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Платон

Утопичните граници на държавата

Атинянинът: И така, кажете: как трябва да си
представим бъдещата държава? Но с този въпрос нямам
предвид името й, нито това, което носи сега, нито
онова, с което ще трябва да се нарича занапред, защото
името ще го даде може би било начинът на заселване,
било някое място; или пък именуването по някоя река,
извор или някое от местните божества би придало на
новопоявилата се държава от тяхната слава. Аз обаче
искам по-скоро да попитам следното във връзка със
самата държава: дали тя ще бъде крайморска или
вътрешна.
Клиний: Чуждестранни приятелю, държавата, за която
се отнася казаното от нас сега, ще отстои от морето
общо-взето на около осемдесет стадия (= ок. 15 км.).
Атинянинът: А какво да кажем за следното: тогава тя
ще има ли пристанища на морето, или няма да разполага
с никакъв пристан?
Клиний: О, напротив – така тя ще бъде с най-добрите
пристанища, които съществуват, чужденецо.
Атинянинът: Брей, какво говориш. А какво да кажем за
земята около нея? Дали ще ражда всичко, или от нещо
ще има недостиг?
Клиний: Няма да има недостиг почти от нищо.
Атинянинът: А ще има ли наблизо някоя съседна
държава?
Клиний: Ни най-малко. Тя затова се и заселва; защото
някакво древно изселване, случило се на това място, е
оставило тази земя пуста незнайно колко дълго време.
Атинянинът: А колко ще са равнините, колко –
планините и колко – горите? Да, в какво съотношение
ще са се паднали те при нас?
Клиний: Според природата си като цяло областта ще
прилича на останалата част на Крит.
Атинянинът: Значи би я определил по-скоро като
стръмна, а не като равнинна.
Клиний: Точно така.
Атинянинът: Следователно положението й не би било
неспасяемо, що се отнася до придобиването на

добродетел. Защото ако беше крайморска и с хубави
пристанища, но не раждаше всичко, а се нуждаеше от
множество неща, то тя, ако беше такава по природа,
щеше да има нужда от някой велик спасител и от
божествени законодатели, за да не се сдобие с
множество нрави – и пъстри, и порочни. А сега за това
има утешение в осемдесетте стадия. Но все пак е
разположена до морето по-близо от необходимото, още
повече, след като твърдиш, че е с добри пристанища, но
все пак и от това трябва да сме доволни. Впрочем
морето в близост до страната е нещо приятно всеки
ден, но това всъщност е солено и горчиво съседство.
Защото то я преизпълва с печалбарство покрай
търговията – на едро и на дребно – и така поражда в
душите непостоянни и подозрителни нрави, прави и
държавата подозрителна и неприятелски настроена и
към самата себе си, а също така и към другите хора. В
този смисъл тя все пак има утеха в това, че ражда
всичко, но след като е стръмна, ясно е, че не би могла
едновременно да ражда и всичко, и в големи количества.
Защото ако е способна на това, би предлагала голям
износ и отново би се преизпълвала със златни и сребърни
пари, а оттук за държавата би възникнало, едно доста
голямо, така да се каже, зло вместо онова единствено
придобиване на благородните и справедливи нрави, както
казахме, ако си спомняме, при предишните си
разсъждения.
Клиний: Да, спомняме си и сме съгласни, че тогава го
казахме правилно, както и сега.
Атинянинът: А какво да мислим за положението с
дървения материал за строеж на кораби в нашия участък
от страната?
Клиний: Няма нито ели, за които си струва да говорим,
нито елхи, а и кипарисите не са много; от друга страна,
в малко количество могат да се намерят борове и
платани, които корабостроителите неизбежно винаги
използват за вътрешните части на плавателните съдове.
Атинянинът: И това е една нелоша природна особеност
на страната.

Клиний: Но защо?
Атинянинът: Добре е държавата да не може лесно да
подражава на враговете с порочни подражания.
Клиний: С оглед на кое по-точно от казаните неща ти
изрече тези думи?
Атинянинът: Божествени човече, внимавай какво казвам,
като имаш предвид посоченото в началото за критските
закони – че те гледат към едно-единствено нещо, а
именно – и това го казахте вие двамата – към войната,
докато аз изказах възражението, че би било хубаво
законовите норми да се установяват така, че по някакъв
начин да гледат към добродетелта, но не бях съвсем
съгласен те да гледат към някоя нейна част, а не
всъщност към добродетелта в цялост. И така, като ме
следвате, сега вие внимавайте добре дали при
настоящата си законодателна дейност узаконявам
изобщо нещо, което да не е насочено към добродетелта
или към някоя част на добродетелта. Защото аз излагам
като основно положение точно следното: правилно
постановен е само онзи закон, който подобно стрелец
постоянно се цели в това, което единствено измежду
целите непрекъснато и винаги го следва нещо красиво, а
всички други цели (независимо дали става дума за някакво
богатство или за нещо подобно) оставя настрана, ако се
окаже, че липсва горното… (VII, 704a-706a).

... и затворите в нея...

В държавата има три затвора: един общ затвор в близост
до агората, където ще бъдат охранявани повечето
затворници; един в близост до сградата, където ще се
събира Нощният съвет – този затвор се нарича
“вразумителница”; най-сетне, един в средните части на
страната, на пусто и възможно най-диво място, който
носи име, свързано с някакъв разказ за възмездие (X, 908a).

Из: Платон, „Закони”, прев. Невена Панова (I-IV, VI, VII),
Георги Гочев (V, VIII-ХII), „Сонм”, С., 2006.

Мария Иванчева

Клео Протохристова
Невена Панова
Дарин Тенев
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Муха в аптечката
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Разходка в града, с бастун и напипвайки
всяка стъпка. Непознати предлагат да ме
придружат, докато пресичам улицата.
Ако падна и се озова в болница, няма да
мога да предотвратя подземното
живуркане в nursing home. Това би било
най-лошото.

*
„Гротеската” и „абсурда”  не са само
припадничави хипарски разтрисания в
литературата. Има космически гротеска
и абсурд. В западния свят първото
стъпало е „cogito ergo sum”. Събуждането
от схоластическия абсурд. Второто
стъпало е „dubito ergo sum” – на западния
човек не му стига съзнанието да
съществуваш, почва да се съмнява в
рационалността на съществуването,
„изяснява понятията” (от Галилей и Тихо
Брахо през Кеплер до пробуждащия се
Дидро, Нютон и Волтер). Третото
стъпало в нашия век, когато
астрономията от Новото време напипва
универса, чиито онтологични тайни не
могат рационално да бъдат разбулени,
антропоморфното монотеистично
понятие за Бог се изличи и съвременният
ни деизъм почва прегракнал предсмъртно
да изстенва: „credo” и да пропъшква „quia
absurdum”.  След Сogito-то, dubito-то и
credo-то следва изричния абсурд, който е
гротесков. Навсякъде има гротеска, и в
универса също, Бекет ни го казва. Годо е
абсурд и гротеска.

*
„Умирането”. Ars moriendi. Всеки ден
умирам. Вече не „живея”, умирам – бавно,
удобно, без да бързам. Понякога се обажда
гласа на Л., – когато за последен път
проговори, в безсъзнание каза „Колко бавно
умирам.” Не бива да избързваш, но не бива
и да закъснееш за „добрата смърт”.

*
„Антигравитацията”, която сега
физиците проповядват. Не разбирам.
Освен постоянното притегляне
постоянното отблъскване, нещо такова.
Но каква е „целта й”? Абсурдно и
гротескно.

*
Напористата, алчна, ухилена паплач
навсякъде, във всичко. Гротескната
човешка паплач.

(дневник на Шандор Мараи, 1986)

SECOND HAND

Живот по избор, откъси, Книгоизд.
„Прометей”, С., 1947, библиотека „Вечни
творби” № 4, с меки корици, страници:
168, размери: 14,5х21,3 см, гръбче: 6 мм,
тегло: 150 г, цена: 5 лв., находище:
софийска сергия, тираж: 4 000 бр.
разрешение от Министерството на
информатиката и изкуствата 5725
от 2. X. 1947 година.
С посвещение: На г. Никола Г. Данчов –
честита нова година. София, 30. XII. 47
подпис: Боян Болгар.

КУЛТУРНО

Отговор на запитването Къде бяхте на
10 ноември 1989? на Ивайло Р. Петров
(Къде бяхте на 10 ноември 1989?, Следва,
бр. 22, 2010, стр. 137):

В Унгария. Първи курс инженер-
математик в будапещенската
Политехника.

с поздрав най-сърдечен
НИКОЛАЙ БОЙКОВ

Едвин Сугарев има удоволствието
да Ви покани на 7 юни (понеделник) от 17.00 часа
в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” на

Премиера
на своята книга
“Стихове от Камен бряг”

Книгата ще бъде представена от Елка Димитрова

Стихове ще чете дъщерята на автора Тея Сугарева

Всички заедно ще вдъхнем аромата на море заедно с чаша хубаво
вино.
Заповядайте!

 ЛИТЕРАТУРНАТА  НАГРАДА  „ДЪБЪТ НА ПЕНЧО”

На 28 май, в годишнината от смъртта на Пенчо Славейков, на
мястото, възпято от него  в „Псалом на поета” в софийския
квартал „Лозенец”, проф. дфн Светлозар Игов връчи за четвърти
път литературната награда  „Дъбът на Пенчо”, която се
присъжда за литературни и литературоведски приноси към
модерната българска култура. Наградата за  2010  година
получиха Владимир Сабоурин за книгите „Произход на
испанския пикаресков роман” и  „Свещенотрезвото” и – за
първа книга – Катерина Стойкова за стихосбирката
„Въздухът около пеперудата”.
Досегашни носители на наградата са Златомир Златанов (2007),
Антония Велкова-Гайдаржиева и Пламен Дойнов (2008 ), Елена
Алексиева и  Милен Русков (2009).

ПРИКЛЮЧИ ЧЕТВЪРТИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
ПОЕЗИЯ НА ИМЕТО НА БИНЬО ИВАНОВ

От изпратените 789 стихотворения журито (председател
Михаил Неделчев, членове Екатерина Йосифова и Константин
Еленков) реши да отличи десет; а след отварянето на
допълнителните пликове (конкурсът беше анонимен), наградени
се оказаха:
Първа награда – Методи Джонев
Втора награда – Даниела Михайлова
Трета награда – Филип Кабакян

Със специалните награди, предоставени от община Кюстендил,
читалище “Братство 1869”, Информационен център Европа и
литературен клуб “Веса Паспалеева”, бяха отличени Аксиния
Михайлова, Антоанета Богоева, Гюлшен Алиева, Стефка
Стаматова.

Н А Г Р А Д И

Методи Джонев  -  I награда

ВЪПРОС

Върви върху ръба на тишината през нощта
поет със циганска душа.
Отгоре му виси луна бакърена –

да я възпее ли,
да я задигне ли...

�

           На К. Павлов

А аз ли?

Какво ще правя аз ли следващите няколко столетия?
Ами аз ще хапвам пистолети и ще плюя гилзи.
Ами аз ще гълтам жаби и принцеси ще изплювам.

За ужас на световните жандарми
и на блатото човеческо.

Даниела Михайлова  -  II награда

ЗА КРИВОТО ДЪРВО (ДОВЧЕРА) В МОРСКАТА ГРАДИНА
ВАРНА

дървото на Юда
е загубило едната си ръка
на другата се люлеят децата
пълзи по земята трета

довечера на мястото на децата
ще се люлеят други
ще се смеят
смехът ще секне огън ще прихване тревата
изгубена катарама от сандал ще дамгоса някого
и ще блести срещу луната
хваната с два пръста

днес съвсем в началото на септември
когато децата се катерят отчаяно
и на йод мирише
разбрах от майки посветени в дендрологията
че никога не сме били сами на дървото
и няма да бъдем

Филип Кабакян  -  III награда

ЧОВЕКЪТ ОТ ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА

Той може да е на годините на площада
или на гълъбите, които ръсят
пухените перца на изтърваните мигове.
Но човекът не знае, че те са метафорите
на преминаващия живот.

на 8-и и 9-и юни 2010 г.
Политиката като борба?
Власт и легитимност
(със специалното участие на проф. Шантал Муф)

Академичен форум,
организиран от
Фондацията за хуманитарни и социални изследвания - София
в сътрудничество с
Collиge International de Philosophie (CIPH), Paris

Форумът се провежда в рамките на проект:
Предизвикателства пред представителната демокрация днес
с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания”

П Р О Г Р А М А
8-и юни 2010 г., вторник
17.00 – 21.00 ч.
Място: Червена къща „Андрей Николов”, Червена зала
Езици: английски и български (симултанен превод)

Първа сесия:
Хегемония и демокрация днес, модерация: Димитър Вацов
17.00 – 17.10 ч. – Встъпителни думи от Боян Манчев и Димитър
Вацов
17.10 – 17.40 ч. – Боян Манчев (CIPH/НБУ) – “Подивяването на
народа”: Опиум за масите или безкомпромисна демокрация?
17.40 – 18.10 ч. – Артемий Магун (Европейски университет в
Петербург) – Негативната империя
18.10 – 18.40 ч. – Дискусия
18.40 – 19.00 ч. – Почивка
19.00 – 20.00 ч. – Публична лекция на проф. Шантал Муф
(Уестминстърски университет) – Агонистичната политика
между политиката и етиката
20.00 – 21.00 ч. - Дискусия

9-и юни 2010 г., сряда
10.00 – 18.40 ч.
Място: Гьоте Институт - София
Работен език: английски
Втора сесия:
Нови предизвикателства пред демокрацията, модерация: Боян
Манчев

10.00 – 10.30 ч. – Лиляна Деянова (Софийски университет) –
Полис, полемос и одит
10.30 – 10.40 ч. – Дискусия
10.40 – 11.10 ч. – Ивайло Дичев (Софийски университет) –
Субполитиките в мрежата: две нови предизвикателства пред
демокрацията
11.10 – 11.20 ч. – Дискусия
11.20 – 11.50 ч. – Димитър Вацов (ФХСИ/Нов български
университет) – Агонизъм и афирмативно гражданство
11.50 – 12.00 ч. – Дискусия

12.00 – 14.00 ч. – Почивка

Трета сесия:
Предизвикателства пред агонистичния модел на демокрацията,
модерация: Боян Знеполски

14.00 – 14.30 ч. – Красимир Стоянов (Армейски университет в
Мюнхен) – Политическа публичност и хегемониални претенции.
Критика на агонистичния модел на демокрацията
14.30 – 14.40 ч. – Дискусия
14.40 – 15.10 ч. – Христо Тодоров (Нов български университет) –
Републиканизъм
15.10 – 15.20 ч. – Дискусия
15.20 – 15.50 ч. – Стилиян Йотов (Софийски университет) –
Нуждаем ли се от човешко право на демокрация?
15.50 – 16.00 ч. – Дискусия
16.00 - 16.30 ч. – кафе пауза

Четвърта сесия:
Семинар върху книгите Hegemony and Socialist Strategy (от
Ернесто Лаклау и Шантал Муф) и The Democratic Paradox (от
Шантал Муф), модерация: Мила Минева
16.30 – 18.30 ч. – участници: Момчил Христов, Милена
Якимова, Димитър Вацов, Ружа Смилова, Христо Гьошев,
Тодор Христов, Боян Манчев, Артемий Магун, Дарин Тенев
18.30 – 18.40 ч. – Заключителни думи

П О К А Н А

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
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в Лайпциг. По-късно Гео Милев  сам
превежда текста на трагедията, пише и
предговор към изданието, очевидно с
амбицията да предложи алтернатива на
вече институционализирания превод на
Александър Балабанов. Позовавания на
„Едип цар” се появяват в критическите
текстове на Гео Милев. Съществува и
негов постановъчен проект за
трагедията (в студията му „Театрално
изкуство”). Характерен момент на
творческа рецепция е реминисценцията за
героя на Софокъл в стихотворението
„Главата ми” (1920), където Едип е
привидян като „тъмен просяк”, изправен
пред безпощадния Сфинкс в някакъв
енигматичен Египет. На
интерпретацията на този текст в
контекста на актуалното за момента на
създаването му състояние на немската и
по-общо европейската култура е
посветено задълбоченото изследване на
Анастасия Цандер.
В аспекта на така оформилата се
картина на преводаческо, издателско и
театрално реагиране спрямо „Едип цар”
се очертават два проблема. Единият е
свързан с необходимостта да се намери
засега липсващото обяснение за
интензивния интерес към текста на
„Едип цар” през периода 1937-47 г., когато
– в объркваща асиметрия - отсъстват
съответните сценични реализации.
Вторият, който изглежда по-податлив на
обяснение, е натрапващата се
диспропорция между рецепциите на
двете тивански трагедии на Софокъл -
„Едип цар” и „Антигона”. Кулминациите
на интереса към „Едип цар” не са
съпроводени от равностоен ангажимент
по отношение на „Антигона”, докато,
напротив, периодът, в който почти
напълно отсъстват преводи и издания на
„Едип цар”, е времето на най-енергична
издателска политика спрямо „Антигона”.
Доколкото подобно изразително
противостоене може да бъде обсъждано
отвъд нивото на фактическата му
констатация, то изглежда податливо на
рационализиране основно в
перспективата на идеологизационно
функционалната ефективност на двата
класически текста. Любопитна
илюстрация на това положение е
съпоставката между две музикални
събития, свързани съответно с
„Антигона” и „Едип цар”. Едно от най-
амбициозните културни начинания в
България от 60-те години на ХХ век,
когато „Антигона” усилено се издава,
поставя и се изучава в училище, е операта
на Любомир Пипков „Антигона 43”, в
която класическият трагедиен конфликт
е транскрибиран чрез идеологемите на
антифашизма. За мащаба на проекта
говори фактът, че либретото на операта
е написано от Владимир Башев,
сценографията е изпълнена от Йоан

