй
като навсякъде по света все повече хора пишат.
Защо нараства броят на творящите литературни
текстове, макар че професията на писателя е известна
навсякъде като „безполезна” във финансово отношение?
В Швейцария например само 140 от общо 2500 членове на
Съюза на швейцарските автори (AdS) могат да живеят
от писане, а 80 от тези 140 са автори на белетристика и
средните им месечните доходи са под екзистенц-мининума
(Annabel 2008)3. Явно не материалният стимул е решаващ
в случая. Фройд интерпретира литературните занимания
на писателя като опит за задоволяване на неудовлетворени,
отчасти несъзнавани желания, сравнявайки ги с
играта на дете и със сънищата в будно състояние.
Психоаналитичното литературознание подчертава ролята
на нарцистичните и ексхибиционистичните аспекти в
писателската дейност, която може да бъде разглеждана
като отговор на раннодетска травматизираност и/или на
някаква настояща криза.
Според био-психо-социалния модел, с който борави
съвременната медицина, появата и просъществуването на
различните болестни явления е резултат от съвместната
игра на множество социални, психологически и биологични
фактори. Засега този модел се оказва най-кохерентната,
най-компактната и най-значимата теоретична концепция,
която прави човека разбираем и обясним в състояние както
на здраве, така и на болест5. Ако се опитаме да приложим
този модел към феномена „изборът слово” (М. Кирова)
с цел по-цялостното му разбиране, независимо от това,
че при него (най-често) не става дума за болестен процес,
откриваме, че отново си взаимодействат редица социални,
психологически и (в случая отчасти) биологични фактори,
както е при много други феномени с неболестен и болестен
характер.
Социологически и социални фактори. Не бихме могли да
разглеждаме „изборът слово” изолирано от спецификите на
постмодерната социологическата епоха, в която живеем.
Индивидуалистичната култура на западните общества
със своята себецентрираност бива определяна като
нарцистична (Лаш 1979)4. Както изтъква Роб Уитли в
статията си “Постмодерност и психично здраве” (Whitley
2008)6, рискът и непредсказуемостта са обичайните
условия в постмодерността. В сферата на индивидуалното
битие тези явления пораждат асоциации с потенциална
безработица, финансова несигурност и брачни кризи. Тези
тревожни реалности непрекъснато нахлуват у човека
чрез медиите - телевизия, радио, вестници, книги, научни
проучвания, интернет. Така осиротелият постмодерен
индивид е изложен на нескончаем страх за утрешния ден,
на безпокойство и тревожност. Чрез индивидуализацията
си той се губи самотен в непредсказуемия океан на
постмодерността, където непрестанно го връхлитат
цунамита от тревожна информация за рискове, несигурност
и опасности да бъде изхвърлен зад борда. Според Роб Уитли
откъсването на индивида от неговите обичайни свързващи
структури дестабилизира т.нар. “онтологична сигурност”,
която се разбира като силно усещане за постоянство,
благонадеждност и последователност в материалните,
социалните и културните условия на всекидневния живот.
Тази сигурност се счита за предшественик на общото
психическо благосъстояние. Постмодерният човек живее
освен това и в “робството на свободата” (Schwarz 2000)7,
и в мъките на безпределния си избор. В опита си за бягство
от оковите на прекомерната свобода и на вътрешната
си празнота, от отчаянието си, от страха за утрешния
ден този човек е принуден да търси своя спасителен
остров. За да се самосъхрани и оцелее, той се оттегля
нарцистично към себе си, концентрирайки интереса си в
себелюбието. В този смисъл чрез себевглъбяване писането
на литературни текстове му позволява нова бягство към
неговата вътрешната реалност, в която той и единствено
той е господар на случващото се: той диктува сюжета,
той определя съдби и развръзки, чувства се властен и
силен, което от своя страна се явява важна стратегия за
справяне както с постоянно нахлуващите от външната
реалност страхове, така и с несъзнаваните страхове от
детството му. Този пишещ човек, иначе безсилен пред
силните на деня, живеещ сред непрекъснато променящи се
и интензивни фрустрации, чрез писането търси острова на
спасението вътре в себе си, във фантазиите и желанията
си, във въображаемите си отмъщения, в художествената
преработка на болката си. Така той разрешава вътрешния
конфликт между света и себе си: конфликта между мощ и
немощ.
Възможностите за себеизразяване чрез написано и лесно
публикувано слово, които в постмодерната епоха дава
интернет, са действително безгранични. Ако всеки
трябваше да си купи първо пишеща машина, ако липсваха
възможностите за корекции
на текстове, които дава
компютърът, едва ли толкова
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много хора биха продължили така неуморно да пишат. Освен
писането и публикуването, появата на интернет улесни
значително и решерширането, защото всичко, което на
човек му трябва като информация, вече може да се намери
в интернет, няма нужда да се ходи по библиотеки, да се
пътува до далечни места и непознати държави. С няколко
клика на мишката човек попада, където си пожелае по света.
„...Да пишеш все повече представлява вопъл да бъдеш видян
(ако не си достатъчно красив, за да маршируваш на подиум,
не умееш да се продадеш на политиката или не можеш
да пееш например). То е начин да предизвикаш у някого
желание да знае за теб, да се почувстваш споделен извън
пространството на своята „собствена стая” (Вирджиния
Улф)”, казва проф. Милена Кирова в цитираната статия.
„Всичко идва от кастинг шоутата, Суперстар и други
- всички искат да пеят, да бъдат модели, а като остареят
за тези неща, започват да пишат”, шегува се немската
писателка Сибиле Берг в швейцарското телевизионно
предаване „Aeschbacher”8 от 19.03.2009 г., отбелязвайки на
свой ред, че много хора се стремят да станат известни
тъкмо чрез писането. И наистина постмодерният
нарцисизъм е медиализиран, т.е. той търси и намира
изява чрез медиите. Микрофонът, телевизионният екран,
мониторът на компютъра са нарцистичното огледало,
заменило майчиното лице от детството. Това майчино
лице, което е излъчвало признание, одобрение, възхита всеки
път, когато детето е обръщало поглед към него, е изчезнало
от живота на възрастния, а копнежът по родителско
признание, особено ако не е бил удовлетворен в детството,
се засилва и бива проектиран върху екрани и публика.
Психологически фактори. Според Bundesgesundheits-Survey,
проучване, проведено през 1998 в Германия,
14.2 % от населението на страната страда от някакво
страхово-тревожно разстройство9. Резултатите от
едно научно проучване на СЗО от 2004 показват, че около
27% от населението на САЩ страда от някакво душевно
заболяване10. Данните от публикувания през 2005 метаанализ
за най-честите психични заболявания у европейците сочат,
че в Европа също 27% от населението, или всеки четвърти
гражданин на ЕС, се разболява поне веднъж в годината
от някакво психическо разстройство, като най-чести
са страхово-тревожните състояния, разстройствата,
вследствие приемане на субстанции и соматичните
разстройства11. Немският психолог Юрген Марграф дори
нарича съвремието ни „епоха на страха”.
Креативният потенциал на страха е известен много
отдавна. Страхът е мощен несъзнаван стимул в
създаването на творчество, непресъхващ източник на
енергия, поддържащ фантазията будна, вечен генератор на
ентусиазъм в творческото търсене. Дълъг е списъкът на
видни личности от областите на науката и изкуството,
живели или живеещи в плен на страховете си и постигнали
въпреки, или може би точно благодарение на тях,
забележителни успехи. Чарлз Дарвин например се е страхувал
от змии, човешки тълпи, празненства, пътешествия и
самота, а Антонио Вивалди и Зигмунд Фройд са страдали
от панически атаки. Страхове са притискали Бил Гейтс
и Стивън Спилбърг, паника е съпътствала Ерик Клептън,
Рей Чарлз, Арета Франклин. Мъчителен е бил страхът от
смъртта на Ърнст Хемингуей, страховете на Й. В. фон
Гьоте, на страдащия от сърдечна фобия Бертолд Брехт,
на Франц Кафка, на Самюел Бекет, на Джон Стайнбек,
Вирджиния Улф и Т. С. Елиът. А който страда от някаква
фобия, може да намери облекчение от нея, като се
упражнява - композира, рисува или пише до пълно изтощение,
смята психиатърът Борвин Бандело, цитиран от сп. „Der
Spiegel”.
Смята се, че писането е една от най-старите форми на
лечение, познати на човечеството. Още от най-древни
времена човекът се е научил да влиза във вътрешен разговор
със себе си и със своето несъзнавано чрез написаното от
него слово. В „епохата на страха” литературното писане
може да представлява както несъзнаван опит за самолечение
от несъзнавани страхове, така и целенасочена дейност,
вид стратегия за справяне със съзнаваните страхове.
Последното става ясно от мненията на форумни участници
в някои немскоговорящи форуми, имащи за тема страховете
и творческото писане. Оказва се, че има хора, при които
травматизираната част от душата им не може да говори,
а да се изразява само писмено. Така достъпът до травмата
се осъществява чрез написания текст. Други хора, минали
през стационарно или амбулаторно лечение на страховотревожни състояния, използват терапевтично водените си
дневници при създаването на белетристични произведения,
които публикуват.
Едно от най-точните описания на взаимоотношенията
между страха и писането на белетристика дава бестселър
авторът на трилъри Себастиан Фитцек. Той казва, че чрез
писането изживява тъмната си душа и се освобождава от
ужасните кошмари, без да му се налага да плаща за това
сума пари на психотерапевт. „Писането при мен е вероятно
наистина нещо като автотерапия, при която прехвърлям
страховете и тревогите си върху читателя, за да мога след
това да вървя през живота напълно уравновесен... Всъщност
се страхувам от всички онези неща, които описвам в
книгите си, и се опитвам чрез писането да се освободя от
тях.”12
Биологични фактори. Страхово-тревожните състояния
и зависимостите (както свързаните с употреба на
пристрастяващи вещества, така и поведенческите
зависимости) вървят ръка за ръка. Вероятно има много

