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Меланхолия
На дъщеря ми
Трудно се разделям с твоите вещи,
с джинсите и розовата рокля,
с малкото мече върху ревера,
с евтините гривни по ръцете,
с книжките и всичките предмети,
които са били около тебе.
Винаги, когато заминаваш,
дълъг път, когато ни разделя,
трябва все по нещо да оставиш:
някаква рисунка на стената
с жълта къща и зелено слънце,
с две дръвчета и река в средата,
с много птици бели и червени.
Трябва вечно нещо да ни свързва
винаги, когато заминаваш:
мъничка карфичка на пердето,
вятъра, която закопчава,
лъскаво мънисто на ръката
да ми спомня твоята недостъпност.
Трудно се разделям с твоите вещи,
сигурно това ни приближава.

Реквием за жената на поета
Изпратихме жената на поета,
облякохме я в скръб и хризантеми,
на двора бе опънато прането
като сюжет в епическа поема.
Тя е подреждала слънца и мисли
как да посрещне внуците на двора
и пред очите на бельото чисто
е паднала в ръцете на умората.
Висяха спомените окачени,
купувани с любов, с конкретна грижа,
а в пръстите на щипките стаена
лицето бяло есента си ближе.
И падаха сълзите на октомври
като последна изповед небесна,
дъждът изтичаше от пълни стомни
върху главата на черковна песен.
Мълчанието слизаше от хълма,
повтаряше в ума си стиховете,
а в мене не угасна до разсъмване
свещицата пред храма на прането.

н о в о
Първият тематичен
кръг в новия брой 151
на сп. „Християнство
и култура“ разглежда
реакцията на църквите
към пандемията от
коронавирус. Гледната
точка на православния
свещеник в Западна
Европа е представена
от статията на
прот. д-р Добромир
Димитров Пандемия
и духовен живот, а
на методистката
църква в България
– от текста на
пастор Даниел
Топалски Църква
в онлайн режим.
На пандемията са
посветени и статиите
на чешкия католически
богослов Томаш Халик
Християнството във време на болест, както и разговора
с френския журналист Жан Севилиа. В броя е представено
и есето на Калин Михайлов Надежда. Втори тематичен
център в броя е 500-та годишнина от смъртта на Рафаело,
където са представени статиите на Владимир Градев
Блясъкът на Откровението и на Асен Краевски Рафаело.
Преображение Господне, които се спират на картината на
Рафаело „Преображение“. На друга картина – „Сикстинската
Мадона“, са посветените текстовете на Василий Гросман
в превод на Деян Кюранов и на Мартин Хайдегер в превод
на Владимир Градев. Рубриката „Християнство и история“
е представена с изследването на Венцислав Каравълчев Св.
Яков Изповедник и епископ Анхиалски – невидимият закрилник
на Поморие, а Съвременно богословие – с текста на отец
Теодор Стойчев Разговорът между светите апостоли Павел
и Йоан Богослов за личността на Христос. Рубриката
„Християнство и съвременност“ включва анализа на Радостин
Марчев В търсене на идентичност. Сложните отношения
между свободните църкви и либералната демокрация в
съвременна България и текста на Александър Ърл Христос
и безкрайното представление на модерността. На темата
За новопостроения храм на Въоръжените сили на Русия,
неписаните критерии и компромисите с вярата е посветен
разговорът с преподавателя по християнско изкуство Теодор
Енчев, а в рубриката „Християнство и кино“ са представени
текстовете на Димитър Радев Пътуване през образи, посветен
на излезлите през последните години филмови продукции за
Католическата църква, както и авторския синопсис на три
епизода от филма „Месия“ на Роберто Роселини от 1975 г. Броят
е илюстриран с творби на Рафаело.

Снимка: Фалко Фоллерт
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Обиколка на фигури: всичко
е взаимно
Сто и седемдесетата годишнина от рождението на Иван Вазов
е темата на брой 06 на сп. „Култура“. Дали творчеството на
Вазов е единственият и голям български проект? И как днес
четем творбите му? Отговорите – в статиите на Мирела
Иванова и Митко Новков, както и в разговорите с проф. Милена
Цанева и режисьора Борислав Чакринов. Темата „културата
след вируса“ намира продължение в анкетата с Мариус
Донкин, Даниела Димова и Красимира Александрова. А също и в
текстовете на Орхан Памук, Реми Браг, Петер Слотердайк,
Жан-Люк Нанси, Пламен Антов. Поетът Иван Ланджев обговаря
„въпросите на сърцето“, Джонатан Гудакър се пита как в
днешната ситуация „зрителите вдъхват живот на театъра“,
а пианистите Аглика Генова и Любен Димитров разказват за
проекта си „Рахманинов за четири ръце“. Разказът „Признание
за таланта“ в рубриката „под линия“ е на Михаил Вешим, а
фотографиите в броя на Александър Иванов.