Левиев, едновременно са организирани
постановки в няколко оперни театъра,
които са отразени в медиите особено
енергично. И в контраст, като красив
компенсаторен жест, тъкмо в прериода
на пълно отсъствие на „Едип цар” от
сцената на българската култура, Андре
Букорещлиев пише във Франция музика по
стиховете на Елен Сиксу и създава
химничната опера „Името на Едип”,
представена с огромен успех на фестивала
в Авиньон през 1978 г. Върху този
забележителен факт е фокусирала
изследователския си интерес Анжела
Тошева.
Друг важен момент от маршрутите на
Едип из българската култура е
феноменалният интерес към сюжета през
90-те години на миналия век, проявен в
контекста на цялостна реактуализация
на ангажимента към античното
наследство и на стремежа към неговото
преосмисляне.
Към най-забележителните прояви на
„страстта по Едип” се отнася
поредицата драматически текстове,
които представляват собствена
интерпретация на Софокловите
трагедии, обработващи на Тиванския
митологичен цикъл, измежду които
пряко отнесени към Софокловия образец
са „Тирезий слепият” от Кирил
Мерджански и „Едип щастливият” от
Георги Тенев (към същата група
основателно могат да бъдат отнесени и
пиесата „Аз, Исмена” на Анна
Топалджикова, както постановката на
Маргарита Младенова „Антигона,
смъртната” (нов превод на Николай Гочев
и Кирил Мерджански). Макрорамката на
тази тематична ориентация е проектът
„Митове” на Театрална работилница
„Сфумато”. На „Тирезий слепият” са
посветени два изследователски опита –
на Амелия Личева и на Камелия Спасова.
Темата за Едип, както и парадигмалният
сюжет на Софокловата трагедия
започват да се появяват по същото време
и в най-разнообразни превъплъщения и
вариации като изключително
продуктивен импулс. За кратко време са
публикувани стихотворения на Миглена
Николчина, Румен Денев, Доротея
Табакова, Борис Роканов, носещи като
заглавие името на Едип. Общото в иначе
твърде разнородните произведения на
тези поети е утопията на
себепостигането, интелектуално или
емоционално психологическо, чрез
полагането на собствения опит в
матрицата на архетипния
сюжет. За този процес
свидетелства лично
Доротея Табакова, която

Б ъ л г а р с к и т е  м а р ш р у т и  н а  Е д и п
наблюдава и интервал с по-значителни
разреждания (между 1927-а и 1937-а).
Следва фаза на особено изразителна
интензивност на издателския интерес -
между 1937 и 1947 г. - когато  в рамките
на десет години се появяват 24 издания с
десет различни превода (на Георги Жечев
(1937, 1938, 1940, 1946), Панайот Чинков
(1928), Николай Вранчев (1939, 1946),
Андрей Андреев (1939, 1940), Димитър
Ангелов (1940), Витя Димитрова (1938,
1941, 1942), Димитър Симидов (1946),
Александър Ничев (1946, две издания – на
„Хемус” и на Т.Ф.Чипев), В. Бешевлиев
(1947, изд. Прогрес, библиотека Класици),
редом с преиздания на преводите от
Балабанов (пет) и Гео Милев (две – 1940 и
1947). На фона на този почти
феноменален интерес изглежда особено
симптоматичен резкият спад на
издателска активност през последвалите
десетилетия, когато напълно липсват
каквито и да е самостоятелни издания на
Софокловата трагедия. Доколкото все
пак заглавието се появява, това става
единствено благодарение на новите
преводи на значителен брой произведения
на старогръцката драма от Александър
Ничев. Така „Едип цар” се оказва включен в
двете общи издания с трагедиите на
Софокъл (1956 и 1982), както и в сборника
„Антични трагедии” от поредицата
„Световна класика” (София: Народна
култура, 1977).
Издателските инициативи по отношение
на „Едип цар” се възобновяват в началото
на нашия век. Възраждането на интереса
бива допълнително подсилено и от
обстоятелството, че от 2000 г.
трагедията е включена в учебната
програма по литература за IХ клас на
общообразователните училища (в списъка
за задължителна подготовка). Този много
важен аспект от рецепцията на „Едип
цар” е в процес на изследване от Витана
Костадинова, която участва на
уъркшорпа с наблюденията си върху
интерпретацията на трагедията в
актуалните учебници и учебни помагала.
На фона на постоянния и интензивен
интерес на преводачи, издатели  и
читатели към „Едип цар”, театралният
живот на трагедията изглежда по-скоро
скромен. В същото време обаче
тенденциите, които са отложени в
своеобразията на относително
малобройните постановъчни решения,
чертаят изразителна картина,
предлагаща възможност за разнообразни
интерпретативни стратегии. На
проучването на конкретните сценични
превъплъщения нашият екип посвети
усърдни дирения, в резултат на което
преминаващият през театралната сцена
маршрут на българския Едип е надеждно
документиран. В резултат е изготвена
база данни със самостоятелни досиета на
отделните постановки, чиято онлайн
версия ще бъде демонстрирана от Светла
Черпокова и Стефка Видева. С по-
нататъшната реконструкция на
постановките се зае Антония
Каракостова, която  има завидната
възможност да работи едновременно
като историк на театъра и като
приносител на спомени за лично
преживени моменти, свързани с
изследваните явления.
Един от най-впечатляващите епизоди от
българската рецепция на Едип е свързан с
Гео Милев и неговото отношение към
традицията на атическата трагедия, в
което пиететът към античното и
класическото се съчетава с дръзкото
експериментаторство, вдъхновено от
театралните практики на
експресионизма и конкретно от
режисурата на Райнхардт. Подходът на
Гео Милев към „Едип цар” е наистина
изразителен. През 1916 година, още като
студент, организира постановка на
трагедията в родния си град, издържана в
експресионистичен стил, силно повлиян
от постановката на Райнхард от 1910 г.,
която той е имал възможността да види
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Клео Протохристова

Катедрата по история на литературата
и сравнително литературознание при

Филологическия факултет на ПУ „Паисий
Хилендарски” с подкрепата на

Консулство на република Гърция в
гр. Пловдив и Съюз на учените в България –

клон Пловдив проведе на 18 май 2010 г.
Национален уъркшоп на тема „Съдбата

на Едип – български маршрути”.
Настоящият текст съдържа
въвеждащите думи на проф.

Протохристова към събитието.

Тема на днешната ни среща е българската
рецепция на Софокловата трагедия „Едип
цар”. С най-общата си ориентация тя
продължава дългогодишните усилия на
изследователската група, която е
организатор на уъркшопа, насочени към
проучване, систематизиране и
рационализиране на начините, по които
традицията на атическата трагедия
присъства в българската култура.
Изборът на „Едип цар” като конкретен
обект на наблюдение в рамките на общия
проект има за цел да проследи на
траекториите, по които се
осъществяват в българската култура
различните конкретизации на
парадигмалния сюжет, както и
паралелните адаптации и трансформации
на свързаните с този сюжет по-общи идеи
за трагическото и античното. В плана на
конкретиката това означава да се
проследи пътят, онагледяващ
отстоянието между първия превод на
откъс от „Едип цар”, публикуван в
„Българска христоматия”,
предшестващия тази публикация първи
български опит за тълкуването й (от
Стефан Богориди в списанието „Ермис о
логиос”), и първите сценични постановки
на трагедията в България, от една
страна, и литературните и режисьорски
експерименти от 90-те години на ХХ век
до настоящия момент, както и
съпровождащите ги опити за
теоретизирането им, от друга.
„Едип цар” е един от най-активно
превежданите и публикувани в България
текстове от корпуса на атическата
трагедия. От първия цялостен превод на
Александър Балабанов, през преводите на
Гео Милев и на Александър Ничев, до
присъствието му в интегрални издания на
седемте оцелели трагедии на Софокъл или
като представително заглавие в
антологични сборници на старогръцката
или античната драма, трагедията за
Едип, квалифицирана още в античността
като образцова, присъства постоянно в
българското книгоиздаване през целия ХХ
век. Вече разполагаме с изчерпателен
библиографски опис на изданията, както
и с компетентен коментар върху
своеобразието и стратегиите на
отделните преводи, извършен в рамките
на друг проект от участничката в
уъркшопа Доротея Табакова (Преводна
рецепция на европейските литератури в
България. Том 3. Класическа литература.
Съст. Анна Николова, София: Академично
издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002,
с.106-118).
Налагащото се от описа впечатление за
устойчивост на присъствието обаче е
твърде общо и недиференцирано.
Анализирани в по-близък план, фактите,
които онагледяват ангажимента на
българските преводачи и издатели към
„Едип цар”, показват значителни и
симптоматични пулсации. След първия
превод на Александър Балабанов,
публикуван през 1911 година,  трагедията
бива преиздавана системно - през 2-3
години - до 1925 г. включително, когато
излиза и преводът на Гео Милев. Оттам
насетне преводът на Балабанов
продължава да се печата системно (1927,
1932, 1937, 1939, 1940, 1942, 1946), но в
привидно  запазената ритмичност се
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предлага също и оригиналното си виждане
за „Едип чудовището”.
Основен аспект на интересуващата ни
тема е критическата рецепция на Едип.
Върху теоретическите текстове на
български автори (най-вече професионални
класици), посветени на Софокловия Едип,
е съсредоточено изследването на Невена
Панова.
Темата за Едип прониква и в
публицистичния дискурс, за да се прояви в
него с изненадваща честота и
интензивност, ангажиран с широк
спектър теми от културологичен,
политически или социалнопсихологически
характер. Специфично място сред тези
илюстрации на мощното въздействие,
което архетипният сюжет оказва върху
съвременното културно съзнание, е един
опус, издаден като самостоятелна книга,
посветен на Софокловата трагедия, в
който амбицията да бъдат разкрити
недовидени смисли на „Едип цар” се
развива в посоката на политологичните
теоретизации. (Орлин Стефанов. „Едип
Тиранинът от Софокъл: Неразгаданите
значения на една велика трагедия”).
Сроден на тази тенденция, но в същото
време и напълно самостоятелен феномен
представлява есето на Златомир
Златанов „Българският Едип” (което е
публикувано като едно от седемте
заглавия, съставляващи книгата му
„Протоколи за другия”, но също и като
вставена част от неговия роман “Пола”).
В това есе е предложена една
провокиращо универсална, национално
оценъчна перспектива, в която
трагедията на Едип задава матрица за
историческото битие на българите. В
осезателна съотнесеност с „Анти-Едип”
на Дельоз, Златанов разчита мотива Едип
в термините на социално-
политическото, за да привиди същностно
българското като еничерско-отроден
комплекс. В подобен замах на
генерализациите Боян Манчев вижда
българската конкретизация на Едип в
рамката на една обща теза за „българския
националекзотизъм” като културен герой
във фигурата на героя, който се

съпротивлява срещу културата, и
многозначително маркира един от
важните пасажи в изследването си с
наслова „Едип е караконджул”. Пореден
опит за теоретизирането на Едип в една
по-широка хуманитарна перспектива
представя на форума изследването на
Радка Масалджиева.
Демонстрация на успешното
инструментализиране на Едиповата
символика, във все по-разширяващ се
спектър от дискурси са редица научни
проекти, е книгата на Камелия Николова
„Експресивният театър и езикът на
тялото”, където кризата на класическата
драма се мисли като криза на Едиповия
контрол в драматическия род, а
стратегиите на ранната модерна драма се
идентифицират като „отхвърляне на
Едиповия контрол” (глава II – „Убиецът,
надежда на жените” на Оскар Кокошка и
въпросът за края на Едиповия контрол в
драмата). Аналогичен е случаят с
изследването на Виолета Петрова
„Сянката на Лай. Метафори на властта в
киното”, в което тя разпознава
конструирането на властовите
отношения в сюжетиката на българското
кино и съответстващите им означаващи
ги метафори на властта като производни
на архетипния Едипов сюжет. И двете
издания демонстрират характерната за
българската хуманитаристика от
последните едно-две десетилетия нагласа
да адаптират терминологията и
механизмите на рационализиране на
психоаналитичната критика – тенденция
институционално закрепена и в семинара
„Да мислим психоанализата”  на Центъра
за антропологически полеви изследвания
на НБУ, в рамките на който са проведени
лекциите на Богдан Богданов
„Атическата трагедия „Едип цар” извън
човешкото и индивидуалната гледна
точка” и на Владимир Градев „За
трагичното”. В същата тенденция се
вписва проектът на Мила Кръстева за
радикално нов прочит на литературата на
Българското възраждане през призмата на
нейната едиповост, който тя представя
на уъркшопа.

Томът „Каква ни е Медея” обединява
материалите от проведения през април
2008 г. в Пловдив уъркшоп по темата.
Както показва обзорният материал
„История на проекта „Рецепция на
атическата драма в България” – етапи,
пътища, вдъхновения”, а също и
случилият се наскоро, т.е. две години след
първия, втори уъркшоп в сходен формат,
посветен този път на българските
маршрути на Софокловия Едип, екипът
около проф. Клео Протохристова убедено,
упорито, ентусиазирано се е захванал с
„българската” атическа драма. И не
възнамерява да се отказва, инициативата
се разклонява към нови проекти,
дискусии, томове. Но сега става дума за
„Каква ни е Медея”. Представените 220
страници несъмнено заслужават много
по-обстойна рецензия, а биха породили и
добър устен дебат, затова нека на тези
малко редове основно посочим, че като че
ли най-впечатляващ е успешният „хор” –
за да останем в контекста на
трагедийната персонажна структура – на
авторовите гласове. Това са гласовете на
Никос Матюдакис, Клео Протохристова,
Искра Николова, Диана Добрева, Антония
Каракостова, Елена Камбурова, Светослав
Овчаров, Надежда Сейкова, Дора
Левтерова, Зоя Капон. Да, те звучат
хорово, въпреки че говорят от позицията
на различен методологически опит и
разказват за „появи” на Медея в различни
периоди и контексти, под различна форма.

Всъщност самият подбор на участниците
е една от големите заслуги на проектния
екип. А гласовете звучат хорово, защото
се вслушват един в друг. И ако, докато
сме при описанието на проекта (ако
четем тома отзад-напред), сме малко
стреснати как би било възможно
изредените цели да се превърнат в
резултати, то прелиствайки отделните
текстове, виждаме, че е възможно,
защото наистина авторите говорят,
осъзнали разнопосочността при
реципирането на всеки подобен архетип,
но и произтичащата оттам
толерантност (най-общо казано) към
другите нива на рецепция: само един
пример: няма как да се говори за някоя
сценична реализация, без да се коментира
преводът, залегнал в нейната основа. Но
тук може да се направи и наблюдението,
че определено повече научаваме как
театърът е приемал тази принципно
„добре приета чужденка”, отколкото
специалистите филолози. Разбира се,
тяхното слово не е толкова театрално,
колкото на театралите, и те често сами
очакват изследванията им да се
реципират от по-тясна публика, но сякаш
обратен е пътят за по-масово, по-
осведомено и по-вдъхновено бъдещо
посрещане на античната драма в България,
независимо от полето, в което се случва
съответната рецепция: да се започне с по-
продължителен интердисциплинарен
дебат върху това, от кои антични образи,

реалии и сюжети се нуждаем, за да бъдат
включени те както в учебниците, така и
в най-авангардните постановки, а ние по-
уверено да се наместим в онзи европейски
контекст, който наистина тръгва от
античното. И за да може подобни
сборници, действащи и сега така
оптимистично, защото показват, че
Медея – в случая – определено ни е
някаква и на нас, и дори вече сме готови
да рефлектираме върху нейната
досегашна рецепция, все пак да ни
потапят не само ретроспективно в
атмосферата на минали представления, а
да обсъждат и предстоящи проекти с цел
тяхното по-сериозно, но и по-вълнуващо
българско случване.

НЕВЕНА ПАНОВА

„Каква ни е Медея”. Съст. Клео
Протохристова, Светла Черпокова. УИ
„Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2009, 221 с.

Българските маршрути...
от стр. 3

Георги Господинов, Никола Тороманов,
„Вечната муха”, ИК „Жанет 45”, П., 2010,
80 с., 28,95 лв.
Тайната история на света, разказана от муха,
може да прочетете в първия графичен роман
(graphic novel) на Георги Господинов и Никола
Тороманов. След като комикс-културата
създаде спайдърмени, тарзани, микимауси,
патоци и прочие, авторите на „трагикомикса”
ни показват събитията от Сътворението до
наши дни през фасетъчния поглед на най-
негероичното същество в света. Оказва се, че
зад всеки (не)успял мъж като Дарвин, Моне,
Ленин, Шонберг, Хитлер, Фройд, лети една
муха. Тя е антимонументална, постмодерна,
има чувство за хумор и умее да разказва, така
че: следвай мухата!

Уилям Уърдзуърд, Самюъл Тейлър
Колридж, „Лирически балади”, „Алтера”,
С., 2010, 18 лв.
Публикуваната през 1978 г. книга „Лирически
балади” си е извоювала запазено място в
историята на английската литература. Става
дума за книга-манифест, която прокарва ново
разбиране за поезията. Романтическият опит
да мисли литературата, без да се жертва
мощта на индивидуалното поетическо
въображение, до голяма степен определя
идеологиите на литературното творчество и
до днес. Поезията на Уърдзуърт и Колридж
посяга едновременно към тукашното и към
отвъдното, към всекидневното и към
свръхестественото, към идиличното и
утопичното. Това е първото българско
издание на пълния текст на „Лирически
балади”, което идва в прекрасния превод на
Ангел Игов. То не се нуждае от представяне, а
от насладно четене!

Йордан Ефтимов, „Двойното дъно на
класиката: от Ботев и Вазов до Йовков и
Далчев”, ИК „Хермес”, П., 2010, 185 с.,
9,95 лв.
Книгата на Йордан Ефтимов прочита наново
класиката, за да изрови неочаквани детайли и
гласове от скритото, „второ дъно”, на
творби от Късното възраждане до Далчев.
Критическите текстове са ерудирано
написани, силно четивни и безспорно сетивни
към канона. Инвентаризирането на видимото
и реставрирането на невидимото са двете
методологически стратегии на Ефтимов.

Като „второто дъно” съвсем не е
последното, всъщност канонът е
отворен „отдолу” за всякакви
„изплъзващи се значения”,
„невидими жици”, „експерименти”
и „призраци”.