пишещи хора, които, за да превъзмогнат несъзнавани
страхове (напр. от смъртта, от преходността, от
близост, от загуба на любим човек), предпочитат все
повече да общуват с компютъра си, и без да искат,
изпадат в крайност, превръщайки се дори в обектофили,
влюбени в компютъра си както в партньор/партньорка
или пристрастени към него като към дрога. Тук възниква
въпросът, до каква степен прекомерното писане, в
частност пристрастяването към писане (и особено
към постоянно електронно публикуване) би могло да
бъде израз на една от новите поведенчески зависимости:
компютърната и/или интернет зависимост. До каква
степен сядането пред монитора, писането на литературен
текст, потенциалното очакване на признание и възторг от
четящата публика предизвиква (както e при останалите
зависимости) „изсипване” на големи количества допамин
(невромедиаторът, отговорен за изживяванията ни на
награда, наслада, щастие) в системата от мозъчни центрове
за възнаграждение и удовлетворение?
„Всеки, който може да държи молив, може да пише и
трябва да пише... Смятам, че писането прави човека
щастлив, и затова той трябва да го прави...”, заявява
насърчително от телевизионния екран в предаването
„Aeschbacher” швейцарската писателка Милена Мозер. Тя
води курс по творческо писане, наречен „Летящата класна
стая”, който се провежда в бивша фабрика за опаковки на
шоколадови бонбони. По време на заниманията нейните
курсисти си похапват солидно шоколад, докато се обсъждат
текстовете им. Според Милена Мозер съществувал
рефлекс: писане - ядене на шоколад – чувство на щастие.
Има ли значение дали писането и шоколадът, дали писането
и алкохолът, или пък писането до препълнения с фасове
пепелник пред монитора ще стимулират „изсипването” на
допамин в системата за възнаграждение в мозъка, след като,
пишейки, човекът се чувства щастлив в един свят, в който
не му достига признание? До каква степен очакването
за успех и слава в едно общество, в което тези две неща
заемат централно място в ценностната му система,
превръща писането в условен рефлекс, а компютъра - в
онази червена лампичка от опитите на И. П. Павлов, която
още щом светне, предизвиква у прословутото му куче
слюноотделяне? Това са хипотетично зададени въпроси, на
които науката тепърва ще трябва да отговори.
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Текстовете по темата “Защо пишем” са по идея на
проф. Милена Кирова.

За божествените поети и
лекарските полубожества
Луц Гьоцман
Отговаряйки на въпроса защо пиша, ще се концентрирам
върху момента на креативността, на онази естетична
светлина, която изгрява над бездната на една вътрешна
реалност. Предварително искам да отбележа, че тази
светлина може да бъде съвсем различна, в най-добрия
случай тя е лъчезарна и искряща, но може да бъде и мъглява,
смътна, бледа, електрическа, светлина от батерия на
джобна лампа. Бездните също могат да бъдат най-различни,
понякога едва видими - в този случай писателят седи
върху удобно килимче и светва своята светлинка или пък
бездните го поглъщат в дълбините си и светлината става
черна или угасва – както е в последната театрална пиеса на
Сара Кейн1, на онази, за която се казва, че е „поетеса на едно
неутешимо влечение към любовта”. Тя се самоуби преди
десет години. В тази пиеса се казва:
Ще се удавя в дисфория.
В студеното черно блато, което съм
В тази шахта на
нематериалния ми дух
Как мога да се върна към формата
щом цялото мислене в строги форми
ми се изплъзва?”
...
„Аз отдавна съм вече мъртва.
Назад към корените.
Без надежда пея на най-външния край.
Аз обаче искам да се съсредоточа само върху бездната,
над която писателят лети, кръжи и витае като птица
(благодарение на неговото, изразено с езика на Кейн „мислене
в строги форми”, на неговото „връщане към формата”). Във
всеки случай исках да спомена възможността за пропадане.
Творческият акт, казва Хана Сегал2, се стреми да съгради
наново един разрушен или загубен свят. Искам да разгледам
тази теза, при все че тя е и моята основна мисъл.
Според швейцарския психоаналитик Ханс Холдерегер3
творците са „изгубени деца”. Те са, също като негодника
от едноименната новела на Айхендорф, „изпаднали от
света”. Защо? Защото са преживели нещо, някакъв шок
или загуба, нещо, което им е дошло в повече, или в помалко, може би детство, плетено, както се казва, с
горещи или студени шишове. Това преживяване може да
бъде напълно индивидуално. Не бива да забравяме обаче, че
изживяванията на загуба и чувството на изгубеност по
някакъв начин са присъщи на нас хората и че те са, тук
ще използвам тази антидума, „нормални”. Всеки човек
преживява изгонването от рая, т.е. освобождаването си
от най-ранните връзки, най-често от майката, което може
да протече повече или по-малко драматично, драстично
и травматизиращо. „Изгубеният рай” се казва творбата
на Милтън - нещо умира, нещо отпада, загубваме го и
при всички случаи биваме запращани или, така да се каже,
биваме хвърляни съответно в пущинака на живота, със или
без смокиново листо.
Психоанализата въвежда още един следващ обрат в
тази ранна история на душевната ни съдба: може
би дори собствената ни деструктивност и омраза,
фрустрацията и горчивото ни разочарование са тези,
които разрушават окончателно онзи рай, от който сме
били прогонени. Ние подпалваме градината, която сме
загубили, поваляме дърветата й, щом установим, че те
не са наша собственост. Унищожаваме земята, която
не ни принадлежи. Това са бездните, които споменах в
началото: преживяванията на загуба, смърт, омраза,
огорчение, самота, пустота, студенина. Светлината, за
да си послужа с втората метафора, която използвах също
в началото, светлината, онази - прекрасната, искрящата,
електрическата, или пък тази на вощеницата, се състои
във възстановяването на изгубения свят с помощта на
изкуството, с моментния, перформативен и творчески
акт. Това възстановяване според Хана Сегал може да бъде
постигнато чрез едно тънко равновесие между грозота
и красота: негативното, преживяването на бездната
(“грозотата”) бива представено в един естетически и
формално завършен вид („красота”). Поради това – може
би повръхностно, с дъха на боговете спечелената, може
би отчаяно загубената, в много случаи различаващата се
– борба за формата.
Следователно писането означава две неща: то е
орфическата жалба по загубата и магическото
предизвикване на една дълбока, вътрешна жизненост,
за която отдавна сме създали метафориката на рая.
Писателят разказва за своите потресаващи изживявания
и неговият творчески език му дарява способността да
възстанови чрез креативния акт изгубения или унищожен
свят, или казано отново по Джон Милтън - да „си възвърне”
рая, пък било то и само за миг, т.е. онзи, на естетическия
трепет...
Потресаващото щастие, когато думите съграждат стих
и се сбират върху хартията така, че вътрешният свят,
вътрешното небе на поета да засветят, е вероятно
свързано с това възстановяване, с моментното изцеление.
Аз изпитвам това щастие като ощастливяваща искра,