2

Литературен вестник 8-14.07.2020

В математиката обиколката на фигура е сумата
от дължините на нейните страни. Характерното
за фигурите на Мария Попова е, че техните
дължини като притоци на река се вливат в общото
тяло на разказването, сякаш да ни подсетят,
че ретроспективно всичко може да бъде едно и
едновременно, че всичко е взаимно в пресечните
точки на неделимото. На неотделимото.
В тази свързаност на срещите чета книгата.
Перцепцията от тревожния ум на учения, от
меланхолията на мечтателя, от тръпката на
откривателя. Изравняването им извън сигурните
територии на календара. Защото независимо
от датировките, основното време на книгата е
безвремието: в биографията на всяка фигура има
достатъчно основания да приемем човека като
обстоятелство. Като основание за фрагмент.
И колкото повече фрагменти възприемаме и
анализираме, толкова повече създаваме от тях
животоподобна мозайка. Може би тази книга е
предимно подреждане на мозайката. Групиране на
неподозирани места с памет за някого, внимателно
свързване, философски прочит на съединителната
тъкан. Сякаш е възможна обща биография на света
с дигиталния език на единиците (личности) и
нулите (анонимните), с тяхното писмо от точки.

И във всяка една точка светът да е равен на себе
си.
„Ние се движим в непознатите граници на
социалната вселена посредством секстант,
измерващ взаимоотношенията ни – почти всеки нов
човек, когото срещаме, е само на няколко степени
на разделение от някого, когото вече познаваме. Но
от време на време се намесва чистият шанс, за да
ни напомни, че каквито и структури на контрол да
използваме, колкото и да бъркаме илюзията за избор
със самия факт на избора, във Вселената управлява
един монарх – и той е случайността“.
Много неслучайна и изключително амбициозна книга
(впечатляващ изследователски труд), с основателна
претенция за елитарна читателска публика. Сред
тези страници нямаш шанс, ако в читателската
памет не сработват интервръзките за хора, места
и процеси. За всичкото като едно цяло. На този
принцип е написана и книгата: фигурата препраща
към друга, мястото отпраща другаде и само на пръв
поглед не си част от нечия биография.
Йорданка Белева
Мария Попова, „Фигури“, превод от английски Паулина
Мичева, изд. „Колибри“, 2020.
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Италианската преса за „Остров Крах“
на Ина Вълчанова
Победител в литературния конкурс
„Развитие“ в България и носител на
Европейската награда за литература
през 2017-а, годината на излизането
в родината си, „Остров Крах“ е
третият роман на българската
писателка, журналистка и преводачка
Ина Вълчанова. Преведена от Даниела
ди Сора, книгата беше публикувана
неотдавна в Италия от изд. „Воланд“.
Островът от заглавието е
хърватският остров Крък, където се
развива половината от действието;
другата половина протича в българската
столица София. Крък напомня
българската дума крах, или с други думи
катастрофа, срив, неуспех.
Романът на Вълчанова е история на
два гласа за две връстнички, родени на
един и същи ден в два различни месеца.
Те разказват за себе си от първо лице,
без никога да се срещнат в течение на
романовото настояще. Работят в един
и същи офис, но се познават съвсем
бегло. И при все това усещането е, че
четем почти диалог.
„Остров Крах“ е книга за приемането и
търсенето на себе си, за смелостта да
преследваш мечтите си и страха, че те
ще се сбъднат. Радост олицетворява
желанието да разгадаеш и направляваш
съдбата, изпреварвайки ходовете й; а
Ася представлява по-конкретната и
рационална страна на човешкия дух.
Щом Радост спира да се придържа
строго към сутрешния си ритуал,
Ася започва да разграфява дните
си на добре обособени интервали.