Рецепцията на Едип не е просто история,
а и актуално състояние на българската
култура. Един от интересните факти,
които илюстрират това присъствие, е
постановката на Държавен куклен
театър – Пловдив „Едип. Празникът на
ослепяването”(2009, режисьор Руслан
Кудашов), който се представя от
Виктор Бойчев и Лео Капон. Тази
изключително успешна постановка е
типичен случай на адаптация, един друг
важен аспект на рецепцията, осъществен
на българска сцена с пиеси като
„Дяволската машина” на Кокто или
постановката на Крикор Азарян „Игра на
Едип” на Олдржих Данек, върху която
разсъждава в своя доклад Искра Николова.
Самият уъркшоп също се вписва в
очертанията на един разгръщащ се
български маршрут на Едип. В него по
неизбежност ще се отразят
противоречията и парадоксите на
нашенските му конкретизации –
вероятно нерешими, но пък продуктивни
поради изоморфията си с по-общи,
отвъднационални и надвременни,
исторически устойчиви културни
тенденции, съотносимостта с които
тепърва предстои да бъде доосмислена и
дообяснена.

А Г О Р А
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„Луни без небе” - без атмосфери и
гравитации; множество луни, обречени да
бъдат отделени; овкусени с конкретика,
„покрити със сусам луни”... „Извадени от
пещта/ на безвремието”, те носят
тежестта на своя край: „последни луни”.
„Мигове в кибритена кутийка” –
дебютната стихосбирка на Поли
Муканова1  – е книга за заключения в
началото край, за събраните като
фрагменти, като късове от чужди и свои
сюжети проекции на пътя. Това е книга за
екзистенциалната тегота и
постмодернистичната игра с
несполучилите оттласквания към
другостта, към множеството
средоточия в света. „Мигове в кибритена
кутийка” събира и типологизира
„трептенията” на началото откъм
разнообразието на пожеланите
отпътувания и въобразените дестинации.
Стихосбирката на Поли Муканова е
единна в замисъла си, разделена е на пет
части, които са сами по себе си във
висока степен хомогенни и
последователни спрямо сюжета на
книгата.
В част първа – „Луни без небе” –
стихотворенията тръгват от
детството („1 юни”) и спомнят
многократно смъртта – без биографична
поредност, но с точки на
вътрешнотекстови фактически,
метафорични и междутекстови
сцепления, както при
многофункционалната препратка към
стиха на Гео Милев в стихотворението:
преди да се роди
слънчогледите паднаха
август
години по-късно
продава семки
отброява люспите
плюе върху годините
и поглежда към смъртта
Финалът тегне като предстоящ.
Алюзиите се засрещат, за да създадат
представата за отложеното време на
края, в което е бил изоставен
лирическият герой; очакването на
смъртта е отменило всички други лични
сюжети. Отломъците: „семки”,
„люспите”, „речникът по унгарски” –
станал ненужен („Мигове в кибритена
кутийка”), „захарта в кафето”
(„Носталгия по отлитащите самолети”,
част 4), историите – „кратки като
фасове” („Четат между редовете…”2 )
биват интегрирани в целостта на текста
(в диалектиката на началото и края) или
изолирани – те, щекотливите, костеливи
думи и стихове, които
фрагментаризират произведението и
бележат местата на неговата
непропускливост. А цитатът,
парафразата са входовете към творбата,
през формата на които лирическият аз
гради представата за себе си в
перспективата на своето разподобяване.
Такава е функцията на познатото от
поезията на Георги Рупчев начало в
тристишието:
уморена от чудото
почудата
чуждата
Не в линейната последователност или в
литературните контексти, а във
вертикалния ред е опитът са се овладее
лирическата творба – в припознаванията
между самите стихове, в общите места
на корена и звукописа. Всяка дума е троп
– метафора – „трептене” около своя
референт. Тя е отпътуване,
отдалечаване, усамотяване…
Стихът приема образа на вектор: с
яснотата на своето начало той трябва
да очертава пътища и да проектира края
им. „Отправна точка” – следващата част
на „Мигове в кибритена кутийка” –
започва с оптимизма на първия текст:
„Началото е отправна точка на
създаващия се/ хоризонт” и стига до
скептицизма на „Пътуване към”: „Тъпчем
своите отправни точки/ до крайност/ до
зачатъка на траектория,/ до
смислеността/ на извървения път”.

Сартр, Хегел, Кант – новите за книгата
лирически герои – са имената на началата,
на избора, на пътя като рефлексия, като
обръщане към опорната точка, която
вече не би могла да бъде същата:
„…изплъзване и цел/ вечно завръщане към/
центъра на липсата…”. Началото и краят
се срещат и разминават в точката на
невъзможната дефинитивност (тук ще
си спомним за „Единадесет опита за
определение” на Георги Господинов):
светът трябва, но не може да бъде
закрепен нито в простия израз, нито в
сложната теоретична конструкция.
Всяко изричане е отместване, думата е
самата проекция на пътя. Условна е
отправната и крайна точка на всеки
стих. Едно от леснопостижимите в
книгата определения е схванатото като
движение стихотворение:
кой търси perpetuum mobile
и вечните неща
като всеки човек е стихо-
творение.

(„Кой търси поезия в любовта…”)
Отделеният жанрово и визуално в
книгата поетичен текст „Пиесата” („в
три центричности” – „тя”, „той”, „той/
тя”) е нов разказ за опита с
дефинирането. Бидейки драматургично
произведение, жанрът на пиесата
имплицира срещата и конфликта; тя
означава самото предизвикване на
другостта. Със заглавието си текстът
на Поли Муканова тематично извежда
напрежението в неговата абстрактна
форма и именува с местоимения
агентите му „той” и „тя”. Тъкмо между
абстракцията и конкретиката обаче се
разполага дефиницията; тя осигурява
овладяването, ограничаването на
конкретното чрез застопоряването му в
известни понятия и реалии. Сложни
планове и комбинации кроят един
другиму двамата герои – по правилата на
своите игри той се опитва да дефинира
нея, тя се опитва да дефинира него. Той:
„дефиниция 1: анализ – откриване на
съставките/ и начин на комбиниране на
даден комплекс”; „дефиниция 2: синтез –
откриване на/ комплекс, състоящ се от
дадени съставки,/ съчетани по даден
начин” (…) „Е5 kh6 ta5 oc6 khc6 dxc6
oxc6”. Тя: „Играе дама всеки ден (…) Има
ли някакъв механизъм, който да отмени/
сводимостта на ходовете?/ Да разполови
квадратите?/ Да отложи
затвореността?/ Решение: Да се умножи
по стените на/ квадратите/ и намери
лицето си.”. Героите геометрически
разграфяват и оразмеряват
пространството, отделят мястото за
другия, но той се изплъзва, остава само
проекция, защото обикаля в други орбити,
играе роля в чужда пиеса (текстът
напомня нееднократно за прозата на
Чавдар Мутафов). Всяко изключение
започва само да създава правило, те се
умножават, навързват се в система,
усложняват се до абсурдност,
отдалечават срещата до безкрайност –
тя е изцяло хипотетична, а „Пиесата”
може да бъде четена като силно
иронична: „пресичат се единствено/ в
безкрайното на успоредното засрещане/ в
n-тата проекция на паралела/ в
екваториалното завъртане/ за части от
секундата”. Когато срещата не може да

се случи, остава само другият да бъде
последван в жестовете и думите на
неговото отдалечаване. В „Епилогос” тя
(като една друга героиня – Татяна
Ларина) „прочита същите книги от
неговия рафт и/ потъва в образа…”; той
„намира записките в същата библиотека/
където всеки образ има тъждество.”  Той
и тя не могат да бъдат приближени, но
тъждеството на образа стабилизира
отстоянието между тях, за да сложи
край на драмата. Постмодернистичният
излаз от състоянието на дефицит в
комуникацията между Аза и другия е в
жеста на повторението. Той остава
като стратегия в последните две части
на книгата - „Отвъд алеята на тавана” и
„Postantique”.
Фрагментарни са стиховете в „Мигове в
кибритена кутийка”, тишината
предхожда и следхожда всяко тяхно
изричане: „закотвени в мълчание”
(„Повеят на вятъра…”). Фрагментите
изговарят своята мимолетност; те не
построяват цели истории, а чрез тяхната
невъзможност бележат откъслечността
на човешкото присъствие в света:  „в
какво сме достоверни/ ние скрепените в
мълчание и глътки/ в перото/ в живота/
един е почеркът/ окото се озърта/ само
нищото е всеобхватно”. Непрозрачните,
случайни изрази се явяват останките,
спасени от тишината и удържани в
реалността. „Реалността е винаги
недостиг” („Части на речта...”). Другият
бива избавен с описване, с изрисуване на
неговия образ, извършвано със съзнанието
за непрекъснато му отместване и
недостижимост:
наслагвам контурите
всеки ден
час по час

(„Портрет от първи прочит: диптих”)

Но да рисуваш образа на другия означава
да рисуваш образа на самия себе си като
изплъзващ се от ръцете на онзи, който е
понечил теб да нарисува:
Реципрочни сме само в своето движение,
В своето извайване.
Ръцете кой ще ми вземе?

(„Homo Faber”)
С всеки жест на извайване Азът изземва
властта над началото: „Пиша като баща
си./ Аз съм неговия сподавен, / хаотичен
почерк”. Началото, което носи паметта
за своята повторимост, нулира
тягостта на края. Отложеният край от
първите стихотворения на „Мигове в
кибритена кутийка” е вече изпреварен от
началото в последните произведения в
книгата.
Това не е истина.
Това не е имитация.
Това не е сън.
Това не е това. (…)

(„По Рене Магрит”)
Това е стихосбирка, която улавя
антигравитационните полета на думите,
за да ги удържи във формата на парадокса,
за да очертава силуета на непонятното
„отвъд”, в който човекът събира образа си.
„Мигове в кибритена кутийка” е мислена
книга. Въпреки че стихотворенията са
писани през различни години, в тях са се
задействали нови гравитационни сили,
които удържат техния сюжет в единство
и отключват междутекстовите прочити,
които да ги включат в контекста на
съвременната българска поезия.

НАДЕЖДА СТОЯНОВА

Поли Муканова, “Мигове в кибритена
кутийка”. Изд. „Алтера”. С., 2009.
Рецензията е публикувана в
електронното списание “Littera et Lin-
gua”, есен 2009.

1 Под същото заглавие „Мигови во
кибритна кутиjа” (Охрид, 2009) и с
известни промени в съдържанието
книгата дебютира половин година по-рано
в Македония.
2 Това стихотворение може да се чете в
диалог с „Камък” на Яница Радева и със
стихосбирката „Парцел № 17” на Камелия
Спасова.

„Мигове в кибритена кутийка”.
Гравитации на имената

Анджела Картър, “Адските машини за
желания на доктор Хофман”, Алтера, С.,
2010.
Анджела Картър (1940 -1992) е от най-
радикалните британски писателки след
Втората световна война. Романите “Нощи в
цирка” и “Мъдри деца”, разказите-приказки от
“Кървавата стая”,са наричани от критиците
“фантастична гротеска” и “модерна готика”.
В романа „Адските машини...” един ден цялата
публика на представлението на “Вълшебната
флейта” е превърната в ято пауни. Така
започва войната на диаболичния доктор
Хофман срещу самата реалност, за да се даде
простор на чудесата, фантомите и
халюцинациите отвръща с неподправено
отегчение. Но когато му възлагат секретната
мисия да открие и ликвидира доктор Хофман,
той приема, защото в съня си се е влюбил в
неговата магнетична дъщеря. На Дезидерио е
възложена мисията да ликвидира доктор
Хофман и той тръгва на приключение, в което
се сблъска със собствените си потискани
желания, в един шеметен свят, разгърнат от
Анджела Картър с размаха на Фройд,
изяществото на Набоков, крайността на Сад и
духа на 1960-те.

Иван Димитров, „Животът като липсваща
лъжица”, „Алтера”, С., 2010, 164 с., 11 лв.
След разказите от „Местни чужденци” („Арс”)
Иван Димитров се появява за втори път тази
година пред читателската публика - този път
с романа си „Животът като липсваща
лъжица”. Стилът на романа е смесица от
висока художествена проза и сленг. Героят
трябва да внимава, да се пази от страха и
самосъжалението, за да дочака любовта. Най-
страшният грях, който бихме могли да
извършим, е да отстъпим от своето желание.
Тогава липсващата лъжица от „Матрицата”
(There is no spoon...), лъжицата на фантазията,
започва да се използва за зло.

Мирослав Христов, „Череша с
гравитация”, Изд. „Арс”, С., 2010, 48 с.,
4,80 лв.
„Череша с гравитация” е дебютната книга на
Мирослав Христов. Към свитъка със
стихотворения са включени кратка проза,
фрагменти, хайку-ребус и няколко жанрови
хибрида (поезия, която разказва).
Гравитацията и грацията отново „дърпат” в
противоположни посоки, като в крайна сметка
„работата над своята череша” като личен
проект и съзидателност са вкусвани на цената
на падането от клона. Между
лодките и птиците черешите в
тази книга летят по различни
пътища, по пътищата на третия
закон, който обявява добрата
поезия.

П Ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А
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Джонет Даунинг

�

глухарчета
възрастни жени
под сешоари

�

сухи хризантеми
топлината
на чашата с чай 

�

почти безплътни
клепките й
когато ги затварям

�

урок по тай чи
тежестта
на въздуха

�

плат на точки
раздалечават се
на хълбоците

Дейвид Ланю

�

дълбоко под Ню Орлеанс
хладният ветрец
на ада

�

ех, този мой късмет
двулистна детелина

�

Свята нощ
в снега стъпките
на крадеца

�

малък град
малка гара, малки
графити

�

свински грип
кашлицата му в метрото –
изстрел

Керълин Гретс

�

пътуване на запад
слънцето е по-бързо
от самолета ми

�

оголяват
дърветата край Мисисипи
червено, жълто, оранжево

�

пълна луна
два северни елена
я прескачат

�

докосвайки змия
зълва ми казва
„обичам змиите”

�

пак в родното градче
след петдесет години
с ново име – „сестрата на Боби”

Чарлз Гремлик

�

след проливния дъжд
в полето
риба

�

тих смях
клоуни
в тъмното

�

арлекинът танцува
усмивката му
наопаки

�

рало в черната земя
бразди
през костите

�

невинна котка
в мистерия
от перушина

Саманта Клайн

�

клатушка се
край бебето в количка
мопс

�

връзвам панделката
на подаръка –
очите на котката заблестяват

�

сутрешен имейл
реклама за
освежителна, студена бира

�

със всяка стъпка
все повече и повече
гущери

�

сред раковините
в търсене на
хайку

Джулиет Пазера

�

Под бялата лапа
на кучето
първото есенно листо

�

Взряна
в луната
чакам отговори

�

Той свири блус
на червена китара
бледата й кожа пламти

�

Свети Валентин
в казиното
дама купа

�

Сподели с мен
тайните си
пеперудке

Керъл Слоун-Букбайндър

�

Спи
вътре в клона
цветче

�

Градина
в краката ми
черга на цветя

�

Застинал
насред рева
нарисуван лъв

�

Яздят вълните
на косата й
пръстите му

�

Танцьор в морето
бебето ми
в мен

Майк Ейбеър

�

призрачни комети,
разпалени сърца
в студения мрак

�

лека музика,
тиха стая,
зъболекарска машинка

�

сватбено тържество
момичето на татко танцува
мръсни танци

�

майка и син
разхождат се бавно
по брега на езерото

�

още сол
в пипера
месечно подстригване

Воон Бантинг

�

алчен океан
изсмуква дори пясъка
под стъпалата ми

�

тъжна мисъл
дали не се забавлявам
неправилно

�

спазвайки обещанията
дадени в морето
раковините се срещат на плажа

�

толкова рани
вече неизлечими –
неоплевени бурени

Еймико Мияшита

�

щурецът замлъква –
пряк път
към къщи

Сокуо Нокамура

�

пия хладно вино
мина една година
от операцията ми

Превод от английски и бележка
ПЕТЪР ЧУХОВ

М У Х А  В  А П Т Е Ч К А Т А

Страница на Петър Чухов и Хайку Клуб “София”

Нюорлеанското хайку общество е основано през 2002 г. от Джонет Даунинг и проф.
Дейвид Ланю, преподавател по английска литература в университета Ксейвиър, автор
на монография за един от класиците на хайку Кобаяши Исса и негов преводач на
английски, хайку поет и писател, създал жанра хайку-роман, чиито два хайку-романа –
„Човекът, който пишеше хайку” и „Смеещият се буда” – са преведени и на български, а
третият, „Хайку войни”, публикуван наскоро в САЩ, излиза тези дни и в България.

Членовете на Нюорлеанското хайку общество се събират всеки трети понеделник от
месеца в библиотеката Milton Latter в града. На срещите – от 18.00 до 19.30 ч. –  се
четат и обсъждат хайку, а след това разговорите продължават в неформална
обстановка в близкия суши-ресторант. Сбирките са отворени за посещение и всеки
желаещ може да участва в тях, независимо от това дали е начинаещ или утвърден
поет. Нюорлеанското хайку общество организира публични четения, празненства по
различни поводи, хайку-разходки, по време на които участниците пишат стихове, а
също и кани гости, които се представят със свои стихове или лекции.

Една от важните инициативи на хайку поетите от Ню Орлеанс е издаването на
сборника „Катрина ку” /хайку за урагана Катрина/, приходите от продажбата на който

отиват за възстановяване на културния живот в града. Ето две хайку от сборника,
автор на първото е Воон Бантинг, поет, който за съжаление вече не е между
живите, а на второто – Саманта Клайн:

*   *   *
на куп край бордюра
една къща
без тайни

*   *   *
изгнаникът още чете
книгата от библиотеката
в Ню Орлеанс

Тук ви предлагаме подборка от хайку на членовете на Нюорлеанското хайку
общество. Един от тях – както вече беше споменато – Воон Бантинг, почина
наскоро, а двама – японските поети Еймико Мияшита и Сокуо Нокамура – са
задочни членове, които не живеят в града.