а някои писатели казват дори, че не биха могли да
преживеят и изобщо да живеят без изживяването на тази
креативност. В тази аура оживяват думите, езикът
(а и цветовете, музиката, драматичната сцена) и със
сигурност това е белегът на голямото изкуство, ако
тази живост устои на времето, през следващите часове,
дни, през вековете. За тоза опит, за ощастливяващата
трансформация на ужаса и болката в изкуство, в
литература, в стих Жан-Франсоа Лиотар4 използва
старото, от много време насам малко старомодно
понятие за „възвишеното”: „Мрак, самота, тишина,
приближаването на смъртта могат да бъдат ‘ужасни’
дотолкова, доколкото те известяват, че погледът,
ближният, езикът, животът вече няма да ги има. Човек
чувства, че това, нищо да не се случва, би могло да бъде
скоро. Възвишеното е, че вътре в това заплашващо
приближаване на нищото въпреки всичко нещо става, нещо
се състои (avoir lieu) и възвестява, че не всичко е свършено.”
„...че не всичко е свършено”: травма и живост, загуба,
разрушение и спасителната жизнена сила на любовта
не е представена в никой от излезлите в последно време
романи така драстично и превъзмогващо, както в романа
на Маккарти5 „Пътят”. Баща и син се скитат из една
Америка, разрушена от ядрена атака или природно
бедствие. Те се надяват, че ще могат да оцелеят на юг,
по крайбрежието, мястото на живостта, и потеглят
през една апокалиптично опустошена местност, която
може да бъде схваната като типична метафора на
Маккарти за травмата на изгубеността и загубата. В една
изключително вълнуваща и шокираща сцена бащата умира,
когато двамата достигат до крайбрежието. И върху
нас връхлита цялото, почти нямо световно нещастие
на малкото момче. След няколко дни се появява друг
мъж. Той е брадат, носи скиорско яке и пушка. Момчето
насочва пистолета си към него, защото се страхува,
че непознатият може да е канибал. Пита го дали е от
„добрите хора”, дали не е човекоядец, дали има деца и дали
наистина не ги изяжда, и едва тогава пуска пистолета
си и тръгва с него. Мъжът го отвежда при семейството
си. Той има жена и две деца, които са почти на същите
години като момчето. Сцената, в която е събрано всичко
казано: травмата и живостта, ужасното нищо, ужасът и
великолепната болезнена възвишеност на естетическото
чувство, завършва така: „Когато жената го видя, обгърна
го с ръце и го прегърна. О, каза тя, толкова се радвам да те
видя. Понякога тя му говореше нещо за Бог. Той се опита да
разговаря с Бог, но най-доброто беше да говори с баща си и
той говореше с него и не забравяше. Жената каза, че това
е добре. Тя каза, че дъхът на Бога бил неговият дъх, който
обаче преминава от човек на човек през всички времена.”
„Нагонът към смъртта” си намира майстора в езика”,
казва френската психоаналитичка Юлия Кръстева6 и
може би тук връзката между медицина и литература
става от само себе си очевидна. Следва въпросът: защо
има толкова много пишещи лекари или такива, които се
занимавт под някаква форма с изкуство? Моят отговор:
поради копнежа към нещо читаво, цяло, поради дълбокото
влечение към рая. Защото и лекарското изкуство е опит да
се възстанови първоначалното здраво нещо, което е болно,
увредено, застрашено от смъртта. Също както творецът,
така и лекарят иска да излекува увреденото – или ако се
съобразим с границите на медицината, той се стреми да
поправи повреденото, да облекчи болката, да отдалечи
във времето смъртта, унищожението, ултимативната
травма. Лекарите и творците се борят за живия рай.
Може би желанието да бъде превъзмогната собствената,
дълбока пихическа болка е мотивацията в основата и на
двете професии. Само оръжията са различни: творецът
изгражда нов свят, а лекарят лекува друг човек. Творецът
се доверява на въображението, на играта, на симулацията;
лекарят действа значително по-прагматично и конкретно
- той избира пациента в известна степен като обект на
собствените си реперативни намерения и копнежи по рая.
Изкуството и медицината – и при двете става дума за
трансформацията на увреденото в нещо цяло, читаво,
възстановено. И още нещо: в несъзнаваното, би казала
психоанализата, лекарите наистина са „полубожества
в бяло” в намеренията си да лекуват дефектите на
Творението, но също така и поетите и писателите – да,
те са истинските Богове, Творците. Така ечи от небесата
и от изгубените поля на литературата.
Преведе ЕВЕЛИНА ЛАМБРЕВА-ЙЕКЕР
Д-р Луц Гьоцман е психиатър и психоаналитик
(„Фройд Институт”, Цюрих). Работи като старши
лекар в Университетска болница Цюрих, има и частна
практика. Дългогодишен преподавател в Университета
в Цюрих. Пише поезия и драматургия.
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За смисъла на
литературното
писане
Йенс Петерсен
Веднъж, преди около година, докато си чаках яденето в
болничната столова, ей така, от скука, разгърнах едно
клюкарско списание и видях в него фотография: рус младеж
в костюм. Това бях аз самият! Красива глава, лачени обувки,
истинско мамино синче. Под снимката стоеше текст: „Този
млад, добре изглеждащ мъж е лекар... освен това е автор
и спечели тази и тази литературна награда... Вечер, като
се върне от болницата, плува в езерото или бяга няколко
километра... след това сяда на масата и пише романи.
Писането за него е вид баланс на лекарската професия.”
Бях възмутен. Такава тъпотия! Аз пиша без някаква цел.
Този опит да се психологизира удоволствието от писането
и да се създаде един вид дихотомия между „гражданската”
екзистенция на един лекар и „творческата” му екзистенция
на автор съответства точно на онази идеология, в която
клюкарските списания искат да възпитат своя читателски
кръг. Две плюс едно е равно на три, ето вижте - толкова е
просто! Хората четат такова едно списание с известно
задоволство, научавайки как злата футболна звезда е
изневерил на бедната си съпруга или как демоничната
съпруга по такъв и такъв начин е успяла да съдере кожата на
обеднялата звезда; всичко е напълно ясно как стоят нещата,
бъркотията, комплексността на делника биват скъсени
и заличени. Поради това в такива списания не могат да се
срещнат смислени изказвания за литературата. Това е едно
трезво становище, лишено от предубеждения.
Разбира се, че такива списания имат и други функции. В тях
е заличено безсмислието на делника. Може би смисълът на
живота, който тези издания внушават, е този - да бъдеш
богат и красив, или пък онзи - че дори и на Богатите и
Красивите нищо човешко не им е чуждо, и че дори като
грозен човек със среден доход можеш да споделяш мисълта,
че в крайна сметка светът е такъв, какъвто си си го
представял - напълно банален; че винаги си имал право в
своите домашни възгледи и представи; в своите чувства...
че си си на място.
При всички въпроси за писането би трябвало, мисля, да
правим разграничението между смисъл и ефект. Аз лично
смятам, че литературното писане не се подчинява на
някакъв смисъл. Журналистическото писане служи понякога
за определяне на мястото на гражданина в света (в смисъла
на Просвещението). То служи и за изравняване в обществото
по отношение на морала - пресата спомага да бъде линчуван
и презрян онзи, който години наред се е сношавал тайно с
момиченца.
Но литературното писане? Какъв смисъл може да има то?
С това питане не искам да кажа, че литературното писане
няма ефект. Някои автори компенсират чрез писане някаква
„липса”. Други сублимират вероятно езика на господството.
Макс Фриш вижда в това функцията на писателството - да
се сублимира езикът на господстващите. За много писатели
от бившата ГДР тази е била една от основните функции на
писането; вероятно и в България е било отчасти така. Днес
авторите на Запада сублимират с езика си господството
на капитализма - да си спомним например Мишел Уелбек,
който миналата година спечели наградата „Гонкур”. А
дали наистина апартейдът е накарал един Майкъл Кутси
да пише? Дали смисълът на неговата творческа работа
е бил да преработи апартейда, или по-скоро обратното
- преработката е ефектът? Как стоят нещата при Тони
Морисън, Хайнрих Бьолl или Орхан Памук?
Смятам, че всички ефекти - компенсация на липси, баланс,
себенамиране, духовен джогинг, нарцисизъм, сублимиране,
релаксация, душевен онаниъм, или както и да ги наречем
– са само нашите културни скоби и токи за нещо, което
всъщност е неуловимо и не може да бъде опредметено.
Писането е като детска игра: едно аутистично,
(себе)разясняващо общуване със света. То постоянно ми
напомня за строенето на градове от тухли в детството.
Разбира се, перото може да разгърне известна власт,
дори и литературното перо. Но това не е основното.
Писането само по себе си няма политически, социален или
психологически подтик. То може да бъде редуцирано, както
е при абстрактната музика, до ритъм и такт; дадаистите
показаха как става това. Тогава не съществува нищо друго,
освен едно чувство на хармония, което продължава, докато
първият рецензент вече си отваря устата.
Йенс Петерсен е лекар и писател. Работи като
асистент в Неврологична клиника на Университетска
болница Цюрих. Носител на множество литературни
награди. За дебютния си роман „Икономката”
получава през 2005 г. литературната награда Aspekte,
а с откъс от следващия си роман „Докато смъртта
ни...” става през 2009 г. носител на една от найпрестижните литературни награди
в немскоговорещите страни IngеborgBachmann Literaturpreis.
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Из „На тоя свят човекът е голям фазан“
гледам в очите.
Сянка тъмнее в
очите й.“ Кучето
обръща глава.
„Очите лъжат,
казва нощният
пазач, прасците
не лъжат.“ Той
раздалечава
обувките си.
„Вгледай се в
походката на
дъщеря си“,
казва той. „Ако
върховете на
обувките й сочат
настрани, когато