Сутрешните кросове на Ася по
каменистите пътеки на Крък са
нейният опит за отчаяно и неосъзнато
бягство от пълното осмисляне на
същността є и изправянето очи в очи
с най-съкровените є чувства. Крах
претърпяват вярвания, предполагаеми
истини, а също и най-вече стереотипи,
условности и табута.
Със своя бляскав стил, който умело
съчетава хумор и саморефлексия,
Ина Вълчанова изгражда динамичен и
деликатен, оригинален роман, в който
си дават среща България и Хърватия. И
действително, не липсват коментари
и стрелички, които завършват с
непряк сблъсък между баницата и
бюрека – съответните национални
разновидности на общ за Балканите
специалитет.
След края на романа и преди
съдържанието, вместо да поднесе на
читателя послеслов с „технически“
характер, Даниела ди Сора подарява на
читателите рецептата за българската
баница – малко бижу в италианското
издание. (Джорджа Спадони, www.
eastjournal.net)
Романът на Вълчанова разказва
за живота на жени, мъже и един
остров. Разказва за крехкостта на
съществуването и за опасността
всичко да претърпи крах. Писателката
го прави с нотка на лежерност,
примесена със силно желание за контрол
над съдбата, като ни напомня, че
когато сме такива, каквито сме, никога
не намираме покой, нито утеха, както

превъзходно ни показва Вирджиния
Улф: „Животът не е гирлянда от
увеселителни фенери, окачени
симетрично; животът е луминесцентна
нимба, полупрозрачна обвивка, която ни
обгръща от началото на съзнателното
ни съществуване до самия край.“ (В.
Улф, „Съвременният роман“, пр. Жени
Божилова)
Героините не спират да тичат,
непрестанно са в търсене на себе
си, отдадени на духовното си
усъвършенстване, което така или иначе
е в подем. Писателката ги обрисува
с лекота, но и със саморефлексивна
сила, и в резултат от това романът
e проницателен и необикновен
благодарение на умелата употреба
на въпросителните изречения, на
повествователната сръчност, а също
и на кулинарното познание, което се
проявява във финалния дуел между
баницата и бюрека, разновидности
на балкански специалитет: но всичко
това носи отпечатъка на женската
душа. А във връзка с кулинарния
момент преводачката Даниела
ди Сора не е написала послеслов
на тема трудностите в превода
на един жив и съвременен изказ, а
предлага на читателите рецепта за
типично български, и даже балкански,
специалитет, чието име се среща много
пъти в романа – баницата. (Силвия
Скапинели, www.sulromanzo.it)
Повествованието се разгръща като
придошла река, саморефлексивно е,
достолепно, но и иронично, тъй като,

щом се говори за съдба, за съвпадения,
всички емоции заживяват; леките
иронични нюанси са предадени по
блестящ и осезаем начин от отличния
превод на Даниела ди Сора.
Книга, която се обръща към
способността да устояваме, да
отвоюваме обратно живота си и да
бъдем това, което сме. Два женски
гласа, които водят въображаем диалог,
отърсват се от своята неувереност,
от своите провали, за да продължат
напред: едната поверява съдбата си в
ръцете на звездите, другата е по-делова
и прагматична и двете се съчетават
отлично в един водовъртеж, който ги
тласка по пътя към техните мечти и
надежди. (Лоредана Чиленто, https://
millesplendidilibriblog.wordpress.com)
Много оригинална история,
построена като пъзел от гласовете
на противопоставящи се разказвачи.
(Патриция Виоли, „Кориере дела сера“)
Приятно и свежо откритие в леко
мрачния период, през който преминаваме
напоследък. Лек и увлекателен като
стил, с тънка ирония и без да натежава,
романът „Остров Крах“ всъщност има
за свой център странното нещо, което
наричаме съдба. (Росела Монтемуро,
www.tuttoh24.info)
Подбор и превод
от италиански
със съкращения:
Дария Карапеткова