Н Ю О Р Л Е А Н С К О Т О  Х А Й К У  О Б Щ Е С Т В О
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Миглена Терзийска

Премиерата на Войниковата драма “Велислава, българска
княгиня” в Браила предизвиква истински разгорещен
дебат сред българското общество в града. Обект на
дискусии са основно качествата на творбата и
достойнствата на представлението, като главен
акцент е впечатляващата игра на двете “актерици”
Аника Костович и Екатерина Василева.
В предговора на пиесата Д. Войников насочва погледа към
нуждата от драматургично слово за планираната
театрална постановка, а по-сетне допълва казаното,
когато се оправдава за “недостатките” на текста: той
е написан и отпечатан набързо, “за да секи от актьорите
има за по-скоро и по-лесно да учи ролата си...” 1  .
Авторът подчертава първостепенната роля на своето
слово – то е основа на актьорското превъплъщаване.
Това, което обаче реално се случва на браилската сцена
през 1870 г., очертава един по-различен път на
“позорищно” съзидание. Във вестниците “Свобода” и
“Турция” почти едновременно излизат две анонимни
статии, в които дописниците, зрители на
представлението, усърдно хвалят великолепната игра на
актрисите. Ето какво четем във в. “Свобода”:
“Изречените с трагичен тон думи на царица Мария
срещу цар Георгия, който става като предател на
дъщеря си… и думите на Велислава... “За любовта на
моето мило отечество аз презирам моята лична любов...
и сама са предавам на вас..., за да спаса българското
царство от неприятелските ви ръце!”, не можеха,
казвам, тия изречени с тон думи да не дирнат сърцето
на зрителите...”2 . Впечатлен от играта на двете смели
госпожи е и другият очевидец, в лицето на когото
историците на възрожденската литература
припознават В. Друмев. Специално внимание авторът
отделя на актьорското присъствие на А. Костович, в
ролята на царица Мария: “Като гледаше человек на нея,
виждаше пред себе си не жена, която играе рол на царица,
ами същъ царица… Тази царица през сичкото течение на
пиесата игра ролите си превъзходно, нъ когато след
заплашванията и молбити, за да не предавът дъщеря и?
на татарити, тя каза на царъ, мъжа си: “по-добре,
свирепий, пролей кръвта на една майка и една дъщеря
злочестни” и заплака, направи това тъй хубаво, плачът и?
излезе тъй естествен и тъй трогателен, щото на очити
на сичкити почти зрители са показахъ сълзи”3 .
Цитираните отзиви открояват отместването на
авторитетите в сценичното представяне от автора/
режисьора към импровизаторското изкуство на
актьора. Ситуацията допълнително се усложнява от
факта, че хвалените участници в представлението са
жени, нещо рядко за българския театър, дори и в
Румъния. Зрителските възприятия са приковани,
хипнотизирани от телата на актрисите, които на
сцената се проявяват в цялата си знакова пълнота.
Публиката има случай да види лицедействащи женски
тела, свободно изложени на “воайорските” погледи на
залата. Тъй като тези тела визуално са максимално
приближени до персонажите, които трябва да
въплъщават, на зрителя не се налага да довъобразява
сценичната илюзия – смешните мъже, заплетени в
полите на женските рокли, са изместени от сцената.
Там се явяват човешки фигури, които са толкова
осезаемо достоверни, че заличават разликата между
сценична материя и художествена фикционалност.
Дописниците отбелязват не само движенията,
жестовете, позите на актрисите, но и думите, които
те изричат и по-важното – начина, по-който ги
изговарят. Така критиките на практика регистрират въ-
образяването на словото в глас, неговото отелесяване в
осезаема, вълнуваща и вълнуваща се чуваемост.
Актрисите говорят “с тон” и така “хубаво” плачат, че
заразяват с преживяванията си цялата публика.
Озвучаването на реплики от пиесата, дело на
Войниковото перо, е видяно като тяхно оживяване. А.
Костович и Ек. Василева даряват с плът писаното слово,
като го превеждат на езика на телесното. В този смисъл
те се реализират като съ-творци, които с таланта си
надграждат ефектности и запълват драматургични
празноти.
Поне така твърди дописникът на в. “Турция”. Докато
отзивът във в. “Свобода” тактично подминава
“разговора” за естетическите достойнства на текста-
Велислава, втората дописка преднамерено се втренчва в
писателските “заложби” на Войников. Критикът
заявява, че откъм артистична страна творбата е
“твърде слаба” и допълва, че Войников трябва да

благодари на “добросъвестнътъ игра на актьорите
дилетанти, а най-повече на г-жа Аника М. Костович,
изкусната игра на която прикри важни недостатки на
пиесата”4 . Това изказване предизвиква същинския дебат,
тъй като с лека ръка зачерква режисьорските заслуги на
Войников. Веднага след тази публикация, “един от
българските актьори” излиза с отговор в защита на
драматурга, като набляга изключително върху
режисьорската му работа по подготовката на
актьорите и особено на ролята на “г-жа Анка”5 .
Едновременно с това името на младата актриса се
оказва намесено в скандал със силен интимен подтекст
– нейното тяло се привижда от дописника не само като
извор на платоническо възхищение, но и като обект на
срамни пожелавания. Подмятанията, недомлъвките,
мненията, които внасят разкол сред участниците в
представлението, чрез йерархичното противопоставяне
на техните дарби, предизвикват нещо наистина
необикновено в публичния живот на Възраждането.
Двете актриси излизат от обичайната за възрожденката
мълчалива потаеност, за да се опитат да изкажат нови
версии. Преди да публикуват своите аргументи,
Войников вече е дефинирал привилегиите и свободите им.
В редакторска бележка той предварително утвърждава
кодифицирания статус, в който дамите благодарно и
безропотно ще се самовпишат. Настояването на
Войников, че те са “жени господарки” и не търсят чест
и слава от театралното изкуство, е перифразирано и в
отзивите на актрисите. Прави впечатление, че те се
опитват да реабилитират авторитета на Войников,
като отричат своите качества. “Ний, г-не редакторе,
като сме жени, заняти със семействена работа, никак не
си въобразихми да излезим на сцената с намерение да си
правим име за артисти...”6 . “Актериците” самоволно се
лишават от приписаните им способности талантливо
да въ-образяват все още не достатъчно обработени
драматични роли. Тяхното съзнание остава
патриархално непропускливо, огледалото на
идентичността отразява познати, по мъжки
преформатирани идеологемни пози и позиции: “С това
ний искахми да изпълними една наша длъжност, както и
другити младежи българи, които познахъ същата цел и
зеха най-напред участие”. “Подражанието като
практика на себе си” (К. Станева) отказва нашите
възрожденки от въображение и собствено женско
самочувствие – оставайки при мъжката позиция, те
откровено афишират своята ателесност. А. Костович и
Ек. Василева не признават и правото си на
интерпретативни волности в сценичната игра:
“Хвалбити, които ваший дописник отдава на нас като
на изкусни актори, би са стоели по-първо на г-на Д. П.
Войникова, съчинителъ на пиесата, който има
добрината да си даде труд с нас, за да ни уче повече от
месец.” Мнението на Ек. Василева е, че актьорското
изкуство, която дописници и зрители възприемат като
сполучлива редакция на авторовото слово, е всъщност
въ-плътено режисьорско решение. Телата са “междинна
материя”, която живописва и огласява Войниковия
текст: “Би било лъжа да се каже, че недостаткити на
пиесата са покрили от г-жа Аника Костович. Ако да не
бяха писани в пиесата последнити думи на царица
Мария..., щеше ли да ги изрече г-жа Аника Костович? Ако
да не бяха писани последнити думи на княгинята
Велислава... “аз презирам личната си любов и сама са
предавам за любовта на моето мило отечество”, можех
ли ги изре от себе си?”7 . Това, което заслужава внимание
в изказването, е не само твърдението, че двете актриси
не са си въобразили сами изречените думи, но и леко
убегливото обстоятелство, че Ек. Василева не цитира
пълната реплика от своята роля, която предава
дописникът на в. “Свобода”8 . Причината става донякъде
ясна, ако сравним въпросната реплика с думите на
Велислава в отпечатания текст на пиесата. Там
патетичното заявление “за да спаса българското
царство от неприятелските ви ръце” съвсем очевидно
липсва. За да защити Войников обаче, Ек. Василева
премълчава вдъхновеното си съучастие и продължава да
твърди, че само той е отговорен за успеха на
спектакъла: “Вижда са, че г-н дописникът ви не е прочел
пиесата на “Велислава”, та му са е сторило, че всичко,
що са е изрекло в театрото, да е било от главите ни. По-
добре би сторил господство му да каже: слава и чест на
г-на Д. П. Войникова, съчинителъ и режисьоръ на пиесата,
отколкото на нас, които не представихми друго освен
онова, което господство му ни предаде”9 .
Недоволствата, въпросителните и несъгласията в
отзива на Ек. Василева се стремят да замаскират

възникналото
разминаване между
авторските
инстанции,
организирали и
случили спектакъла.
Всъщност
противопоставянето
между режисьорско
въображение и
актьорско въ-
образяване има
простичко обяснение
– различната гледна
точка. Актрисите
изхождат от
позициите на
участнички в
представлението и
най-добре знаят как е
протекла неговата
подготовка,
зрителите обаче са
ограничени до
периметъра на
виждането и чуването – те възприемат само играта на
артистите и развълнувани забравят “мъките” на
режисьора.
Въпреки стремежа на актрисите да изтъкнат заслугите
на Войников за сметка на собствените си талантливи
достижения, след критиката на Друмев, драматургът се
чувства ощетен за цяло десетилетие театрална
дейност. Подир излизането на “Иванку”, чиято поява се
ускорява от разразилия се спор, той все по-малко
поставя пиеси, а изявите му в Браила постепенно
замират. Осъзнал противоречивите оценки на делото си,
драматургът се опитва да поправи грешките -
“Велислава” се превръща в най-редактираната му творба,
а вариантът в стихове “Фросина” говори за нарочен
интерес към въздействените възможности на словото.
Дебатът одързостява и опонента В. Друмев – той вече
има достатъчно основания да предложи на българите
своята визия за качествена драматургия, като
изпреварващо тръгва в противоположната на Войников
посока –  създава пиеса – “капитална за бъдещия
български театър”, т. е. създава творба, несъобразна с
конкретното ниво на театрална репрезентация. За него
тъжната равносметка идва тогава, когато
революционното му чедо се оказва погълнато от
Войниковия позорищен модел. Съвсем скоро Друмев сам
съзира сценичната непригодност и рецептивна
неразбраност на творбата си - актьорската игра, която
успешно запълва “недостатките” на Войниковите
драматургични партитури, замъглява търсения смисъл и
добива комични форми в представленията на “Иванку”.
Браилската премиера на “Велислава” се оказва необичаен
и може би преломен момент за двамата големи
възрожденски драматурзи, за актьорите, за зрителите и
за възрожденския театър изобщо. Представлението и
последвалият го критически дебат разчупват
“тебеширения кръг” на непълнолетието и крайните
концепции, отварят очите към основанията на другия,
сочат нови хоризонти към взаимна толерантност и
стойностно изкуство.

1 “Дунавска зора”, г. III, бр. 1 от 2. VI. 1870 г. – В:
Българска драматургия до Освобождението. ч. II, С., 1964,
с. 328.
2 В. “Свобода”, г. I, бр. 27 от 14. V. 1870 г. – В: Българска
драматургия до Освобождението. ч. II…, с. 323.
3 В. “Турция”, г. VI, бр. 13 от 16. V. 1870 г. – В: Българска
драматургия до Освобождението. ч II,..., с. 325.
4 Пак там, с. 325-326.
5 Един от бълг. актори (в. “Дунавска зора”, г. III, бр. 1 от
2. VI. 1870 г.) – В: Българска драматургия до
Освобождението. ч. II..., с. 326.
6 Кореспонденции на “Турция” ( в. “Турция”, бр. 17 от 13.
VI. 1870 г.) - В: Българска драматургия до
Освобождението. ч. II..., с. 329.
7 Пак там, с. 330.
8 “Прави впечатление известна промяна на текста в
сравнение с отпечатания екземпляр на пиесата, като е
прибавена нова фраза: “за да спаса българското
царство от неприятелските ви ръце”.
(Брадистилова – Добрева, М. Българската
историческа драматургия през Възраждането.
С., 1975, с. 199).
9 Кореспонденции на “Турция”..., с. 330.

Дебатът за „Велислава” (бележки върху талантите
 и „недостатките” в едно възрожденско представление)
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Cцена

Литературен вестник 2-8.06.2010

Този сезон на софийска сцена гледахме пет нови
български текста, които имаха своите премиери:
„Приятнострашно” („Икар” 2010) на Яна Борисова,
под режисурата на Галин Стоев (Театър 199),
„Aпокалипсисът идва в 6 вечерта” („Аскеер” 2010)
на Георги Господинов в постановка на Маргарита
Младенова (Малък градски театър „Зад канала”),
„Мъртвата Дагмар или малката
кибритопродавачка” на Светозар Георгиев –
ghostdog, постановка на Ида Даниел („Сфумато”),
„Окото” текст и режисура Ани Васева (The Fridge)
и „Неделя вечер” (Аскеер 2009) на Захари
Карабашлиев, режисьор Здравко Митков (Театър
„София”). Петте текста са много различни и
режисьорските имена, подходили към тях, много
ясно илюстрират това различие. Маргарита
Младенова е посегнала към поетичния,
фрагментарен и в същото време социално основан
текст, деликатно – с поетически усет и
гражданско съзнание – занимание с голямата тема
за човека в света. Частното, емоционалното,
човешкото вписано в публичното,
рационализираното, общественото и множеството
малки смърти/апокалипсиси на човека в системата
– била тя социализъм, преход, капитализъм.
„Апокалипсисът” е много овладян и зрял
драматургичен материал, който опоетизира
безумствата на соц живеенето и постсоц
разочарованията. Ефектно чувство за хумор
забожда със своите метафори - като карфица
хербарий - сърцевината на абсурда. Смесица от
литературна нежност и рефлективно социално
съзнание.
Галин Стоев се е доверил на едно много по-интимно
занимание със себе си, своята чувствителност и
сетивност в емоционален енергиен обмен с
фикционален кръг приятели („Приятнострашно”) и
реално съучастваща публика през един привидно
разпознаваем в класическите атрибути, но
всъщност безкрайно неуловим текст.
„Приятнострашно” изключително фино говори за
човешките взаимоотношения, които са много
повече в неизказаното и неизвършеното, отколкото
в случващото се. За невидимостта и изплъзващото
се, където са истинската сладост и вдъхновение,
превърнати в единствена реалност. С профирния си
език и деликатното си тяло този текст приласкава
за изтънчено преживяване. Галин Стоев е
симетричният му медиатор.
Ида Даниел се е заиграла с най-експерименталния,
флуиден, без претенции за драматургична опитност
и най-екстравагантен текст, идващ от
театралната маргиналия (авторът е почти
неизвестен, подписва се ghostdog и никак не държи
да се легитимира в театралния естаблишмънт,
пърформансът на Ирина Голева „Пеперудите са
всъщност изтребители” е по негов текст).
Енигматичен, силно фикционален, стъпващ върху
европейския културен архив, изказан през знаци на
съвремието. „Окото” на Ани Васева е пърформанс
текст, който ползва конкретното й изследване на
трагедийната структура, на театралността като
режим на представяне и на потенциала на
физикалността да метаморфозира. Силно
идиосинкретична връзка между текст и
представление. Здравко Митков е заложил на най-
класическата театрална история и драматургичен
формат, които разказват на публиката вероятни
драматични истории, извадени от най-широкия
социален сегмент - средната класа.
Като че ли този сезон демонстрира няколко
естетически посоки на българската драматургия,
достатъчно различни и важни, за да се надяваме, че
чрез целенасоченото им отглеждане и насърчаване,
можем да постигнем плътна картина на национална
драматургична среда, изградена от качествени и
разнообразни опити.
Това, което първо прави впечатление, вглеждайки се
в двете наградени пиеси, е едно ново самочувствие
на българските автори, много спокойно и
некомплексирано ползване на българската
идентничност и език. Драматургията ни като че ли

се е еманципирала от детската болест
на обществото в преход – в опита да се
наваксат години изолация и
несъразмерност с останалия свят
неадекватно да се присаждат чужди
драматургични модели и практики,

резултат на естествено еволюционно социално и
културно развитие. Демонстрира се преодоляване и на
другия захлас на постсоциалистическото общество – да
продава екзотиката на източната душа, дивотия и
цивилизационна непоквареност като полуфабрикати на
пренаситения западен пазар, който си има всичко и по
много, но пък си няма живи рани от мястото на
събитието на поругаването на тялото на
посткомунистическото общество. Прибавяме им
„документални” репортажи от „истински” страдания или
културни „автентичности”, които да раздвижат кръвта
на успания от урегулираност, благоденствие и
ритуалност западен консуматор. Една нова драматургия с
европейска принадлежност не по силата на наподобяване
или истерично пожелаване, а поради самоувереност,
самодостатъчност и умение да превръщаш в качество
собствените си емоционални и социални биографии
(„Приятнострашно”, „Апокалипсисът идва в 6 вечерта”).
Това придава особен автентизъм на писането, естествено
произлязло от сетивната и социална памет на мястото.
Оказа се, че българската идентичност може да прехвърли
границите на фолклорната традиция, на националните бит
и история и на „източен блок” колорита, без това да