Херта Мюлер
Жабата
Воденицата мълчи. Мълчат стените, мълчи и
покривът. И колелата мълчат. Виндиш е натиснал
електрическия ключ и е загасил лампата. Между
колелата е нощ. Мракът е погълнал брашнения прах,
мухите, чувалите.
На пейката пред воденицата седи нощният пазач.
Спи. Устата му е отворена. Под пейката проблясват
очите на кучето му. Виндиш носи чувала с ръце, крепи
го на колене. Подпира го на зида на воденицата.
Кучето поглежда и се прозява. Оголва бели зъби.
Ключът се превърта в ключалката. Между пръстите
на Виндиш прозвучава щракването на резето. Виндиш
брои. Виндиш чува как слепоочията му пулсират и
си мисли: „Моята глава е часовник.“ Прибира ключа
в джоба си. Кучето лае. „Ще го навивам, докато
пружината се скъса“, казва Виндиш на глас.
Нощният пазач нахлупва още по-ниско калпака на
челото си. Отваря очи и се прозява. „Войник на пост“,
казва той.
Виндиш се запътва към малкото езеро край
воденицата. На брега стърчи копа сено. Във водата
на езерцето тя се отразява като тъмно петно.
Петното навлиза в дълбоката вода като фуния.
Виндиш издърпва колелото си от сеното.
„В сеното има плъх“, казва нощният пазач. Виндиш
чисти седалката на колелото от сламките. Хвърля
ги във водата. „Видях го, казва той, гмурна се във
водата“. Сламките плуват като коси. Завихрят се от
малките водовъртежи. Тъмната фуния плува. Виндиш
се вглежда в своето пътуващо отражение.
Нощният пазач рита кучето в корема. Кучето
скимти. Виндиш се е втренчил във фунията и чува
скимтенето изпод водата. „Нощите са дълги“, казва
нощният пазач. Виндиш отстъпва на крачка от брега.
Забелязва неподвижното отражение на копата сено,
загърбило брега. Спокойно е. То няма нищо общо с
фунията. То е светло. По-светло от нощта.
Вестникът шумоли. Нощният пазач казва:
„Стомахът ми е празен.“ Разопакова хляб и сланина. В
ръката му проблясва нож. Дъвче. С острието на ножа
неволно одрасква китката си.
Виндиш бута колелото до себе си. Поглежда към
луната. Докато дъвче, нощният пазач продумва: „На
тоя свят човекът е голям фазан“1. Виндиш вдига
чувала и го закрепва на колелото. „Силен е човекът,
казва той, по-силен от добитъка.“
Единият край на вестника полита. Вятърът го дърпа
сякаш с ръка. Нощният пазач поставя ножа върху
пейката. „Бях заспал», казва той. Виндиш се е привел
над колелото. Вдига глава. „А аз те събудих“, отвръща
той. „Не ме събуди ти, казва нощният пазач, жена ми
ме събуди.“ Избръсква трохите от сакото си. „Знаех
си, казва, че не мога да спя. Луната е твърде голяма.
Сънувах съсухрената жаба. Бях уморен до смърт.
А не можех да си легна. В леглото лежеше жабата.
Разговарях с жена си. Жабата гледаше с очите на
жена ми. Имаше плитката на жена ми. Носеше
нощницата на жена ми, която се беше вдигнала до
корема. Казах: покрий се, бедрата ти са повехнали.
Казах го на жена ми. Жабата смъкна нощницата,
покривайки бедрата си. Седнах край леглото на един
стол. Жабата се усмихна с устата на жена ми.
Столът скърца, каза тя. Столът не беше проскърцал.
Жабата преметна плитката на жена ми на рамото
си. Стигаше до края на нощницата. Казах: косата
ти е пораснала. Жабата вдигна глава и кресна: ти си
пиян, ей сега ще паднеш от стола.“
Облак е засенчил като с червено петно луната.
Виндиш стои облегнат на стената на воденицата.
„Човекът е глупав, казва нощният пазач, и винаги
е готов да прости.“ Кучето лапва парче кожа от
сланината. „Аз й простих всичко“, казва нощният
пазач. „Простих й за хлебаря. Простих й какви ги
вършеше в града.“ Прокарва пръст по острието на
ножа.
„Цялото село ми се подиграваше.“ Виндиш въздъхва.
„Вече не можех да я гледам в очите“, казва нощният
пазач. „Само това, че умря толкова бързо, сякаш си
нямаше никого, това не й простих.“
„Един Господ знае изобщо за какво са те, за какво са
жените“, казва Виндиш. Нощният пазач свива рамене:
„Не са за нас“, казва той. „Нито за мен, нито за теб.
Не знам за кого са.“ Нощният пазач гали кучето.
„И дъщерите, казва Виндиш, та нали и те, за Бога,
стават жени.“
Върху колелото поляга сянка, а друга – върху тревата.
„Дъщеря ми, казва Виндиш и сякаш претегля думите
наум, моята Амали не е вече
девствена“. Нощният пазач
зяпа към червеното петно
на луната. „Моята дъщеря
има прасци като пъпеши“,
продължава Виндиш. „Както
казваш, вече не мога да я
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ходи, значи се е случило.“
Нощният пазач върти шапката из ръцете си.
Кучето лежи и върти очи. Виндиш мълчи. „Пада
роса. Брашното ще се овлажни, казва нощният пазач,
кметът ще се ядоса.“
Над малкото езеро прелита птица. Бавно и по права
линия като конец. Съвсем ниско над водата. Сякаш
си мисли, че това е земята. Виндиш я наблюдава.
„Като някаква котка е“, казва той. „Кукумявка
е“, казва нощният пазач. Закрива с ръка устата си.
„При старата Кронер от три нощи свети лампата“.
Виндиш побутва колелото. „Тя няма как да умре, казва
той, кукумявката още не е кацнала на покрива.“
Виндиш тръгва през тревата и поглежда луната.
„Казвам ти, Виндиш, вика след него нощният пазач,
жените изневеряват.“
Ябълковото дърво
Преди войната имало едно ябълково дърво зад
черквата. Било ябълково дърво, което изяждало самo
своите ябълки.
Бащата на нощния пазач също бил нощен пазач. Една
лятна нощ той стоял зад чимширения плет. Видял
как ябълковото дърво отворило уста – горе на
ствола, където се разклонявало. Ябълковото дърво
ядяло ябълки.
Сутринта нощният пазач не си легнал. Отишъл
при селския съдия. Казал му, че ябълковото дърво
зад черквата самo си ядяло ябълките. Съдията се
изсмял. Миглите му трепкали, докато се смеел. В
слепоочията на съдията почуквали малките чукчета
на живота.
Нощният пазач си отишъл вкъщи. Легнал да спи с
дрехите. Заспал. В съня си потънал в пот.
Докато спял, ябълковото дърво драскало по
слепоочията на селския съдия, докато ги разранило.
Очите му се зачервили, а устата му пресъхнала.
След като се наобядвал, селският съдия зашлевил
жена си. Бил видял в супата си плуващи ябълки. И ги
бил погълнал.
След като се нахранил, селският съдия не успял да
заспи.
Затворил очи и чул кори на дърво да се блъскат
зад стената. Корите на дървото висели в редица.
Полюшвали се на въжета и поглъщали ябълки.
Вечерта селският съдия свикал събрание. Хората
се насъбрали. Селският съдия назначил комитет за
охрана на ябълковото дърво. В комитета влизали
четирима чифликчии, свещеникът, селският учител и
самият съдия.
Учителят държал реч. Нарекъл комитета за охрана
Комитет в лятна нощ. Свещеникът отказал да
охранява ябълковото дърво зад черквата. Три пъти
се прекръстил. Оправдал се със: „Господи, прости на
твоите грешни чада“. Заплашил, че на следващата
сутрин ще замине за града и ще съобщи на епископа за
богохулството.
Онази вечер късно се стъмнило. Слънцето в своя зной
не могло да открие края на деня. Нощта бликнала от
земята връз селото.
Членовете на „Комитета в лятна нощ“ се
промъкнали край чимширения плет в тъмнината.
Полегнали под ябълковото дърво и се загледали в
клонака.
Селският съдия носел брадва. Чифликчиите оставили
своите вили в тревата. Селският учител седял край
ветроупорен фенер с молив и тетрадка под един
чувал. С едно око гледал през голяма колкото палец
дупка в чувала. Пишел отчет.
Нощта достигнала своя апогей. Изтикала небето
извън селото. Било полунощ. „Комитетът в лятна
нощ“ гледал втренчено полуизгоненото небе.
Учителят под чувала погледнал джобния си часовник.
Било минало полунощ. Часовникът на камбанарията
не бил ударил.
Свещеникът бил спрял часовника. Неговите зъбчати
колела не трябвало да отмерват часа на греха.
Тишината трябвало да обвини селото.
Никой в селото не спял. Кучетата се спотайвали по
улиците. Не лаели. Котките се били покатерили по
дърветата. Гледали със светещи като фенери очи.
Хората си стояли по къщите. Майките носели на
ръце децата си напред-назад сред запалените свещи.
Децата не плачели.