„Лавър“ от Евгений Водолазкин – вече на български
Евгений Водолазкин е сред найпопулярните съвременни романисти в
Русия. През 2013 г. романът му „Лавър“
получава най-големите руски литературни
награди – „Ясная поляна“ и „Большая
книга“. Името му е свързвано с това на
Умберто Еко, но на българския читател
той досега е могъл да бъде познат
единствено чрез жанра на интервюто.
Миналата година в бр. 2 от 25 януари
2019 г. на в. „К“ е публикуван разговора
на Наталия Няголова с писателя върху
тогава все още неиздадения у нас роман
„Лавър“. „Лавър“ обаче вече излезе от
издателство „Панорама“ с превода на
Антония Пенчева.
В разговора с Наталия Няголова Водолазкин
акцентира върху словото на писателя и
важния за писането отговор на въпроса
„какво“. Но от „Лавър“ личи не по-малката
важност и на въпроса „как“. Езикът,
словото и онова, което писателят прави с
него, е важен пласт в романа. Вниманието
към езика е промислено и на нивото на
оформлението на книгата – главите са
номерирани чрез черковнославянски букви,
които присъстват чрез своите числени
означения.
Начинът на повествуване прави
впечатление още от първите изречения
на романа. Забелязва се отчетливо,
че езикът смесва различни пластове,
различни дискурси и регистри, така както
романовото време смесва различните
човешки времена. Езикът на места е
приказно-легендарен, другаде – строго
административен, или преливащ в умело
направляван хумор. В същото време
изниква обаче и въпросът за превода.
За трудността при намирането на
съответната подходяща дума, защото
въпросът „как“ прави романа труден за
превод.
В интервюто за в. „К“
Водолазкин говори за
различните преводи,
които до онзи момент
„Лавър“ има. Някои от
тези преводи се опитват

да се придържат към архаичния пласт
на романа, свързан с употребата на
черковнославянски думи. От интервюто
разбираме, че в сръбския превод този
архаичен пласт е бил заличен. Този пласт
в българския превод също не е толкова
обхватен. Безспорно преводът е бил
труден и е изисквал от преводачката
свободно да преминава през различните
пластове от средновековния говор към
съвременния, в българския превод се
забелязват по-скоро „средновековни
интонации“, както писателят твърди,
че било първоначалното му намерение при
работата му по „Лавър“.
Но нека продължим с това „за какво“
е този роман. Не можем да подминем
заглавието. Защо „Лавър“?
Лавърът е растение, чието име отпраща
към архаичните времена, в които лавърът
е обкичвал главите на победителите.
Но в „Лавър“ посоката на разчитането
е друга. Много помага корицата, дело
на Капка Кънева. Протегнатата ръка,
фрагмент от иконографски образ,
изобразява конкретен жест и това е
благославящият жест. Бихме могли да
кажем, че българската корица много подобре предава духа на романа, отколкото
руската. Това впечатление при повече
любопитство може да се провери от
всеки в интернет.
Жестът от корицата в българското
издание насочва към спасението и пътя
към него на главния герой на романа
– Арсений. Арсений обаче не остава
свързан с името си, то се мени, както
се променя и образът му, без обаче да
заличава устремеността си към Христос.
Романът обаче не е христологичен,
а по-скоро той е прицелен към това
какво е време, към личния път и личния
Апокалипсис. Защото личният път,
излизането от състоянието на комфорт,
започва с разкъсването на спокойния
свят, наивното идилично живеене.
Такива са първите 60 страници на
романа – детето и младежът Арсений
е приютен в лоното на любовта, която

обаче се изплъзва по негова вина и именно
желанието за изкупление извежда героя
на пътя, за да преобрази романовото
повествование. Любовта и вината,
желанието за изкупление водят Арсений.
А без грешка и вина няма изкупление, няма
и в края на краищата мъдрост, няма и
възможност да твориш чудеса.
Пътят превръща главния герой от
Арсений в Устин, той става и Амвросий,
докато накрая приема името Лавър.
Четирите му имена са като живота на
четири личности, а животът, свързал
тези личности, е живот мозайка,
отделните части на която може да сглоби
само онзи, който върви със своя цел.
Връзката между четирите личности
на главния герой е чудотворството,
което се случва естествено като част
от битието. Но чудесата и целта
превръщат романа в роман житие,
именно като такъв го определят руските
критици.
Но главният герой е не само многоименен,
описаният му живот е не само мозаечен,
но и многопластов. Чудесата, които
извършва Арсений в зрелите си години,
са евангелски, но учудването му от
света в младостта, както и самото му
физическо описание напомнят за Малкия
принц от Екзюпери – това е русата коса,
желанието за летене (което може да ни
препрати и към Античността, на която
не са чужди и други части в романа) и
най-вече скрити цитати, като известния
с отговорността към онова, което си
опитомил: „ние сме отговорни за онова,
което сме опитомили“, казва Арсений.
По отношение на античните връзки,
те са откриваеми на различни нива – на
първо място е разказът за Александър
Македонски, на второ място са мълвите
за странните и страшни същества от
непознатите земи – представата за тях
е заета от митовете. Отделни случки в
младостта на Арсений създават алюзия
за древногръцките митове, например
срещата в кръчмата, когато Арсений
отказва сексуалното предложение