накърни нейната кохерентност и без да се изпада в
гротеската „криворазбрана цивилизация”. Оказа се, че
българинът може да е чувствителен, деликатен,
рефлексивен, емоционално интелигентен, културен,
успешен и да не се казва Стивън или Джесика
(„Приятнострашно”). Оказа се, че може да се говори за
травмите на прехода, без да се изпада в злободневие и
порицание, толкова примитивни, колкото и обекта си, и
героите да не са Мутрата или Проститутката
(„Апокалипсисът”). Оказа се, че българският език може да
се ползва за назоваване на неназовими неща, за маркиране на
пространства на нюанси и полутонове, за означаване на
ефирни и летливи състояния, за следене движенията на
душата („Приятнострашно”). Също така може да извира
от много български реалии, без да се изчерпва с българската
си принадлежност, а напротив, оттам насетне да изговаря
смислите и да ги излъчва в едно общо духовно
пространство („Апокалипсисът”).
И двата текста изискват документалност на
актьорското присъствие, като в „Апокалипсисът” това е
изрично упоменато в авторова ремарка, но затова пък в
реализацията на „Приятнострашно” е по-успешно
постигнато. Преднамерената „не-игра” е голямо
предизвикателство за нашата театрална школа. Трудно
изневеряваме на традицията на Станиславски, според
която органично се живее в образа, изцяло припокриващ се с
актьорския Аз (до заличаването му) в името на илюзията,
тоест въплъщението е пълно. Документалността –
напротив – не иска скриване на Аз-а зад образа, а ползване
на образа като провокация на личното преживяване, което,
максимално оголено откъм театрални рефлекси, да се
пласира на сцената. Тези нови текстове извикват по-
съвременни актьорски практики, които да са конкурентни
в средата на всепроникващата медиализация на културата,
налагаща „живото” присъствие като мяра за качествено
преживяване. И двата текста тегнат към създаване на
общо пространство между зала и сцена, което да се
захранва от енергетичния интензитет на двете
съучастващи групи – актьори и зрители – всяка по своему
пропускаща и генерираща емоционален и интелектуален
поток. Представлението „Приятнострашно” (Аскеер
2010) се опитва да свърже сетивните тела на ко-
присъстващите в плоскост на динамичен обмен на
емоционално познание, да превърне комуникацията в
пресрещане на импулси, излъчвани от емоционалните ядра
на скачените човешки системи. Театралното преживяване
протича като сканиране на чувствената памет с
възбуждане на закърнелите и взривяване на активните
неврони. „Апокалипсисът” на Георги Господинов разчита на
изграждането на поле на споделени усещания, афектирани
от общото ни социално минало и настояще. Всеки сам
нарежда собствената си конфигурация фрагменти от
частната си емоционална и събитийна колекция, трупана в
годините на прехода. Емоционалното съучастие на
актьори и зрители се случва на основата на разпознаваеми
и от двете страни обществени реалности, които са се
превърнали в общи кодове на живеенето в тази държава,
особено валидни за едно определено поколение. Именно за
да се постигне такова активно съвместно присъствие,
споделено енергийно пространство между сцена и зала,
текстовете предписват документалност на актьорската
игра. Всеки да се разрови в собствените си ресурси от
памет и опит, да ги освободи на сцената и така да
предизвика аналогичен дефрагмент и в зрителя. В
представлението на Маргарита Младенова актьорското
присъствие е по-скоро концептуално, подчинено на
режисьорската визия за начина на изразяване на подобен
текст или конкретно състояние, в което вече се съдържа
указание за тълкувание. Това в някаква степен отнема от
легитимността на личните основания и начини на всеки да
влиза в общуване с този текст.
Друго, което се забелязва около българската драматургия, е,
че обикновено текстовете се поставят по веднъж и от
определен режисьор, който припознава своята
чувствителност и творчески наклонности в естетиката
на автора.  Такъв е случаят с Галин Стоев, който поставя
втори текст на Яна Борисова, както и на Маргарита
Младенова, която за втори път работи по текстовете на
Георги Господинов. Изключение правят може би единствено
пиесите на Захари Карабашлиев, които в рамките на един
сезон са поставени от няколко режисьора (Здравко Митков,
Бойко Илиев - „Американска мечта” по „Неделя вечер”, Деси
Боева - „Откат”). Инициативата на Академия „Аскеер” да
организира сценични четения на номинираните пиеси, за
които да кани млади режисьори и по този начин да ги
изкуши към българската драма, е много удачна за укрепване
на връзката между творците и националната им
драматургия и за стимулиране създаването на такава. А
колкото повече национална драматургия имаме, толкова
по-малко тя ще се занимава с преднамерено/криворазбрано
националното и толкова повече ще се намества - като
самочувствие - на картата на Европа.

    МИРОСЛАВА МАРИЯНОВА

Сцена от „Приятнострашно”

Сцена от„Мъртвата Дагмар или малката кибритопродавачка”

Сцена от „Aпокалипсисът идва в 6 вечерта”

Сцена от „Неделя вечер”

Сцена от „Окото”
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ВБВ

1. Университетът е мястото за предаване на
последното знание.
1.1. Последното знание е винаги рисково: Университетът
е задължен да бъде свободен.
1.2. Последното знание е всъщност проблематично:
Университетът е експериментален в своята същина.
1.3. Последното знание е постоянно натрупване:
Университетът е консервативен архив.
1.31. Архив е съществително в предметния регистър, за
разлика от прилагателните в екзистенциален регистър
(вж. също 1.431).
1.4. Мястото трябва да съвпада първо със знанието и
после с последното знание – това е императив.
Мястото трябва да е тройно: свободно,
експериментално и архив, но това е вече написано,
повторено и очевидно. И съответно:
1.41. Мястото трябва да е аудитория. Гносеология чрез
свобода.
1.42. Мястото трябва да е лаборатория. Гносеология
чрез взаимодействие.
1.43. Мястото трябва да е памет. Гносеология чрез
история.
1.431. Памет е времево [невидимо, вътрешно] понятие, за
разлика от пространствените [видими, външни]
представи (вж. също 1.31).
1.432. Паметта на Университета може да е различна
като предмет, например: безкрайни повърхности за
семинарни бележки; специални аудиостаи за размисъл на
глас + анализ; бели дигитални дъски с графична памет;
ретробиблиотеки със стелажи от истински книги;
типове дигитални архиви (на миризмите; на допира; на
вкуса; на слуха; на зрението – видео, изображения,
текст); изкуствени очи, уши и така нататък за
възпроизвеждане на чужда сетивност…
1.433. Паметта понякога е страшна. Университетът
трябва да управлява всеки [свой] страх на тласъци (най-
доброто управление е като дишането – квантуване).
…

2. Университетът е [соматично, езиково, емоционално,
интелектуално] взаимодействие.
2.1. Взаимодействието е екология.
2.11. : Дом. Университетът е взаимодействието,
което създава дом за последното знание. Това – логосът
– е екологос единствено и само в Дома на последното
знание.
2.111. Екологосът е удоволствие; но той не може да бъде
[фалос], защото не е обект, нито е символ; той е
история, взаимност, митично развитие. Той е флуид и
сила, а не обект и граница. И го притежават всички:
частично и многообразно.
2.12. Взаимодействието в неговата неизбежна и
невъзможна форма е андрогин. Т.е. смърт. Смъртта на
университета е: че знанието е последно. Смъртта на
Университета е в неговото определение (вж. 1).
2.121. Затова университетът превъзмогва последното
знание непрекъснато. Една смърт се превъзмогва с друга
смърт. Смъртта е псевдо-continuum, т.е. серия; и това я
прави [понятийно] събитие: понятийно жива.
2.122. Освен последно, всяко знание е и пре(д)ходно. Щом
последното ще стане скоро предходно, а предходното е
било последно, това означава, че диалектиката се
обективира единствено в миналото (или в бъдещето).
Поради тази причина настоящето прилича винаги на
смърт… макар че не е.
2.2. Взаимодействието е заместване.
2.21. Както економиката (е всъщност или) замества
икономиката, така Ecoversitas (е всъщност или)
замества Universitas. В Университета диалогосът се
заменя от екологоса.
2.211. „Тц: няма нужда от никакви специални
замествания: Домът на последното знание е така-и-
така постоянно заместване: диалогът е еколог”. „Така-
и-така” означава нещо спонтанно като „свобода” и нещо
необходимо като „природен закон”. В случая не трябва
да се избира между така и така, затова го изписваме
така-и-така.
2.22. Заместването е взаимодействие [на сетивата,
думите, чувствата, идеите].
2.3. Взаимодействието не може да бъде проектирано.
2.301. Проектирано = предпоставено, предзададено,
„пред-”. Взаимодействието не може да бъде „пред-”, то е
само наличното. Взаимодействието е наличното.
2.31. Няма „знанието-предварително”, има само прогнози
въз основа на знанието-сега или знанието-преди.
Знанието-предварително и взаимодействието-

предварително
са само
приближения. Но
да припомним, че
дългосрочно тези
приближения се
наричат
отклонения.
2.311. Прогнозите
имат предимно
психологически
смисъл, както при
гадаенето.
2.312. Прогнозите
имат смисъл
единствено сега.
2.313. Работата с
бъдещето никога не е
херменевтична, както
и „феноменология на
бъдещето” е просто
безвкусна метафора.
2.314. Знанието-сега и
знанието-преди са Univer-
sitas. Всичко останало е
метонимия.
2.32. Взаимодействието (universitas magistrorum et
scholarium) е резултат; то не е утопия. Утопия е
идеалното взаимодействие = андрогин. Утопия е
например смъртта.
2.33. Взаимодействието е събитие. Преподаване.
Предаване. Скачени съдове. Безкрайни съдове.
2.331. Взаимодействието е споделяне на последното
знание.
2.4. Неописуемо взаимодействие.
…

3. Университетът е колективно биологично тяло.
3.1. Биологията на Университета е биология на
знанието, биология през знанието. [Каква обаче ще бъде
биологията утре?]
3.2. Напрежението е категория за Университета.
3.21. Категории на университета са още: „всеобщност”,
„основание”, „йерархия”, „натрупване”, „качество”,
„знание” и т.н. Но категориите [сега] нямат значение,
значение имат приближенията. Биологичните
приближения са ценностите на Университета.
3.3. Всяко тяло докато се развива, се развива
непрекъснато.
3.31. Това не е псевдо-continuum. (дискретността, както
посочихме, е само в квантуването, тласъците,
порциите). Затова Университетът е безсмъртно
колективно биологично тяло.
3.32. Проблемът не е толкова в смъртта, колкото в
стареенето. Ние разрешаваме стареенето…
3.4. Университетското тяло е пространствено, времево
и виртуално.
3.41. Утопиите първо са били пространствени, после са
станали времеви, а сега вече са единствено виртуални.
3.411. Това са трите големи разказа за Утопичността.
3.412. Следващите етапи след виртуалното…
…

4. Университетът е структурата на знанието-преди.
4.1. Епистемологията е като географска карта.
4.11. Тази карта се огъва вътрешно, начупва се безкрайно
в глинени детайли. Моделира се. Моделите – и това е
много важно – се дават от Общото събрание и
периодично се одобряват от всички членове на
Университета.
4.111. Ако това се нарече математически фрактал, би
било грешка. Няма функция, която може да опише тази
карта. Това е по-скоро фрактал а ла Лайбниц.
4.112. Последното знание може да бъде открито
навсякъде – във вътрешна гънка, в издадена повърхност,
на микрониво, в общата картина… Общото събрание
всъщност търси непрекъснато и навсякъде последното
знание.
4.2. Знанието-преди е застинал етап от една безкрайна
промяна.
4.21. Структурата на знанието-сега е налична само в
чистото изследване. Чистото изследване не се
преподава, то е твърде чисто. Значи за Университета
остава само структурата на знанието-преди.
4.22. Структурата на знанието-преди е крайна
(структурата на знанието-сега също би трябвало да е
крайна). Структурата на знанието обаче е безкрайна.
4.221. Как се реди пъзел от безкрайно много променящи

се парчета? На този въпрос Университетът не може да
отговори. Това е андрогинен въпрос.
4.2211. Този въпрос присъства постоянно и е
изключително важен при последното знание и
структурата на знанието-преди. Затова трябва да бъде
задаван периодично (вж. 4.221).
4.3. Вътрешната структура на Университета е
„качествена йерархия”.
4.31. Изкачването по йерархията зависи от работата с
последното знание или с граничната структура.
4.311. Съществува административна и научна
йерархия…
4.32. Не може да има управление на качеството без
количествени показатели.
4.33. Нито един количествен показател не може да
изрази качеството.
4.34. Качеството, йерархията (вътрешната структура)
и т.н. се определят от разбирането ни за последно
знание и от разбирането ни за структурата на
знанието-преди. Нищо повече от това.
4.341. Проблемът видимо е понятиен.
4.4. Външната структура е следната: Университетът се
състои от способности.
4.401. Това всъщност е външната структура на
знанието-преди.
4.402. Архитектурата на Университета трябва да
отговаря на структурата на Университета.
4.41. Способности на границата (Биологически
факултет, Физически факултет, Химически факултет,
Математически факултет, Медицински факултет,
Технически факултет, Икономически факултет, Гео
факултет).
4.42. Способности на силата (Философски факултет,
Филологически факултет, Спортен факултет, Изкусен
факултет, Правен факултет, Исторически факултет,
Футурологичен факултет, Приложен факултет,
Експериментален факултет).
4.421. Експерименталният факултет ражда само нови
факултети и затова е родителен. Това е създаване на
дом за последното знание под формата на знанието-
преди.
4.43. Двете способности имат задължението да си
сменят периодично факултетите.

…

5. След последователното какво, как, къде и кога, остава
да отговорим на петия въпрос – Защо?:
„Ухото знае око. Окото знае като пръсти. Пръстите –

като език.
А езикът улавя всички ухания смолисто течни
преглъщам полепват това което знам и така тялото събира
себе си после твоето другите после защото общото себе си
ухо знае като общото око знае като пръсти общите пръсти
като език улавяме преглъщаме в безкрайни езикови всички
тела ухания навред преглъщаме това което знаем чуваме

Утопия на Universitas
(становище на Ред.гру за дома на последното знание; стихотворни тезиси)

Лидия Кирилова



10 Литературен вестник 2-8.06.2010

Утопията в творчеството на Валтер Бенямин*
Мария Иванчева

Утопията не е централно понятие в творчеството на
Валтер Бенямин. Въпреки това тя се явява в ключови
дебати върху интелектуалното му наследство.
Философската му система, останала в разпръснати
фрагменти след неговата трагична смърт, търпи
различни четения. Някои коментатори обвиняват
Бенямин в лековат флирт с марксизма, прикриващ
дълбокия му юдейски мистицизъм; други пренебрегват
теологичните му спекулации и приоритизират
политическите писания. Така работата на Бенямин се
чете или като проект за верско спасение, или като зов за
революционна промяна.
Въпреки заиграването и с двете традиции схващането за
утопия в творчеството на Бенямин съдържа оригинален
политически проект, който го приближава любопитно
до работата на Томас Мор, създателя на термина
утопия и на книгата „Утопия” (1516) - родоначалник на
утопичния жанр. Мигел Абенсур (2002) подчертава, че
творбата на Мор се чете или като радикално
социалистически, или като фундаментално християнски
проект. Абенсур твърди, че „Утопия” съчетава, но също
и отстои и от двете традиции. Тя представя по-скоро
главоблъсканица, картинен ребус, с който английският
писател провокира съвременниците си.

I. Утопията като погубване и спасение: барокова
алегория и революционно насилие
Според Илан Гурзеев (1998) философската система на
Бенямин представя вътрешно противоборство на два
мотива: позитивен оптимистически утопизъм и
негативен утопически песимизъм. Това противоречие се
изразява фигуративно в „Теоретично-политически
фрагмент”: “... ако един вектор сочи към профанната
динамика, а друг отбелязва посоката на месианска
наситеност... земното щастие е в посоката, обратна на
месианския вектор.” (2002: 5)
Следвайки месианската ос, Бенямин може да бъде
обвинен в пасивна критика на профанното битие в
очакване на Пришествието. Политически коментатори
обаче подчертават радикалната му социална критика. В
действителност тези два мотива водят до един и същи
край: теза, която може да се илюстрира с фигурите на
бароковата алегория и революционното насилие.

1. Бароковата алегория
В незащитения хабилитационен труд на Бенямин „Върху
произхода на немския трауершпил” авторът подчертава
жанровата разлика между немския трауершпил и
романтическата трагедия. За разлика от последната,
немската барокова драма (трауершпил) не води началото
си от гръцката трагедия, обяснена в Аристотеловата
„Поетика”. Бароковият трауершпил е уникална
драматична форма: буфонична пародия на трагедията. С
ненавременни подмятания на очакваната развръзка
действието е лишено от тайнство, а публиката - от
катарзис при смъртта на главния герой, бароковия
суверен. Събитията се представят в “празното” време
на профанната история, а не в “пълния” времеви
континуум на трагедията. Какофонични жестове и
подражателни звуци заместват тихата скръб пред
трупа на владетеля – алегория на тленността.
Немският трауершпил къса с романтичното разбиране за
изкуството като съвършен превод на природата в
човешкото слово и представя земното битие в неговата
преходност.
Алегорията е критическият инструмент на
трауершпила. Немският романтизъм приема алегорията
като догматична, неподвижна репрезентация и
утвърждава символа като израз на съвършенство и
тоталност. Бенямин не приема това тълкуване. За него
символът представя предмета на изкуството като
далечен, нетърпящ критика. Алегорията, напротив,
винаги изразява директна репрезентация. Тя разкрива
историческата действителност в тленните й
развалини.
Алегорията е лицемерната физиономия на историята...
във формата на ребус се разкрива не само природата на
човешкия живот, но и биографичната историчност на
отделния човек в неговата изначална поквара. (1985: 166)

Според Бенямин алегорията се отдава на съзерцание на
безнадеждната човешка ситуация - в очакване на

Пришествието и без вяра в
положителна развръзка в земната
история: „един от най-силните
импулси на алегорията е да
съзерцава преходността на

нещата и да ги запази за вечността... [тя] си тръгва с
празни ръце като преоткрива себе си.. .само в погледа на
отвъдния свят” (пак там, 232-233).

Aлегорията e ключова фигура в мистичната
интерпретация на негативните песимистичните
мотиви във философията на Бенямин. И все пак, наред с
италианския философ Джорджо Агамбен, коментатори
на Бенямин показват, че в творчеството му присъства
изявен трансформативен политически мотив във
фигурата на революционно насилие.