Виндиш седял с Барбара под моста.
Учителят видял полунощ на своя джобен часовник.
Протегнал ръка изпод чувала. Направил знак на
„Комитета в лятна нощ“.
Ябълковото дърво не помръдвало. Селският
съдия прочистил гърлото си от дългото мълчане.
Тютюнева кашлица разтресла един от чифликчиите.
Той чевръсто откъснал сноп трева. Набутал тревата
в устата си. Погребал своята кашлица.
Два часа след полунощ ябълковото дърво започнало
да се тресе. Горе, където стволът се разклонявал,
зейнала уста. Устата поглъщала ябълки.
„Комитетът в лятна нощ“ чул примляскването на
устата.
Там някъде, зад стената в черквата, свирели щурци.
Устата поглъщала шестата ябълка. Селският съдия
изтичал до дървото. Ударил с брадвата зейналата
паст. Чифликчиите надигнали вили. Застанали зад
селския съдия.
Парче кора с жълто мокро дърво паднала в тревата.
Ябълковото дърво затворило уста.
Никой от „Комитета в лятна нощ“ не видял как и
кога ябълковото дърво затворило своята паст.
Учителят изпълзял от чувала. «Той като учител
трябва да види
това», рекъл
селският съдия.
В четири часа
сутринта
свещеникът – в
своето дълго черно
расо, под своята
голяма черна шапка,
със своето черно
куфарче – тръгнал
към гарата. Крачел
бързо. Гледал само в
паважа. По стените
на къщите лазела
зората. Варта
изсветлявала.
Три дни по-късно в
селото пристигнал
епископът.
Черквата се
изпълнила с народ.
Хората гледали как
той се движи между банките към олтара. Изкачил се
на амвона.
Епископът не се помолил. Казал, че е прочел отчета
на учителя. Че се е посъветвал с Господ. „Бог отдавна
знае, викнал, Бог ми каза да си спомним за Адам
и Ева.» «Бог, казал епископът тихо, Бог ми каза:
ябълковото дърво е дяволът.“
Епископът бил написал писмо на свещеника. Написал
писмото на латински. Свещеникът прочел писмото
от амвона. Заради латинския амвонът сякаш бил
много нависоко.
Бащата на нощния пазач казал, че не се чувал гласът
на свещеника.
Когато свещеникът изчел писмото, си затворил
очите. Събрал ръце и се помолил на латински. Слязъл
от амвона. Изглеждал смален. Лицето му било
уморено. Застанал с лице към олтара. „Не бива да
сечем дървото. Трябва да изгорим дървото – така
както си стърчи“, казал той.
На стария кожар много му се искало да купи дървото
от свещеника. Но свещеникът казал: „Словото Божие
е свято. Епископът ги разбира тия работи.“
Вечерта мъжете докарали една кола слама.
Четиримата чифликчии увили дървото със слама.
Кметът се покачил върху стълба. Посипал короната
със слама.
Свещеникът стоял зад ябълковото дърво и на висок
глас се молел. Покрай чимширения плет се бил строил
църковният хор и редял песнопения. Било студено и
от песнопенията струйки дъх се носели нагоре към
небето. Жените и децата се молели тихо.
Учителят подпалил сламата с горяща съчка.
Пламъкът погълнал сламата. Ставал все по-голям.
Пламъкът погълнал кората на дървото. Огънят
пращял в дървото. Короната на дървото заблизала
небето. Луната се свила в огнена завивка.
Ябълките се издули. Спукали се. Сокът им зацвърчал.
Засъскал като горяща жива плът. Пушекът вонял.
Смъдял на очите. Песнопенията се раздирали от
кашлица.
Цялото село било обвито в пушилка до първия дъжд.
Учителят записал всичко в тетрадката си. Нарекъл
тази пушилка ябълкова пушилка.
Преведе от немски МАРИЯ ДЕРМЕНДЖИЕВА
Книгата е вече на българския пазар с марката на
издателство „Сиела”.
1