2. Революционното насилие
В „Критика на насилието” Бенямин говори за
институционализираната справедливост в модерните
демократични държави. Той се разграничава от
критиката към насилието, залегнала и в позитивното, и
в естественото право (1996: 236-237). Първото отрича
насилието като незаконно средство само за
собствените си цели, догматично предопределени като
“справедливи”. Второто го употребява само като
средство, а не като цел. В естественото право обаче не
се съдържа отношение към насилието, когато
държавата използва насилие за регулиране на
отношенията между хората “с мирни цели” според
обществения договор. Бенямин твърди, че всеки режим,
който идва на власт с насилствени средства, се
легитимира с церемония като свещен. Това му позволява
да си служи с насилие и при законодателството, и при
защитата на закона (пак там, 248). Властта се
представя в официaлната история като закономерност
и знак на провидението. Така насилието в историята се
легитимира и защитава с насилие в закона. Всеки опит за
скъсване със статуквото се редуцира до
институционализиран протест. Всяка “реформа” и
всяко “извънредно положение”, обявени от властта, са
изцяло в нейна защита.
Според Джорджо Агамбен (2005) Бенямин се приближава
до алтернативна дефиниция на “извънредно положение”
като завръщане към естественото състояние на
нещата, където все още не съществува разделение
между властите. Тук именно се привижда радикалният
фермент на Беняминовата философия. Вместо да говори
за реформа на систематa, той подтиква към “генерална
синдикална стачка”, която да срине до основи
статуквото на институционализираното насилие. Този
мотив присъства и в последната творба на автора,
„Понятието за история”:
Социалдемократите възлагат на работническата класа
ролята на спасител на идните поколения и така
прерязват жилите на най-значимата й сила: омразата и
жертвения дух... подхранван не от бляна за свободни
внуци, а от спомена за поробени предци. (2003: 392)
Тази критика се чете като призив към революционно,
чисто насилие. “Чистото” насилие стои извън всяка
законова система. Само то е способно да създаде
“чисто” извънредно положение - да премахне
статуквото на поредния репресивен режим.
Традицията на онеправданите ни учи, че “извънредното
положение”, в което живеем, не е изключение, а правило.
Трябва да се придържаме към понятие за историята,
което споделя това виждане. Така ние ще осъзнаем, че е
наша отговорност да доведем до истинско “извънредно
положение”. (Пак там.)
Мотивът за революционното насилие обаче също не
разкрива положителен (било то утопически)
политически проект в творчеството на Бенямин. Той
не предлага нови форми на политическа организация или
съпротива. В „Критика на насилието”, безспорно най-
силната му политическа творба, той прави преход към
мистицизма, като нарича “божествено” насилието,
което ще разруши “митичното” законодателно насилие,
и говори за последно, кърваво насилие, в което думата
ще има Бог. Този мотив се запазва в „Понятието за
история”: “всяка секунда е тесен процеп, през който би
могъл да влезе Месия” (пак там, 400). Понятието за
чисто насилие, подобно на това за бароковата алегория,
не представя инструкции за принципите на идното
общество отвъд кървавата революция освен бездейно
очакване на Страшния съд.

II. Утопията като реставрация: застиналият
диалектически образ
Макар и често срещан, негативно утопичният мотив за
безнадеждното очакване на Пришествието и края на
кървавата човешка история, не е единственият
представителен за творчеството на Бенямин. Ако
творбите му проповядваха единствено пасивна критика
на профанната история, философската система на
Бенямин би си “тръгнала с празни ръце” като бароковата
алегория. Съществува обаче и позитивен утопически
проект в културната критика на Бенямин: проект за
подривно действие с трансгресивни артистични
средства, които катализират радикална обществена
промяна. Докато спасението в Съдния ден служи като
дидактически негативен фон на социална критика,
топосът на позитивната утопия е реставрацията.
Според Сюзън Бък-Морс (1989) Бенямин цели изравянето
от “бунището на модерната история” на вещи, говорещи
за мечтите на отминалите поколения и материалните
условия на техния живот. В този процес се съдържа
положителният политически проект в творчеството на
автора, неговата програма за реставрационна
културноисторическа критика, чийто инструмент е
“застиналият диалектически образ”.
В последното десетилетие от живота си Бенямин
работи върху ръкописа на т.нар. Проект “Пасажите”.
Именно в останалите фрагменти на това незавършено
произведение се появява понятието “утопия”. В
експозето към „Пасажите, Париж: столица на ХIХ век”
Бенямин описва парижките пасажи като въплъщение на
утопичната визия на жителите на града - Мека на
модерността, на буржоазната култура в ерата на
европейската индустриализация. Проектът „Пасажите”
е значим за автора и като форма, и като съдържание.
Бенямин вижда любопитната конструкция като обект
на изследване, изискващ анализ със средствата на
историческия материализъм. В „Пасажите” той
представя нов начин да се пише културна история.
Съчленени от огромен брой на пръв поглед несвързани
цитати и фрагменти, „Пасажите” са радикален вариант
на монтажния модел на писане, заради който работата
на Бенямин върху бароковата алегория е отхвърлена като
научен труд. За автора този модел е израз на вярата му,
че артефактите не бива да се интерпретират или да се
медиират (1999: 14-15). Писанията върху пасажите
трябва да са пасажи сами по себе си – семантични
коридори, по които протича историческият опит,
събран в необработен “антикварен” материал.
Изборът на парижките пасажи в края на ХIХ век като
център на проекта на Бенямин не е случаен. Пасажите са
покрити търговски улици, където по това време сред
светска суматоха се излагат вещи “последен писък“ на
модата. Десетилетие по-късно този панаир на суетата е
демоде – забравен и превърнат в мрачен символ на
спекулация и поквара. Бенямин е привлечен от този
загиващ свят. Там в застинали образи се намират
материални находки - вещи и артефакти,
свидетелстващи за консуматорските мечти на едно
поколение в зенита на модерността:
Тези образи са мечтателни фантазии, в които
обществото се опитва да запази и преобразува не само
незавършения обществен продукт, но и грешките,
допуснати в процеса на производството. (2002: 52) В
бляновете на хората от всяка епоха тези от следващата
се появяват в архаични образи от предкласовото
общество... във всеки опит за тълкуване на новото
историческият опит на архаичното общество, съхранен
в колективното подсъзнателно, поражда утопията,
оставила следа в хиляди преобразувания – от дълговечни
архитектурни паметници до мимолетни модни
тенденции. (Пак там, 32)
Бенямин разбира утопията като мотив, кодиран в
останките на всяка епоха, който се завръща в безспирно
повторение. Бък-Морс показва нагледно как например
модерните технологии приемат дизайна на свои далечни
предшественици. За Бенямин завръщането на архаични
образи представя дълбока изобличителна критика на
мита за модерността, с който Просвещението се
опитва да заличи в образа си всяка следа от изминали
епохи. Модата е самото въплъщение на този мит. В нея
Бенямин разпознава постоянно напрежение: xората
мечтаят за все по-нови технологии в производството и
бита, но съзнанието им не може да се примири така бързо
с нововъведенията и се опитва да ги редуцира до добре
познатото старо.
…модерността винаги се позовава на първичната
история... макар и с характерното за тази епоха
двусмислие на социалните отношения. Двусмислието се
проявява в диалектически образи, то е законът на
застиналия диалектически образ... Застиналият образ
съдържа утопията и затова диалектическият образ е
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мечтателна визия. Той се проявява като насъщна част
от стоката сама по себе си: като фетиш. (Пак там, 40)
Бенямин вярва, че като явление стоковият фетишизъм е
обясним с бързата смяна на модните тенденции и видим
в нея. Според него, бидейки блян, всяка утопия е
всъщност застинал диалектически образ. В
диалектическия образ синтезът дори не е необходим: за
разлика от алегорията, той не трябва да сочи към друго
значение или към друг свят. В своята застинала форма
той е използван като средство на репрезентация в
авангардното изкуство на ХХ век. Изобличавайки чрез
монтажите си двусмисленото съжителство на
старото и новото в модните стоки, го представя като
гротеска, парадокс, главоблъсканица. Шоковият ефект,
предизвикан от подобни образи, цели да смъкне маската
на модерния стоков фетишизъм, да разкрие
злонамерената идеология на прогреса.
Експозето провокира дебат, ярко изразен в
кореспонденцията на Бенямин с Теодор Адорно (1990).
Според Адорно разбирането на Бенямин за произхода на
бляновете в колективното несъзнавано е идеалистичен и
заблуден. Той го обвинява в недоглеждане на социалната
стратификация и структурните условия на живот при
формирането на мечтите. За Бенямин обаче
изкуството, технологиите и други суперструктурни
явления не целят единствено създаването на фалшиво
съзнание, както смятат критиците на идеологията,
сред които и Адорно. Както подчертава Юрген Хабермас
(1979), за разлика от ортодоксалните марксисти,
Бенямин чете явленията от сферата на
суперструктурата не като вторични отражения на
икономическите условия. Според него първите
кореспондират на последните като техен израз.
Произведенията на изкуството въплъщават
кореспонденцията, взаимовръзката и съответствието
между база и суперструктура.
За Бенямин човешкият опит зависи от способността ни
да възприемаме подобия, кореспонденции, а най-важната
форма на познание е миметичната. Мимикрията е
способността на обектите да приемат качествата на
заобикалящата среда. Според Ролф Тидемaн (1988) тази
функция се приема от Бенямин като централна дори в
схващането на пределни абстракции и в понятийното
мислене. Затова и е необходимо да се спаси опита с
архаичните предмети, които разкриват началните
материални условия на живот.
Това твърдение намира потвърждение в метода на
критически анализ, използван в „Пасажите”. В
останките на една изчезваща епоха Бенямин изследва не
само бляновете на миналите поколения, но и
материалните условия, в които тези мечти са породени.
Пишейки „Пасажите”, той продължава да използва
застиналия диалектически образ (а оттам и утопията)
като инструмент за културна критика. Четени с този
ключ, формите на изкуството добиват миметична
функция и дават на явленията, за които говорят,
непосредствен, споделен, екзотеричен израз.
Според Бенямин типът изкуство, което има този
потенциал, не съвпада с неподдаващото се на критика,
самоутвърждаващо се романтично понятие за изкуство.
Както в работата си върху немския трауершпил той
заклеймява формите на „ауратично“ изкуство, които се
опитват да покажат човешкия опит в неговата
тоталност. В своите фрагменти и със собствените си
културни предпочитания Бенямин пише нов канон на
алтернативните подривни форми на изкуство, които
използват накъсана реч, безкрайни абсурдни повторения и
монтажна образност, предизвикващи шок у публиката.
Според него жанрове, използващи подобни техники,
допринасят за по-демократични форми на изкуството,
близки до фрагментираната човешка действителност.
Новите технологии играят ключова роля в създаването
на шоков ефект, в освобождаването на предметите на
изкуството от романтичната им аура. Както
подчертава и Хабермас, Бенямин отново се сблъсква с
критиците на идеологията. Той не смята, че
единственият потенциал на новите технологии се крие
в манипулацията на консуматорското съзнание.
Следвайки Хегеловото деление на първа и втора природа,
според Абенсур Бенямин смята, че съществува и първа
(истинска, спасителна), и втора (овещнена, отчуждена)
технология. Той припомня утопичните визии на Шарл
Фурие, които, за разлика от еволюционните теории за
господство над природата, разкриват „особен тип труд,
който, далечен на експлоатация на майката природа, е
способен да извади на бял свят създанията, залегнали в
лоното й“. (2003: 394)
С позоваването на утопичните визии на Фурие Бенямин
изразява възможността за революционализиране на
производствените средства и технологиите в синхрон с
природата „в ерата на техническата
възпроизводимост“. Така, в своята нова воля за утопия,
модерното изкуство и техника могат да отключат
критично мислене и да еманципират човека от
манипулацията на масовата култура и принудителния

труд. Именно в този смисъл колективното възприемане
и наслаждение на изкуството, което новите технологии
позволяват, е и инструктивно, и критично. В
несвързаните монтажи произведението на изкуството,
лишено от своята аура, успява да предаде историческия
опит, който иначе остава заключен в езотеричния стил.
Паралелно на преоткриването на възстановителната
сила на модерното изкуство в шокиращите,
непосредствени монтажни репрезентации на културни
артефакти Бенямин също изследва новите възможности
на историческата наука. Той дава напътствия на
историците да се обърнат към миналото, за да
възстановят изгубените му моменти. Според него
прогресът е безкрайното завръщане на забравеното старо
– параван на катастрофалната човешка история. За да
може да се противодейства на тази заблуда, историята
също трябва да се възприема в застинали образи.
Бенямин използва застиналия образ в своето четене на
историята. Той отново се сблъсква с ортодоксалния
марксизъм, който разбира историята като прогрес, и
така става съучастен с модерната идеология, според
която историята е съвършена поредица от събития във
взаимноследствена връзка, обхващаща хомогенния
времеви континуум. За Бенямин именно подобно
разбиране на историята като обществена еволюция
позволява на властовите елити да представят своите
актове на насилие като съдбовно предопределени (2003:
392). Съществуващата историческа наука се ограничава
до описание на ситуациите, в които елитите
надделяват. Прогресът се утвърждава като съдба, а се
оказва, че е просто мит, който може да бъде разкрит в
застиналата си форма и изобличен чрез анализ със
средствата на историческия материализъм:

историческият материалист не може да работи без
понятието за настояще, което не е в преход, а в покой, и
времето е застинало... изпълнено с напрежение...
кристализирало в монада… (2003: 396)

[Н]еобходимо [е] да се преведе монтажният принцип в
историята. Това ще рече да се изградят големи
конструкции върху малки и прецизно избрани
структурни елементи… да се улови кристалната
решетка на събитието в най-простите единични
моменти. (1999b: 461)

В материалния исторически анализ историята трябва да
се чете „срещу течението“ (2003: 392). Това е и
утопическият проект за историята: осъзнатата нужда
да се събират, реставрират и разбират в естествената
им среда обектите от миналото на човечеството.
Именно тук природата, естествена среда на архаичното
общество, може да бъде спасена от митическа
интерпретация и крайна рационализация и да бъде
възстановена като обект на историческо изследване.
В „Пасажите”, застинал монтажен очерк на
незавършения житейски шедьовър на Бенямин, авторът
следва именно модела на писане на културна история,
описан дотук. Разкривайки в монтажната техника
пасаж по пасаж чудатите изобретения на ХIХ век, той
цели да постигне шоков ефект у читателите си,
ориентирайки се към исторически моменти, които са
оставени на забвение; възстановява спомените за
потиснатото и забравеното в европейския ХIХ век. Тази
задача е от особена важност, защото „всеки образ на
миналото, който не е разпознат със загриженост в
настоящето, е застрашен да изчезне завинаги“ (пак там,
390). Утопичният идеал за този реставрационен проект
е пълното съзнание за изгубените битки и безславните
моменти в световната история. Само това съзнание ще
допринесе за общо събуждане от колективната мечта за
прогреса – заблудата, в която живее модерното
човечество.

Заключение
Положителният политически проект на Бенямин
съдържа утопията като свое ключово понятие.
Възстановена в застиналия диалектически образ, тя ни
помага да възстановим изгубеното от нашите предци и
ни предпазва от идеологическа манипулация. Бенямин
насърчава общочовешките усилия за старателно
събиране на забравени артефакти, отключващи
познанието ни за исторически моменти, в които е било
възможно развитие в друга, алтернативна посока.
Творчеството на Бенямин разкрива оригинална
интерпретация на утопията с критическа и
трансформативна функция. Тя позволява не само да
разпознаем корените на мечтите, които водят до
развитието на модерността, но и да се събудим от този
стадий на съня, в който тя ни удържа с бързо
сменящите се технологични нововъведения. Утопията е
критически инструмент, чрез който може да бъде
прочетен и Беняминовият политически проект за нов
тип човешки отношения, постижими в миметичен
диалог с изкуството, технологията и природата.

Любопитна е близостта на този проект с „Утопия” на
Томас Мор. Според Мигел Абенсур Мор не предпочита
нито политическата, нито религиозната линия в
„Утопия”. Въпреки експлицитните критики срещу
английското общество в първата книга във втората Мор
не указва реформи, нито пък представя острова Утопия
само като образ на верско спасение. Абенсур говори за
странната форма на писане в оригиналния текст,
изпълнен с емблематични повторения, парадокси и
противоречия. Коментаторът предлага тълкуването, че
текстът трябва да бъде разглеждан като революционна
форма на писане. Той създава почуда, ребус-
главоблъсканица, шок, който предизвиква у читателя
съзнанието към две различни възможности за развитие в
световната история, от които ни едно съвършено.
Както Валтер Бенямин Мор цели да събуди съзнанието
на читателя за забравени исторически алтернативи.
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Човекът е консумиращо животно. Ще рече, че той не
просто се храни, а приготвя храната си и всичко
останало, което приема. Човекът е човек, в този смисъл,
не когато играе, а когато готви и яде. Както може лесно
да се досетите, човекът готви и консумира много
повече неща, отколкото обикновено се мисли – на първо
място, съвсем не само храна, но и всякакви напитки (от
невинно вино до какво ли не), а после и чувства, мисли,
книги, музика, филми, секс, начин на живот, мода, изглед,
гледки и т.н. Едно сериозно вулгарно литературознание
(каквото и да означава това) поради тази причина не бива
да подминава важния въпрос за приготвянето и вкуса на
литературата. В историята на консумирането на
литература отдавна по естествен начин са се оформили
и двата основни клона на този раздел на
литературознанието. Това са кулинарното и
дегустационно литературознание. Тук ще разгледаме
първо дегустационното литературознание, което е
предназначено по-скоро за читателите. Кулинарното
литературознание се занимава с изготвянето на
рецепти и тяхното съхранение и предаване и поради
това е като литературно-кулинарна библия (или просто
наръчник) за авторите. На него ще бъде отделена
втората част от тази глава.

Дегустационното литературознание не се занимава
просто с консумацията на литературни текстове –
това би било предмет повече на литературната
социология, – а с това как да опитваме литературата
така, че тя да ни разкрие пълните си вкусови качества и
да можем да я оценим по достойнство. Да дегустират
умеят предимно познавачите и добрият критик може да
се познае по това, че е и добър дегустатор: той е онзи,
който ще ви каже кой сорт творби са добри, кои
произведения подобряват вкуса си при отлежаване и кои
го развалят, както и при какви условия е добре да се
консумира един текст. Тук няма да разкрием всички
тайни на занаята, а само ще дадем общите принципи на
науката на дегустирането.

И така, най-напред трябва да направите визуален анализ
на произведението. Вземете го в ръка и го разгледайте
внимателно. Обърнете го, разгърнете го. Отбележете
каква е корицата, каква хартия е използвана, какъв е
шрифтът. Отделете специално внимание на
съчетанието на цветовете. Вижте как са изписани
заглавията, разделени ли са главите, горе-долу колко са
дълги. Наличието на картинки не бива да остава
незабелязано.
Дълго време се е смятало, че всички тези неща не са
същностни за произведението, че са маловажни и че
добрата книга в крайна сметка си е добра книга,
независимо дали е добра като книга, т.е. като книжно
тяло. Това, разбира се, не е вярно; показал го е
литературният маркетинг, но и преди това ключовата
роля на онова, което пренебрежително се нарича
оформление, е била акцентирана от самите автори, на
които най-вече не е безразлично как изглежда
приготвеното от тях изделие. Ако на някого все още не
се вярва, че това е така, можем да го посъветваме да
направи следния експеримент: да изпише произволно
избрано стихотворение (пробвайте с Вапцаров, например;
или още по-добре с Un coup de dés на Маларме), без да
спазва графичната организация и разграничението между
отделните стихове и след това да го прочете. Особено
красноречив ще е случаят с непознати или слабопознати
произведения. От различната подредба творбата не се
превръща в проза, съвсем не; но и някак самото й
изглеждане като проза мени смислите, а значи и вкуса.
Визуалният анализ следва да установи и дали има

останала утайка от процеса на
приготвяне, или творбата е
бистра и чиста, както казват
някои – автономна.

По-нататък трябва да се

анализира ароматът. Дори специалисти често
пропускат тази фаза. За сметка на това много аматьори
й се отдават чистосърдечно. Разтворете книгата на
произволно място и я доближете към обонянието си.
Вдишайте. А сега я отдалечете леко и със затворени очи
я разлистете, като се опитвате да усетите тънкия
мирис. Мислете на какво ви напомня. На библиотеката
от вашето детство? Или на площад “Славейков”? Или
на онази малка книжарничка на площада в стария град на
Созопол, която по чудо оцеля толкова време? На
приказките, които са ви чели, когато сте били малки,
или пък на романите от “Световна класика за деца и
юноши”? Всяка книга излъчва аромат, който ни
въздейства, без да го осъзнаваме, и с който ни напомня за
други книги и събития, и места, и хора.
Ароматът на книгата се формира по сложен начин, като
често има значение къде е отлежавала, колко време е
отлежавала и т.н. Някои библиотеки придават особено
привлекателен аромат. Някои книжарници също. При
част от букинистите обаче мирише лошо и бедните
книги страдат, а с тях и закупилите ги. Книгите от
будки за вестници по правило нямат добър аромат. В
някои частни библиотеки лъхат на тютюн.
Тук е важно да се направи една важна забележка:
очевидно е, че книга, стояла два дена в “Хеликон” и книга,
прекарала тридесет и четири години в Столична
библиотека, ще имат различен аромат. Но тогава няма
да е едно и също коя от двете книги четете – вие ще
срещнете действително различна книга, защото дори и
написаното да е едно и също, то ще задейства различни
спомени. Книга, ухаеща на гланцираната хартия на лайф-
стайл списание, е по същността си различна от друга,
която лъха на библиотечна самота, даже и да са писани
от един и същ човек и да носят еднакво заглавие. Нека
уточня: те са различни за консуматора по отношение на
своя аромат, но това е същностна разлика.
Книгата излъчва аромат понякога не пряко, в пряк
смисъл, а в онова, за което говори, или в начина, по който
говори. Но това е по-явно и тук няма да се спираме на
този проблем.

След като сте направили анализ на аромата, време е вече
да отпиете от самата творба. Прочетете няколко
изречения от началото, може би цялата първа страница.
Разгърнете нататък. Почетете от диалога, после от
пасажите с размишления и се върнете към началото.
Жабуркайте малко. Последното е важно, защото както
на различните места на езика са разположени различни
рецептори, така и при четенето в един или друг момент
се задействат отделни механизми, свързани с едни или
други емоции, мисли, усещания, съмнения, убеждения,
желания.

Има хора, които направо нагъват книгите. (За съжаление,
т.нар. професионални критици често правят това.) И
естествено, я усетят нещо от вкуса, я не. Книгата
трябва да я завъртиш из устата си. Да чуеш как звучи,
произнесена на глас. Да видиш как се държи, когато
погледът пробягва по редовете, и когато, обратно, се
спира и мисли всяка дума. Когато правиш пауза след
изреченията и когато ги навързваш. Когато внимаваш за
появата на буквите “гл” или за сиглите НСЕ и ALP. За
“е”-тата и “и”-тата. За дългите словосъчетания и
двойните епитети. За кратките съобщителни
изречения. За гледните точки към събитието и липсата
на коментари от автора. И т.н.
Понякога хората така са свикнали с един вкус, че не
обръщат внимание на всички останали. Но рецепторите
за сладост са разположени на предната част на езика и
ако наливаш направо в гърлото, ще усетиш само
горчивината. Така често се пропуска онова, което е на
повърхността на най-дълбоките съчинения. Например,
хуморът на Кафка.

На този етап професионалният дегустатор ще може да
ви каже в каква ситуация да консумирате една или друга
творба, доколко вкусът им се променя с отлежаването и
други неща.
Така например, за периоди от живота, изпълнени с
проблеми, се препоръчват по-сладки произведения, като
сладостта не бива да е тежка. За забързани периоди се
препоръчват лесно проследими кратки разкази с кратки

съобщителни изречения и неочаквана завръзка. За
моментите, когато сте влюбени – или стихове, писани
по рецептата на Е.А.По (виж по-долу частта за
кулинарното литературознание) – без значение с какъв
смисъл, но благозвучни; или романите на Достоевски.
Преди и след осемчасовия работен ден на бюро – всичко
на Бекет.
Всеки момент ние консумираме едно или друго. С
различни сортове творби бихме могли да си подслаждаме
едни събития, да придаваме на целия миг леко горчива
нишка или да създаваме дълбочина там, където тя
обикновено липсва. Така изправени всеки път пред
различни ястия, ние, които като хора не спираме никога
да ядем, можем с литературата да дооправяме или
подсилваме вкуса им – вкус на всекидневието и вкус на
извънредното.
Същевременно трябва да се съзнава, че не всяка добре
отлежала литература става по-вкусна. И понякога
книги, които са ни харесали, само десетина години по-
късно вече са загубили вкуса си. Като цяло може да се
каже, че литература, която подобрява вкуса си с
времето, е класика. Единствено класиката става с
отлежаването по-добра. Но отново е нужна забележка,
защото има два вида класика. Едната подобрява вкуса си,
ала все по-трудно бива оценявана, защото много хора
просто не са развили рецепторите си и не могат да
усетят тънките вкусови характеристики. Самата
класика, в този случай, се оказва трудно и често
избягвано удоволствие, поради нуждата от усилие, за да
може да се вкуси от него.
Наред с трудната класика обаче има и друг вид. За този
друг вид особеното е, че се наблюдава процес на обратна
ферментация, при който произведението се
дезалкохолизира и става по-подходящо за деца.
Обратната ферментация, която също може да се нарече
инфантилизация, прави отлежалите произведения
достъпни за все по-голям брой читатели, но за съжаление
това става за сметка на обема на вкуса, като в процеса
биват подсилени само една-две от основните вкусови
нишки.

След като сте повъртяли известно време творбата в
устата си, идва моментът да преглътнете. Някои
критици никога не гълтат, а само изплюват, но това не е
по необходимост хубаво. Защото това, което
преглътнете от творбата, остава у вас и ви променя
истински. Ние никога не можем да поемем наведнъж
цяло произведение, освен ако не е от онези, които са
сервирани на много малки и постни порции в огромни
чинии (оскъдността най-често е правопропорционална на
претенцията, но да оставим това). Но когато вземем
нещо, то променя погледа ни, начина, по който
чувстваме, мислите ни.

Преглъщането е важно и с оглед на следващия етап,
когато трябва да проверим какъв е послевкусът на
творбата. Както е известно, някои произведения са
много приятни на вкус, но не оставят никакъв
послевкус. При други, напротив, в момента на
консумация не сме вдъхновени, но след това споменът за
вкуса не ни напуска и или ще си припомняме с хубаво
чувство за творбата, или отново и отново ще се
връщаме към една или друга мисъл, едно или друго
твърдение. Класиката принципно е от втория вид
(послевкусът е едно от средствата за проверка дали една
творба е класична), като с някои автори се постига едно
предусещане за послевкус, което е предудоволствие от
особен тип. Тоест, ние си мислим как това ще ни е
харесало, когато после се сетим за книгата и в очакване
на бъдещия спомен се налслаждаваме на настоящото
четене.

Но за уменията да се приготвя творба с такива вкусови
характеристики ще стане дума във втората част на
тази глава.

Дарин Тенев

Вулгарно литературознание

IV глава

Дегустационно литературознание
(Вкусът на литературата I)
(откъси)
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Паркът идва!
Чели сме ги всякакви – реалисти, символисти, дадаисти,
футуристи, диаболисти, авангардисти, модернисти от
общ характер, комунисти, обективисти, фантасти,
хипита, битници и разнообразни алтернативници, да не
говорим за постмодернистите. Познаваме бързата и
бавната литература, мъжкарското и женското писане,
идеологическата и алегорическата употреба на думите.
В парка влизат шарени поетики, но от него не излиза
никакъв „изъм”. Не съществува концепция, обхващаща
целия парк. Паркът е хетерогенен, многогласен и пъстър.
В него всички са добре дошли, макар не всички да са добре
заварили. А скоростта на писане и четене зависи от
скоростта на погледа, от скоростта на мислите. В
парка можеш и да спортуваш активно, и пасивно да
релаксираш. Паркът не е структура, а състояние.
Паркът идва!
Съвременната литература се прави от съвременни хора
за съвременни хора. Съвременната литература
произхожда от големия град, познава го, обича го и
копнее за него. Тя не изрича бягството, а
толерантността. Тя си вре носа из задните дворове и
панелните комплекси, влиза в полуразпаднали се сгради и
заговаря странните типове, които се подпират по
кьошетата. Тя не се гнуси от новите стъклени
билдинги и не се бои от виртуалното общуване. Тя може
да е cool, може и да е ретро. Защото общият език не се
определя от еднаквите думи, а от сходния светоглед.
Общият език предполага общуване и отваряне към
света. Паркът е споделен език. Паркът не е поетика, а
практика.
Паркът идва!
Има времена, когато авторът удобно се крие зад
написаното, когато никой не го спира по улицата, за да
му дава идеи за разкази, когато снимката и биографията
му на задната корица нямат значение. Има и времена, в
които фигурата на писателя се извисява като митично
чудовище над простосмъртните, поради усилието
непрекъснато да удържа и пресъздава света. Има
времена, когато да влезеш в определено кафене е също
толкова важно, колкото да публикуваш в определено
списание. Има времена, когато писателят е текстът;
това са времената на персонализма.
Такова е нашето време.
В такива времена не можеш да си позволиш да бъдеш
литератор между другото. Не е добре творецът да се
взима прекалено на сериозно, но още по-зле е да не взима
на сериозно писането си, писателското си битие,
отношенията си с изкуството. Писането не е нещо,
което се случва между сериала по телевизията и
миенето на зъбите преди лягане. Не можеш да си
писател по съвместителство, само в свободното си
време, независимо с какво си изкарваш хляба и пиенето.
Паркът не е поза, а позиция.
Паркът идва!
Мнозина тръгват да търсят себе си по света: втурват
се да погълнат цялата ерудиция, финес и ирония на
Запада, с труд усвояват стоическата мощ на Севера,
опияняват се до оглупяване от екзотиката на Юга или
потъват в мистичните изпитания на Изтока. Други
вдигат здрава ограда, затварят плътно вратите и
прозорците и се вторачват в пъпа си, надявайки се от
там да покълне първичната истина. Но паркът не е нито
парник, нито резерват. Той не е нито бягство към
природата, нито бягство от нея. В него са еднакво
неуместни презастрояването и екоекстремизмът.
Паркът не настоява за избор между природата и
културата, защото е възможен само в благодатната
почва между двете. Паркът не е посока, а пътека.
Паркът идва!
Казват, че днес всеки пише, а никой не чете. Опитват се
да изкарат „младите” от скайпа и фейсбука, за да ги
натикат в библиотеките. Спорят дали екранизацията
убива романа, дали мишката е изгризала книжката, дали
образът е заключил устните на словото. Градят
грамадни стратегии за приласкаване на читателя и
възкресяване на книжното тяло. Но литературата не е
букви върху хартия. Поезията е невъзможна без особения
ракурс. Добрата история възпламенява всички сетива.
Паркът приютява с еднаква грижа поетите и
жонгльорите, майсторите на разказа и майсторите на
графити, драматурзите, сценаристите, артистите,
режисьорите, операторите, фотографиите и
художниците. Паркът е диалог. В парка се ходи с
отворени очи и отворено въображение. Паркът е
мястото на свободната воля и на творческата свобода.
Паркът не е изкушение, а изкуство.
Па’йте се! Паркът идва!

Ясен Василев, Мирослав Христов, Мина Стоянова,
Мартин Колев, Луиза Китар, Лора Шумкова, Иван

Димитров, Бари
и приятели

Паркът идва!
Барифест

Утопия
на детското гробище

Емил Христов
 
 
От не-бе-то до зе-мя-та
злат-на стъл-би-чка ви-си.
Цар, ца-ри-ца, принц, прин-це-са –
кой из-би-раш пъ-рво ти?
Детска броенка
 
Иш-миш,
аз жумя.
Тук, на края
на града
зад високата ограда.
 
Иш-миш,
те жумят
в официалните премени -
малки, големи
и мъртво родени
принцове и принцеси.

Иш-миш,
ти жумиш.
Трака-трака, трака-трак,
да направим
бързо влак,
да заминем по света.
 
За децата под земята
най е хубаво, когато
има тъмнина. (х2)

Утопия на книжарницата

Камелия Спасова

опънати са кожите, папирусите и листата
мастилени, изстъргани, печатни коли
бук до book
всичките от острова
в тази малка стая се събраха
книжарница или съновница
книгите не се четат а се сънуват
и струва скъпо много скъпо
да влезнеш и приседнеш
брат, сестра на всички мъртви
при мен са ето ги
целите творби на целите творци
от най-дълбока древност
чети или пък спи
сънувай ги

ръкописите не се изгубват в ръкавите
на времето за истинския архивариус
мошениците ги продават с лимит
ограничен е достъпът при google
търгашат те с фрагменти откъси
огризки от трапезата на ситите
за да човъркаш по отломките
какво би било например и ако
тук струва скъпо много скъпо
да сънуваш
сафо калин плотин от край до край
90 пиеси от есхил над 120
на софокъл 92 от еврипид
ето ти за загрявка или зарибявка
върху комедията на аристотел

но как ще ми платиш, въжеиграчо
защото който влезе тук забравя
как да се събуди

Утопия за племето

Станимир Панайотов

няколко санитарни мъдреци сме седнали с нашите
зле редактирани вътрешности чакаме ли чакаме и
така наредени в обръч земетресеме континенти
и континентално очакваме да хлътнем в калта

вече сме мъртвите кенеди с
цепки-очи и жълтеникава кожа

отиваме да будим гладните в судан
да громим прикладите на контрасите
ще подарим лъвски сърца на тутси

от ядрената гъба ще извлечем
не някакво общество а племе

с преварени и рохки ларинкси ще
врякаме в този безволеви мондиал
че губи своетo място да бъде утопия

за нас, племе на мъртвите мъртви или
за тях, обществото от надуваеми живи
накрая заедно гумени-румени преди да

отплуваме хрисима ще трябва да хлътне земята
и ще остане само пръстен от тази наша америка
но поне ще се гмуркаме със сребърни шнорхели
от залив до изгрев в златния век на злата и свине
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Утопия
на библиотеката

Димитър Божков

Библиотеката е мястото на колективните чудовища.
Там, в старите томове, са затворени всички страхове,
надежди и утопии на колектива. Там са измечтаните
градове, където всяка улица и всеки образ е погълнат от
текстове, които изригват пред очите на порочно-
любопитния минувач.
Книгите са навсякъде. В тях виждаме как обикновеният
ритъм на града придобива фантастични измерения.
Въображаемото е на всяка крачка. Градът е перфектната
читалня. В нея няма дистанция, няма мимезис. Там, зад
забравените томове, можем да срещнем някоя бездна,
някоя травма, някоя улица, пасаж или мазе, които да ни
отведат дълбоко в колективното несъзнавано. Но там
няма да срещнем устойчиви архетипи, а динамично и
тайно промъкващи се образи на убийства, бунтове,
барикади и причудливи предмети, отдавна излезли от
смислово обращение. Всичко това може да бъде
прочетено, разчетено, фантазирано.
Градът и библиотеката се срещат в колективното
несъзнавано. Там се намират утопиите, провалите и
травмите на колектива. Най-вълнуваща е археологията
на неговото несъзнавано, съставено от хвърчащите
листове  на отдавна забравени книги. Но има и една друга
библиотека, където се намират ненаписаните книги на
това знание, което се предава от уста на уста и което
съставлява един общосподелен опит. То убягва от
дисциплинарните практики на официалното и
високопоставено говорене и трябва да им отделим
специално внимание.
Историята на града може да бъде подслушана в кръчмата
в предградието, да бъде усетена при куртизанката, да
бъде купена при вехтошаря.
За да се ориентираме по-добре в библиотеката на града,
трябва да се изгубим, да преминаваме през скърцащи
врати със заяждащи ключове и да подслушаме
несвързаните думи на дрезгавия глас. Утопията е някъде
там...

Утопия. Театър.
Влак.

Моника Вакарелова

0.     Това, което не се вижда, но се чете

Утопията е онова, което желаем. Утопията е онова,
срещу което се бунтуваме.

1.     Не(-)място е утопията, а време
 
Независимо, че борави с представата за пространство,
утопията винаги включва специфично отношение към
времето; тя сякаш се отнася предимно към него. Ето
поне два основни принципа, върху които се градят
пространствените утопии: 1. местата карат хората да
се държат по определен начин, те предзадават поведение;
2. местата са преобразуваеми, лесно се поддават на
промяна, могат да бъдат прекроявани, изличавани,
престроявани – те, буквално, ни подлежат. Подлежим им
обаче също и ние, свързани сме с пространството и – 
дори въображаемо – сме неспособни да избягаме от
неговата конкретност,  от неговото тук. Спрямо
утопичното място действаме така, както и с всяко
друго пространство – превръщаме го в състояние,
изживяваме го, субективизираме го.
Какво да правим обаче с времето? Къде е то, поддава ли
се на промяна, може ли да бъде прекроено, да ни подлежи?
Не си ли появява истинската утопия именно там,
където се намесва онова, спрямо което винаги сме в
подчинена позиция? Да оперираме с времето е по-
утопично (утопията като невъзможност), отколкото
да действаме спрямо пространството, и в този смисъл
изглежда далеч по-провокативно да се мисли за
темпорални утопии. Това се допълва от осъзнаването, че
времето е фактор, притеснителен дори за класическите,
по-често пространствени такива (утопията като
„добро място”), тъй като те предполагат идеални и
следователно а-времеви състояния.
Нека обаче си представим утопия, която не изключва, а
си служи с времето, превръща го в свой център. Кои са
подходящите места за разиграване на един подобен
сценарий?
Нека бъдат две съвсем очевидни – театърът и влакът.
 