На тоя свят човекът е голям фазан“ е румънска поговорка,
която е израз на безпомощността на човека, на това, че
той се движи в света изключително непохватно, като
голям фазан. Аналогично е сравнението „като слон в
стъкларски магазин“. – Б. пр.

Традупоетики: азорска поезия
из „земите” на Вашку Перейра да Коща
В предговора си към „Девет морски шепота –
антология на съвременната азорска поезия” Вамберту
Фрейташ пише: „След като литературата е също
така основното отражение на териториалното
разпростиране и историята на един народ, азорската
литература като съставната част на португалската
литература без съмнение е белязана от извънредно
свойствени тематични координати, по същия
начин нейната естетика бива рамкирана от онази
особена география на морската граница между
Европа и Америките, от положение едновременно
на изолираност и принадлежност към останалата
част от страната и към световете на миражи
от другата страна на морето.”1 В представите
на извънпринадлежащия четец перспективата
на езиковата география наистина помества
азорската литература в полето на португалската,
но не би могло да се отрече, че географията
на непосредственото физическо разполагане
изолира и ограничава (за щастие не и в творчески
план) литературната продукция на деветте
насредатлантически острова. Изолираността,
подхранваща креативното оразличаване, никога
не пропуска да постави въпроса за азорската
литература и нейното извънканонично място в
португалската литература. Центробежността
и центростремителността на азорското
творчество спрямо континентална Португалия са
забележителни и в синхрон с новите характеристики
на една все по-малко (и по-добре) хомогенна страна.
Центростремителността се цели в последното – в
полифоничните творчески общества, които културно
са настроени антиесенциалистки. Центробежността
на свой ред се опитва да се откъсне от все още
господстващата усложнена представа за национално
литературно творчество, натоварена с изкусни
колониалистки разбирания в пазвата на култура,
която съзнава, но продължава да се съпротивлява и
не признава многогласието в своя обем. Изложеното
по-горе обяснява защо Фрейташ определя всяко
начинание по отношение на азорската литература
като епопея. За подобно може да бъде сметнато и
настоящото.
Отвъд относителността на времето и
лъкатушещите географски граници екзистенциалната
тематика в азорските произведения е за живота
на острова. Според Едуарду Бетенкурт Пинту,
съставител на преждеспоменатата антология,
на острова можеш да се родиш по два начина: „от
женско тяло или през чувствения плам”2. За Вашку
Перейра да Коща важат и двете – първото в Ангра
ду Еруижму на остров Терсейра непосредствено
преди средата на миналия век, а второто отпреди
всякога. Филологическото му образование някак
естествено го поставя на пътя на литературното
творчество – автор е на поезия, кратка проза,
публицистичното му сътрудничество е разпиляно
из множество вестници и списания, деен участник
e в педагогически и литературни конференции в
Португалия и чужбина, носител на титлата „Доктор
хонорис кауза” на Университета Сау Жузе в Макао
от тази пролет. Природните феномени у Перейра да
Коща напластяват пейзажност, която метафорично
изразява вътрешния свят на поета; местата от
природните картини се превръщат в същински герои.
Кои места и чии герои? Островът за азорската
имагинерност е незаличимата отправна точка на
заминаването и пристигането. Фрейташ рецензира
последната стихосбирка „Скрит огън” на Перейра да
Коща от миналия юни с едничката дума „завръщане”
– движение отвън към острова. Завръщането обаче
следхожда пътуване в търсене на други светове и
хора, скиталчество из миражите отвъд морето.
Стигам и тръгвам – липсата на застопоряване в
преживяването на емоцията у Перейра да Коща е
окрилено от механичния порив на „въздухоптицата”,
която е в най-съвършен синхрон със свободата на
прелитането и влитането. В „Земята на Лидия”
Мария Урику разбира, „че никой не стига на Азорите
повече от веднъж. Първата стъпка на островите
е крайна и неотменима, бележи до края на живота
ни тялото в пътуване”. Земята, родна майка
или грижовна мащеха за португалските автори
от архипелага, е първоусещането за непрестанно
вливане и разливане, липса на статичност,
многостранна личност, привидна ограниченост,
а всъщност безмерна протяжност. Белегът на
протягането, именуван пътуване, е нишката, на
която в наниз се изреждат тридесет и четири
поеми в стихосбирката „Земи”. От тях израз на
авторовата разноконтиненталност, но с подчертан
атлантически светоглед и символика, тук ще дадат
седем земи и две майки – островната „Първоземя”
на Ангра ду Еруижму и континенталната
„Земя последна” на Вила Нова да Барка.
Екзистенциалността в поемите се опира на думите
„остров”, „море”, „земя”, а урокът от съдбата и
преживелиците на островитянина е в разбирането
на количествената ограниченост на „малкото”

като качествена жажда за развиване, разгръщане
в „много”. Протягането, което се извършва през
това развиване, неизменно се докосва до Другия.
Стремежът да се улови присъствието на Другия,
който населява земите отвъд, в „земите” на Перейра
да Коща се опира на дълбоки културни референти.
Вътрешно преживяното в срещата е поднесено с
поклоннически привкус. Сътворението се приема с
кротост в неговото несъвършенство и с разбиране
за множествеността на съчетанията, които
произтичат от него и ще направят битийното
преживяване разнолико и „голямо”. Съмнение пред
неразличимостта на море и земя, пред сливането
им в едно, в една майка на хоризонта, се усеща.
Въодушевление е чувството, което се изпитва пред
съдбата на устремното пътуване.
Сега с един самолет през девет земи.
ИЛИЯНА ЧАЛЪКОВА
1

Vamberto Freitas, “Prefácio” a Nove Rumores do Mar – Antologia de Poesia Açoriana Contemporânea, org. Eduardo Bettencourt Pinto, Instituto Camões, 2000, 15.
2
Eduardo Bettencourt Pinto, “Posfácio” de Nove Rumores do
Mar – Antologia de Poesia Açoriana Contemporânea, org. Eduardo Bettencourt Pinto, Instituto Camões, 2000, 159.

Вашку Перейра да Коща
ХВАЛЂ НА БОИНГ 737
В полет срещам
купчината гладки острови,
от облаци, тъкани в газ
Оттук почти
всички аз мога да докосна
да сетя кожата им, влажна, топла
(жени насред беснеещо в любов море)
със страст, подобна на Гарет
И тъй стремглаво в тях прониквам
с криле
на Боинг 737

ПЪРВОЗЕМЯ
Улицата в морето вълни
у дома връхлита сънят.
Кораб ли птица. Въздухоптица.
Когато утрото подгонеше улицата, морето
все платна и птици
и толкоз земи
в морето, на улицата
Устремена към световните пристанища.