2.     Образ и полъх или Как следите раждат утопията
 
В основата си театърът изисква „пренасяне” в друго
време, такава настройка, в която доброволно се
отказваме от „тук и сега”, за да станем част от една
ситуация, която – въпреки цялата си конкретност – по
същество е „никъде и никога”. Театърът ни изтръгва от
линейното време, за да ни въвлече в един различен модус
на съществуване, един, в известен смисъл, а-времеви
модус, където – в оголено състояние – ни се разкрива
истината за нещата. В утопичния си вариант обаче той
е място/действие, което позволява не фикционална и
мисловна, а съвсем реална игра с времето. В тази игра
всички граници са преодолими и ние напълно разполагаме с
времето, можем да го превъртаме напред или назад, да го
сбъдваме отново и отново, да бъдем тогава, когато
никога не сме били. Това е сбъднатата утопия на
фотографията и киното. Ще се надскочи илюзията, ще се
утоли жаждата.
„Съдбата на изкуството не е като тази на историята –
да организира забравата”.

Класически образ за придвижване в пространството,
като утопия влакът идеално въплъщава движението по
релсите на времето. За настанилия се в купето бавната
смяна на пейзажа през прозореца е бавно пътешествие по
следите на миналото, спирките са години, а пътниците –
непознати от предишни епохи. Съзерцателно, но не
мълчаливо и безучастно пътуване. Това е утопия на
разговора, утопия на безкрайния хоризонт, желание за
разбиране. Тук липсват нелепият комизъм и
разминаването, традиционно съпътстващи идеята за
пътуване във времето. Влакът е едновременно
оживяващото друго и повтарящото се. Понякога дълго
се движи сред пусти гледки, където нищо не се случва,
понякога с часове пътува сред плътна гора, изправила се
насреща му като стена. Тогава сме неспособни да уловим
следите – какво е било, как е било, защо, за кого, по какъв
начин. После разбираме – сменили сме релсите, поели сме
по някой пряк път, отклонили сме се за кратко и ето ни
– по средата на никога случилото се, на неизживяната

история, на отхвърлените и
невзети решения.
„Да живееш в ъгъла –in angulo –
на света. В мъртвия ъгъл,
където видимото престава да
бъде видимо за зрението”.

Утопия 
на фермата 

Галина Калчева

Групата излезе от продълговатата сграда и се оказа на
ръба на безкрайно поле. Всичката земя пред тях беше
покрита с току-що поникнала зелена трева. Така беше,
докъдето им стига погледът и само на няколко места
безкраят беше пресечен от  черни пътеки. Понеже досега
бяха обикаляли помещенията с животни, въздухът,
който покриваше полето, се стори на децата чист и
благоуханен.
Всяка година водеха учениците във фермата, за да видят
откъде идва храната им. Досега посещенията винаги се
случваха през зимата и те успяваха да видят само
животните, които дават мляко, кокошките и конете.
За пръв път децата можеха да видят посевите.
Всички показаха колко са изненадани, че има толкова
големи полета, засети само с трева. Някой даже попита
дали има такива и с глухарчета. Отговориха им, че това
не е трева, а жито. Нашият хляб, казаха. Обясниха на
децата, че е още много малко, но след няколко месеца,
когато напълни класовете си и пожълтее, хората от
фермата ще го ожънат. Ей там отдясно, в далечината е
мелницата, в която правели зърната на брашно.  Обещаха
на децата в края на днешната обиколка да видят как се
замесва и да опитат домашен хляб.
Едно от децата не спря да си повтаря „нашият хляб”.
Пред него стояха малки зелени снопчета, едва закрепили
се върху равното поле. Въпреки че бяха безброй, съвсем
ясно си личеше колко слабо е всяко стръкче. Всички те
сега растяха. Детето си представи как когато пораснат
и класовете им узреят, ще се приведат, в знак, че са
готови за жертвата си. Ще бъдат нашият хляб. Не беше
си представяло срещата с хляба така, изобщо никога не
си беше помисляло за подобна среща. Не разбра силата,
която беше накарала зърната да пробият земята и да
изправят тънките си тела, но я усети.
Изведнъж се  чу гръмотевица и небето  прихлупи 
равнината. Започваше майска буря.
Децата се скриха в сградите, а житото остана да пълни 
своите класове. 

Утопия
на местата
за просене

Мартин Колев

Вижте ги! Като мъгла се спускат над града и още
отдалече лъха хлад край тях. На орди идват, хайки – с
устни затворени така, че зъбите им да не си личат,
надолу гледат и стъпките си знаят наизуст – че как,
нали от събота до събота кръстосват улиците, паркове,
гостилници, агората – и кой ги знае дали в главата носят,
каквото е в устата им. Същински грях - че не остана град
от тях. Едни по заран вече скланят шепи, едни изчакват
заника и да скиторят тръгват по нощта...
Поделили са си целия ни град. Има място в пивниците и в
сърцата ни винаги за още някой 
клeт.

Има една старица – в подножието на катедралата, като
сянка. Фигурата й е почти каменна, никога не би си
представил как по бузите й се стичат сълзи. Тя
постоянно нещо си говори и ръката й е протегната към
минувачите. Когато се отчае – или побърка, подивява,
почва да дърпа хората за крачолите, от почти свитите й
очи надолу по твърдата кожа прокапват сълзи, солени
като върба. Тогава старицата закрещява: „Моля ви,
момиче, господине, моля ви, много ви се моля... Господ
здраве да ви дава, всичко най-хубаво ви желая... усмихнете
ми се, само веднъж ми се усмихнете, да ги видя как
изглеждат тия устни като се усмихват, усмихнете се на
бабушкерата да се стопли, всичко най-добро...“ Повтаря
го като музикална кутийка, навита до разглобяване.
Почти не се разбира кога се е изправила – толкова е
прегърбена. И потънала в хладните сенки на катедралата,
лесно ще те уплаши, ако помръдне ръце. Почти се е сляла
с постройката...

Има една градинка по-нататък, почти не може да си
отдъхне човек, без да се натъкне на просяк. Те са до един
различни и трябва да си засичал много, че да се научиш да
ги различаваш и отбягваш. Осанката му е на аристократ,
а лицето е издълбано с неравномерен замах, придал му
строгост и вид на сокол. Приближава се към хората на
Попа, а те го изглеждат с негодувание. Не могат да си
тръгнат, чакат свои. Извинете, казва спокойно, почти
нагло. От дрипливото палто изскача ръка, от нея –
някакво книжле. Дали бихте прочели едно
стихотворение? Мъчат да са учтиви, не го забелязват,
гледат нататък. Извинете, само едно, съвсем кратичко е.
Мисля, че ще ви допадне. Доядява ги – и как инак, вече
трети път за днес. Сигурно не сте чували автора, но е
много добро. Една жена се приближава към един мъж,
поздравяват се и отиват да пируват. Поне първата
строфа, прошепва почти беззвучно след тях онзи. 

Има едно дете, което редовно се шляе по закусвалните
край някогашния Ректорат. То има толкова огромни очи,
че не знам как въобще лицето му побира нещо друго.
Обикновено си набелязва посетители и ги изчаква да се
нахранят - тогава са най-податливи и доволни. Детето
измамно учтиво казва: „Извинете“, застанало току зад
отпуснала се в стола жертва. Без да чака позволение,
нахално се шмугва в скута или ръцете й, забива поглед
право в очите и примигва веднъж-дваж, сетне казва:
„Молим ви, разкажете ми някоя приказка...“
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Утопия за психиатрията

Иван Христов

Когато ги срещнах,
те ми казаха, че тяхната утопия е
прогресивна,
че си купуват костюми
от модна къща “Агресия”,
че вярват в човешкото развитие.
Те ми казаха още, че за тях
времето е една права линия
от точка А към точка Б
и че аз съм точка А,
но това винаги е
по-лошата точка,
а точка Б е по-добрата,
защото води към бъдещето,
и че те се стремят към бъдещето.
Казаха ми още, че са светли
и че няма тъмни хора,
макар те самите
да са обградени от мрак,
че няма хаос, че са хора на реда,
макар те самите да са обградени от хаос.
Казаха ми, че понеже аз съм по-близо
до точка А от тях, те ще ме пазят
от тъмнината и от хаоса.
Аз им казах,
че моята утопия е регресивна
и че си купувам костюм
от модна къща “Регрес”.
Казах им, че съм чел Мирча Елиаде
и че вярвам в мита за вечното
завръщане, че за мен точка А
е по-добра, защото вече е минала
и може да бъде тълкувана,
а точка Б все още предстои.
Казах им, че понеже никой
не може да бъде опазен
от своето минало,
да не се грижат за мен,
че както има светли,
така има и тъмни хора,
че както има ред,
така има и хаос.
Но те ми казаха,
че ще ме пратят в психиатрията.

Утопия на пира: Вакханка

Андриана Спасова

Напитих се безмозъчно
напитих се от лакомия
крещя – в  ухото с език
оплетен от каквото  има там.
Надиплих си дантелите.
напитих се, глупако,
а още с чаша Dendy
сериозничиш свиня  ли е
жената, Господине,
Жената е на Пирът
отварата.
Ако не си питал  Пития
напити се с  мен!
След танца  си разголена
ще й се примоля
в пукнатината  на един триножник.

В детската градина на утопията

Иван Ланджев

И в образцовия остров се ходи на домче.
Сутрин рано отваря врати
Седма детска градина „АУ!” –
съкратено от Апофатична Утопия.
Нашата е такава. Започва с най-гордото „не”.

Накъдето и да се огледаш, тя е пълна с липси.
Тя е мирна и уютна. Като в съюза на писателите
– тук отдавна няма поезия. И това е за доброто
на всички ни.
Децата утопийци не ги бият през ръцете
ако пишат с лявата. Напротив, поощряват,
стига да не пишат поезия. Стига да са от добрите.

Аз бях от бодрите деца, не от добрите.
С добрите винаги е друго. Будят ги от
утопична дрямка в два и им четат приказки.
Само пълни, защото празните приказки
тук отсъстват. Не може да става и дума!

Липсват и езикови игри.
Със съвършеното е трудно,
няма как децата да играят,
ако от малки са научени да знаят.

Няма стражари и апаши.

Когато липсват апашите,
излишни са стражарите
и криеницата е немислима.

Но за сметка на това в Седма
детска градина си има... градина!
И там, чуйте внимателно: няма
червеи в черешите!
Няма в черешите червеи! Съвсем!
И насред този безупречен двор
                                      очевидно
ме няма и мен. Как да ме има?

На мене толкова
явно ми липсват
първите седем
години.

Утопия на подземието

Петър Топуров

Едно плюс едно
винаги правят трето,
но при такъв коефициент
шансът да получиш
и две капки кръв
върху сакото си
не е никак малък.
Върху него
обикновената тъга
се превръща в побой,
а третият си отива,
за да останем само двама,
изправени срещу сенките,
които не разбираме.

Утопия за съдилищата и затворите

Лидия Кирилова

Виновна съм!
- Не си!
Виновна съм!
- Не си убивала!
А паяците, хлебарките, комарите и мухите?
- Те са свикнали да умират. Нали трябва да оправдаят
бездействието на домашните чехли?!
А пеперудите?
- И пеперуди ли?!
Гъсеници.
- Виновна си!
Но, на кокошките толкова им харесват!
Не се оправдавай! Такива като теб трябва да бъдат
съдени!
...
В отраженията виждам вината си.
По витрините, в очите на пластмасовите и на другите
хора.
В огледалото...
Гледат ме с укор и погледите им крещят в главата ми:
Убийца!
И отвътре се усеща... стомашните сокове са киселина,
разяждаща вътрешността ми вина.
Виновна съм!
...
Виновни са:
... онези, които чупят бодлите на таралежите, за да
правят икебани
... онези, които забиват ножове в артериите на свинете,
защото не могат да се ядат живи
... онези, които секат дърветата за пари
... онези, които тровят въздуха и земята
... онези, които затварят „лудите”, и ги наричат така,
защото не знаят, че са намерили смисъла.
Бог е единственият съдник:
... да бъдат съдени по законите на Вселената!
Убийците, Лъжците, Негодниците, Подлеците,
Крадците...
... да бъдат пастири на стада, покосени от чума
... да зачеват, и мъртви да са децата в утробата им
... да вървят по повърхността на водата и никога да не
утоляват жаждата си
... да не могат да заспят
... да не могат да летят
... да не никнат посевите им
... да вали дъжд от шрапнели по повърхността им
... да бъдат рециклирани делата им
На Убийците!
Защото никой не може да отключи и пусне душата на
живот, който не е сътворил!
На Поетите!
За това, че с перото си дълбаят към корените на
сътворението, а те са изгнили!
На всичко Онези, които нарушават законите й.
...
Затвор, докато земята не спре въртенето си:
... да бъдат роби на свободата си,
... да бродят из горите, пустините, планините,
долините...
Дърветата да са решетките им.
Птиците – техните стражи.
Природата – тяхната съвест.
Земята – техният затвор.
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Утопия на кръчмата vs. Утопия
на агората

Guy de July, Octavian von August

 
*
Лунна привечер –
пияните калинки
налитат на бой.
 
*
Бой се, когато си сам на площада и нямаш дружина –
Само с другари бъбриви минава денят безметежно.
 
*
Безметежно се
взирам в извънземните
посетители.
 
*
По сетива не отстъпва землянинът на чужденеца.
Сделка изгодна и свръхускорител от гну различава.
 
*
Различаваш ли,
приятелю мой робот,
вход от изход, а?
 
*
Изхода виждам в смъртта или космоса – трети път
няма.
Трети път днес глашатай съобщава космически вести.
 
*
Вести споделя
от друга галактика
с мен пришълецът.
 
*
С мен пришълецът е местен, а аз пришълец – като него.
Двамата с поглед споделяме общо билетче в трамвая.
 
*
Трамваят води
и отвежда пришълци,
калинки, хора...
 
*
Хора, чадър си носете, отляво на дъжд ми мирише....
Слуша ли днес в парламента... Нивото на Стикс в
сантиметри...
 
*
Сантиметрите
са светлинни години
на излизане.

*
Излаз и вход са едно, паралелни пространства
разделят.
Влизам - порой се изсипа от Млечния път на паважа.

*
Паважът ли ти
отесня, че търсиш тук
безкрая, друже?

*
Друже, безкраят е вътре, не ще го намеря на маса.
Но ще потърся и тук. Я налей ми в таз привечер лунна...
 

Артикул: Диалог между Поета и Писателя
Производител: Guy de July, Octavian von August
Най-добър до: Топлинната смърт на Вселената
Съдържание: нерегламентирано, но дефинирано
общностно пространство; Изтокът и
Западът aka кръчмарско хайку и площаден хекзаметър;
индивидуални контакти с представители на други
утопични реалности и екзалтация в неочаквана, но
предвидима среща на прага на два паралелни топоса.
Предназначен за четене.

До пояс

Марин Бодаков

Под дъжд, изчерпил своето търпение,
дъжд от майска вода и от пръст,
в компанията на любопитно куче, без надзора ми
те не бяха приключили окончателно.
На следващия ден заварихме купчина мазна пръст до пояс,
натрупана мокра пръст под пейката, извън, в краката му,
нямаше как, с домашна лопатка дозаринах баща си.
Бих предпочел това да е утопия.

Утопия на градината

Николай Атанасов

Обичам да те посрещам след работа...
Как каца якето ти в яворовата алея...
Как пресичат финиша
обувките ти в Колодрума...
Как издухваме пуха от глухарчетата...
 
Водата в голямото езеро е превъзходна -
потопи се в пяната на ласкавите лилии,
докато замечтано измия чиниите,
разпорили Бигоровата чешма...
 
Зелето е със загорели крайчета, както го поръча -
толкова ми липсваше цял ден...
Нека пощадим цветните партери тази нощ -
нека се любим върху стръмния скат
под шепота на Цариградско шосе...

Утопия на сладкарница

Владислав Христов

не можеш да влезеш в нея
неразтворил люляковия храст
кой знае защо
посаден пред входа й
още от вратата
те лъхва аромат на рeване
попил в спомените ти
няколко детства назад
продавачката рови
с кибритена клечка
в червилото
за да оформи онези устни
които ще те попитат
към пастичката
айрян или боза
 
 

Утопия за църква

Иван Димитров

„Бог  
е сигурно щастлив
щом като си няма
Бог” 

        Георги Господинов

ние
сме не богове
и тук хора сме
ние

Утопия на спорта

Яница Радева

Всеки намек да стане царица е вече утопия,
няма да бъде нейна короната на държавата,
няма да се спуска напред, диагонално, печелившо и
парламентарно
по черно-белите мраморни плочки,
всяко бавно напредване e не стъпало,
а стискане на палци:

„дано ме отмине и този гамбит”,

но всъщност, защо да пресилва нещата,
тя е малката жертва, от която зависи голямата игра,
и ето - цвилят конете на офицерите,
подвикват зад гърба й от кулите,
атакуват я дори перлените обеци на царицата,
как й се иска, как й се иска, как й се иска да се наведе да
ги вземе
и тъкмо тогава се озовава в друг по-спокоен ъгъл на
игрището-държава.

Утопичен бардак

Стефан Иванов

мракът
на пръв поглед
е непрогледен

не е така

тук просто всеки вижда
това което желае

тук липсва страх
от летене потъване
или кацане

без не
е тук в тъмното

тук бездната е уютна

тъмно е
на пръв поглед

пълно е със светлина
от запалените тела
които очакват
да бъдат запълнени

потта им
е масло за лампа

кожата им
е батерия за фенерче

въздишката им
поддържа пламъка
на вечния огън
който топли
незнайните им клиенти

от идеалния бардак
си тръгваш
казал
да да да

имаш и пръстен
който стяга
леко вибрира

не е на безименния пръст