ОФЕЛИЯ
Лилии бери, Офелия,
завинаги умри. Смърт
в живота няма: животът я отблъсква,
а паметта повече не е
от спомен болезнен. Върши
и шири се в завършена забрава
по теб, живота или Хамлет
Смърт за смъртта да избереш е твое право.

ПАРОС
Море изричам,
как някой, който дом изказва
или трион размахва
Островитянин съм,
а само островите учат
как смаляват се небе и земна шир
И как омесват се вода и огън,
че бляновете да сполучат.

ТЕРА
Когато остров се потапя,
на линията на хоризонта съмнението остава
и празни кръгове в морето то описва,
които въпроси са, размити в образи,
мъглявини, синтагми посред тишина
богове, изгубени сред спомените на забравата.

СЕДМИЙ ДЕН
Що за нетърпение е туй божественото
на седмий ден да си отдъхне,
че за добри намира творенията преждевременни.
Що припрян, що изнурен
Творецът, който не изчака
дисхармонията съвършена
у предметите, у съществата
под божията мазка
и надменна дързост
Пабло Пикаска.

СКУЛПТУРА ЕСКИМОС
Мъжа изваял
отпърво подобно на откритието свое.
И от ребро
каменната двойка той допълнил
с Ева една.
Тъй както Родин – индианеца,
неназован остава богът,
що поезия твори.

КОСМОГОНИЯ КОГИ I
Изпърво бе морето.
Навред потънало е всичко в мрак.
Ни слънце, ни луна,
ни животинки, ни дървеса, ни
хорица. Море едва.
Море, което майка е
но ни люде, форма ничия
ни нечия
Духът бе, що го има
и де стига
случка да начене.
Претворил се веч обаче
в мисъл и история.

ЗЕМЯ ПОСЛЕДНА
ХИОС
Тоз, що острови намисля, твори самї
знаен рай и ад подобен
на животеца, живян в агония,
че по-малко си, а повече копнееш.
Тоз, що на остров ражда се, отрано осъзнава
докъде по-малкото се разпростира и как повечето се
стопява.

Земя
лежи и топли
в копнеж по семената
за плодовитий поглед
над кротката река.
Земя
ръце я чакат в жар и ветрове
свяст, разум, смисъл на живота.
Земя лежи и топли,
студенината ми да срещне
винаги готова е.
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Потрес
Гангапрасад Вимал
Всеки се сблъсква с вонята още докато се качва
по стълбите на гарата. И всеки припряно изкачва
стъпалата, отива горе на моста и спира, за да поеме
глътка въздух на спокойствие, но прашният и задимен
от бързо движещите се влакове въздух като че на
автопилот бавно прониква вътре. Наблюдавах това
всеки път. Обаче онзи ден тъкмо се бях втурнал
към стълбите, когато на празното място точно
до тоалетните видях грижливо подредени съдове
за хранене и една скромна фигура. За миг застинах.
„Хей!“, изпречи се пред погледа ми този силует някак
предизвикателно. Беше съвсем млада. Невинно лице с
цвят на абанос. А на лицето – безкрайно простовато
изражение. Двама-трима клиенти се хранеха, седнали
на земята. Обърнете внимание, че това дюкянче беше
сбутано точно до тоалетната. Сигурно панджабците,
собственици на магазинчетата пред гара Пахаргандж,
от време на време идваха тук да се облекчат.
Не, не... сега ще ви кажа честно, че от тази гледка
девствената селска зеленина се оцвети в кървавочервено
пред очите ми. И точно като бент, който аха да рухне
под силен напор, продължих да размишлявам напрегнато.
Кой знае защо, вървях и не успявах да възпра мислите си.
Сякаш някой нарочно ги беше разбунил...
Добре, да разгледаме внимателно този въпрос от
всички страни. Всъщност нямаше никаква новост.
Сам не знам колко пъти се бях развявал там – зиме,
лете, по всяко време. Никога не бях обръщал внимание
на насядалите по стълбите продавачи на чанти, нито
на сакатите просяци, нито на закусвалнята, устроена
до тоалетните... Също като мен безброй господа в
града никога не бяха поглеждали натам. Навсякъде под
моста от години си живееха семейство до семейство.
Децата им там се раждаха, там порастваха, там
извайваха мечтите за живота си... Изведнъж в
съзнанието ми замарширува тълпата от гарата.
Шумът от стъпките им сякаш беше тътен на
снаряди от огромни танкове. Сключих длани:
– Да, аз бях това, аз...
И макар че от години минавах по тази улица, слизах
и се качвах по стълбите, никога не ги бях виждал
– тях, хората, които наистина живеят в изпълнения с
отчаяние ад на живота. Наистина.
Онази скромна фигура бавничко изтласкваше потока
на тълпата и се наместваше в центъра на съзнанието
ми. Тя не притежаваше някакъв петзвезден блясък. На
лицето й нямаше жестокост, нито злонамереност,
нито каквото и да е самосъжаление. Само обикновено
селско любопитство, а цялото й тяло някак радостно
ликуваше в скромните си одежди.
Помислете, защо ли е дошла в града? Нима ще се
затрудним да изредим няколко причини ние, дето
четем вестници, за да опознаем света? Нищо по-лесно!
И така, предположение номер едно е, че вероятно
някой измамник я е омаял и я е довел от затънтен
селски край. Да вземем уважаемия журналист
г-н Фаури и да му предоставим тази първокласна
история... Той ще рече: „Хайде да направим
журналистическо разследване и заедно с това да му
придадем малко политически привкус“.
Но ако това момиче е било отмъкнато и доведено
тук, защо така уверено и собственически стои пред
магазинчето? Защо не е извикала полиция, защо не е
издала престъплението и не е отишла в център за
подслоняване на жени?
Това невинно лице започва бавно да се носи към
забутаните кътчета на паметта ми, но аз отново
го притеглям към себе си. Нека да обмислим този
въпрос от друг ъгъл. Дали е възможно бедните
родители на това момиче да са го продали? Помислете
само – какво себеуважение има у човек, който е
продаден. В момента, в който успях да я зърна, макар
и само за миг, не открих в очите й обречеността,
която очакваш у един продаден човек. Спомних си
за грижливо подредените съдове. Спомних си как
пазачът на гарата се нахвърляше върху храната все
едно умираше от глад. По червената му униформа
можете да го разпознаете във всяка част на Индия. Не,
не... сам стигам до извода, че това не беше продадено
от родителите си момиче. Бях мярнал на лицето
й онзи присъщ на морските райони блясък, който
често придаваше изключителна привлекателност
на работещите жени от крайбрежието. Добре, но
как да свържем озарението заради гордостта от
трудолюбието у това неподправено и уверено в себе си
момиче с робското безсмислие на продаваните от нея
неща?
Въпреки всичко заедно с пазача тук набързо се хранеха
още двама души. Не можах да видя лицата им, но
съдейки по гърбовете им, изведнъж успях да обрисувам

такива техни образи, от които личеше, че не са
свестни хора. Трудно е да се каже дали бяха сновящи из
гарата мошеници, или претърсващи хората в автобуса
джебчии. От изпънатите им гърбове обаче личеше,
че не са отрудени хора, чиито гърбове изглеждат
превити от твърде много работа. Най-същественото
доказателство бяха дрехите им. Те бяха изгладени, а
и не бяха толкова мръсни, та да заключа, че не могат
да се хранят в относително скъпите ресторантчета
на отсрещния тротоар. Може и да заподозрете, че
вероятно идват тук, за да оглеждат момичето, за да
се насладят на моментното щастие от близостта
с него. И да е така, на кого му пука... Магазинчето й
върви именно заради тези клиенти, от тях печели.
Да се запознаем изцяло с живота на това място.
Улицата е оживена денонощно. Когато влаковете се
движат, трудно можеш да пресечеш. Такава тълпа,
сякаш всички хора в града са се втурнали към гарата.
Понякога ти се иска да викнеш по високоговорител:
„Хора, спрете за малко! Не идвайте насам, по тази
улица задръстването е с часове!“.
От едната страна на моста са гъсто разположени
жилища, а от другата е портата към стария, също
пренаселен град. Под моста в двете посоки са се
заселили бедни семейства, а от двете страни на
улицата, водеща към гарата, има магазини. От
едната страна са пъстрите магазини на пощадените
от трагедията на разделението бежанци, а от
другата – дюкянчетата на бедните безпомощни
хора, магазинчета за чай, бръснарници, обущарници,
работилници за надуваеми възглавници и пръснати по
земята тараби за гребенчета и други евтинии. Ето
я и закусвалнята на това селско момиче, седналия
до тоалетните сакат просяк и наредилите се по
стълбите хорица, продаващи и заменящи пробити
или стари монети, обувки и катинари – никога не ги
бях заглеждал. Вероятно търговците, банкерите,
политическите лидери и интелектуалците също
не бяха виждали лицата им. Може би всеки ден
минават по моста или по улицата с колите си, aма
къде ти време да погледнат? Сигурно много борци
за равноправие също не забелязват тези хора. Не се
учудвам, че те не обръщат внимание на много неща, но
изумителното е, че комунисти и либерали глобалисти
не изразяват тревогата си по световни проблеми, а
застават в предните редици, обявяват се в опозиция и
надават вой. Но нали и те никога не забелязват такива
хора? Не е ли изумително?
Вървях и си мислех. Мислите изпреварваха крачката
ми – ту в посока миналото, ту към непосредственото
бъдеще – точно както препускат насън. После не
знам как, но вместо да продължа, се върнах назад. И се
озовах в току-що случилото се настояще.
Слязох по стълбите. Разблъсках тълпата с ръце и
рамене и внимателно заоглеждах разпръснатите по
стъпалата вещи. Парещата горещина внезапно се
промени в мека пролетна топлина. Продавачите,
застанали до тарабите, ми се сториха отегчени.
Хората разглеждаха стоките, но не купуваха.
Сакат просяк дремеше. Точно пред него предричаща
бъдещето птичка подскачаше върху някакви хартии
извън клетката. Просякът изобщо не се тревожеше
за бъдещето си. Млад полицай се бе навел пред един
астролог. В закусвалнята до тоалетните вече бяха
дошли нови хора. Някои чакаха, други лакомо поглъщаха
храната. Момичето миеше съдове в ъгъла. Почти
всички я следяха с поглед. Очите на хората, които се
тъпчеха, бяха още по-гладни. Онези от опашката също
я поглъщаха с поглед. Момичето се надигна и избърса
чистите съдове с края на сарито си. И тогава пред
очите ми се откри чудо. Да, беше именно чудо. Чудо,
свързано с нови измерения на държавата и на времето.
Питате се какво ще да е то? Понапрегнете се обаче и ще
си спомните, че както казах, от онази страна на улицата,
където са бедняшките магазинчета, собствениците
им живеят вътре заедно с целите си семейства. Като
казвам държава, имам предвид това мъничко място,
което е целият им свят. Като казвам време, имам
предвид, че те живеят тук ден и нощ. Махнат ли се от
тук, стават никой. Затова ми се струва, че не напускат
това място дори и в мечтите си.
Да спрем за малко и докато и аз поспирам, за да поема
дъх, само си представете колко глътчици въздух
вдишваме и издишваме за няколко минути. Значи в
онзи кратък миг, когато спираме или тръгваме, дори
в самия край на този миг, ние виждаме толкова много
– например някой човек носи скъсани чорапи и изведнъж
ни просветва, че през историята на тези чорапи
можем да надникнем в цялото минало на въпросния
човек. Ето как житейската съдба на тези хора
изведнъж се вряза в съзнанието ми сред потока от
такива дребни случки.
Та това чудо, за което говоря, свързано с държавата
и с времето, се случваше там, на малко повече от
половин метър широчина и сякаш разпростряно
безкрайно на дължина по този тротоар. Петнайсетина

През септември на българския пазар излезе сборник с
разкази на съвременния индийски автор Гангапрасад
Вимал. Издаден от индологическа фондация „ИзтокЗапад”, сборникът е резултат на творческите
усилия както на преподаватели, така и на студенти
от специалност „Индология” на СУ „Св. Климент
Охридски”. Изданието представлява подбор от
избрани разкази от два от сборниците на автора в
превод от хинди. Корицата пък е авторска картина на
българския художник Чавдар Гюзелев.
Гангапрасад Вимал е известен индийски поет,
прозаик и преводач, считан за баща на литературното
движение в хинди литературата акахани –
„антиразказ” – литературна форма, характеризираща
се с липса на сюжет и повествование; наблюдение,
чиито основни теми са неприспособимостта към
абсурдността на живота, разрухата на традиционните
ценности и човешките взаимоотношения. Автор е на
девет стихосбирки, осем сборника с разкази и четири
романа, един от които е филмиран. Гангапрасад Вимал
е преводач на хинди на много творби, сред които и
произведения на българските автори Е. Багряна, Х.
Ботев, Ив. Вазов, Н. Вапцаров, К. Калчев, Й. Йовков. Л.
Левчев, Б. Божилов, Й. Милев.
Д. К.

сантиметра бяха заградени от хранещите се, още
толкова заемаха лъснатите съдове, а на останалите
двайсетина беше царството на едно домакинство. Там
имаше мръсни постелки. В един ъгъл, свито до тях,
беше телцето на дете, покрито с прокъсан чаршаф.
До него бе неподвижното тяло на възрастен човек.
По-скоро само обърнато към мен лице. Виждал съм
такива лица. Раздиран от кашлица водач на рикша или
носач. Здрав ли беше, или болен, точно като лекарите и
аз нямах време да го установя. Това беше чудо: на едно
мъничко местенце насред безкрайното протежение на
времето се бе побрало цяло семейство.
Спомних си онзи свой сън за потопа. Цялата земя беше
заляна с вода и целият свят обитаваше парче дърво,
дълго само четири стъпки и широко три стъпки. И
само след миг светът щеше да се ширне отново – да,
само след миг...
Някак... в мозъка ми забиха камбани. Направо трещяха:
– Стига! Детето ще порасне в това вонящо на урина
място, широко малко повече от метър. И то ще
определя хода на следващия век...
Засрамих се от дрехите си. Усетих думите си като
наострени ножове. Стори ми се, че съм застанал в
редиците на терористите. Почувствах, че самият
аз не правя нищо, за да им попреча да настъпват. Под
краката си видях постлан килим. Ширнали се домове в
лъскава петзвездна колония и...
Хукнах. Щях да се задуша, ако останех там. Тичах, за
да напълня дробовете си с въздух. Да, исках да избягам
отвъд тази улица, но тротоарът съществуваше,
както и скромната фигура, и онова дете, и сакатите...
Да, те бяха толкова реални, колкото и здравите,
богати магазинери от отсрещната страна на улицата.
И те имаха ръце и крака... Отново притеглих образа
на детето, който се беше настанил в съзнанието ми.
Спомних си как прокъсаният чаршаф се повдигаше и
спускаше от дишането му. Спомних си как усмивка
пробягваше по лицето му, сякаш току надникваше в
бъдещето...
В противовес на ужасяващото настояще неговата
млада и красива усмивка се извисяваше като побито
знаме. Непоклатимо.
Потресен, се замислих колко ли чудеса се случват в
това светилище на сътворението? Исках да зърна
потресеното си лице. Но този образ... това дете... не е
огледало.
Изглежда, всяко нещо, подобно на речните вълни, се
разпростира във всички посоки...
Преведе от хинди
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