на кръчмарката, напомня за мита за
Федра и нейното фалшиво обвинение на
Хиполит. Развръзката в този епизод на
романа обаче не е в посока на античната
трагедия. Водолазкин предприема други
стратегии, насочени към осъзнаване на
грешката и разкаяние.
Наред с античните връзки, много силно
в романа, чието действие се развива през
Средновековието, е присъствието на
настоящето, представено като бъдещи
видения, но също и като начин на говорене
на някои от персонажите.
Така Водолазкин постига една от
целите на романа си, осъществява
неговата неисторичност. Неслучайно
„Лавър“ жанрово се самоопределя
като неисторически. Не без значение
за задачата на Водолазкин е другият
важен герой – италианецът Амборжо,
чрез когото намира реализация
идеята, че целта на човешкия живот е
неисторическа. История имат народите,
но не и отделният човек. Отделният
човек всъщност е свободен, за разлика
от хората като цяло. Четирите
части на книгата, озаглавени „Книга на
Познанието“, „Книга на Отричането“,
„Книга на Пътя“, „Книга на Покоя“
сродяват романа с библейските книги, с
битието като житие, а не като история.
Но Арсений в нито един момент от
живота си не се счита за светец и
чудотворец, той постоянно се съмнява,
търси знак, че живее правилно, че изкупва
вината си, но знак няма. Дали вината е
изкупена, дали пътят е бил правилен –
няма да издам, отговорът е втъкан в
композицията на романа и аз препоръчвам
неговия бавен и наслаждаващ се на
словото му прочит.
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Яница Радева
Евгений Водолазкин, „Лавър“,
прев. Антония Пенчева, изд.
„Панорама“, 2020.
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„Златно сърце“ с ново издание
Йоанна Нейкова

Писателят Богдан Русев разказва
екстремната история на Дизела –
световно признатият състезател по
спортно ориентиране. Биографията
на Кирил Николов в никакъв случай
не е конвенционален наратив за
успеха на един професионален атлет.
Тук възвишеното е преплетено
с реториката на остроумното,
историята – подобно на погрешна
прогноза за времето – изненадва
читателя с резките си обрати. Главните
герои са двама – Дизела и Природата,
а техният антагонизъм поражда една
съвременна българска легенда.

Иван Вазов,
„Софийски
разкази“, изд.
„Колибри“, С.,
2020
Сборникът „Софийски разкази“ събира
разкази и пътеписи от „патриарха на
българската литература“, съдържащи
софийска тематика. Припомняйки си
сборниците „Драски и шарки“, „Видено
и чуто“, „Пъстър свят“, „Утро в
Банки“, читателите ще се върнат
в София в края на деветнадесети и
началото на двадесети век. Заедно с
Вазов ще се разходим по улиците на
София и околностите на столицата,
ще се зачудим на нравите на нашенци,
на страстите и непосредственото им
поведение.

Сергей Лебедев,
„Предел на
забравата“, прев.
Денис Коробко,
изд. „Кръг“, С.,
2020
Забвението може да бъде милост за
разкаяните, но може и да е покана
за повторно завръщане на отминал
исторически ужас. Там някъде забравата
има предел, отвъд който болката
нараства неимоверно и човек не може
да прости дори на най-близките си.
Романът „Предел на забравата“ ни
запознава с млад мъж, чийто близък се
оказва палач в трудов лагер. Хората,
преживели изтезанията, трудно
разказват за живота си, който са
понесли. Писателят Сергей Лебедев
се опитва да създаде пространство за
неизговоримото, далеч от назиданието и
лесните присъди.
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Това лято подрастващите читатели
ще имат възможността да се докоснат
до едно от най-емблематичните
произведения за деца, писани на български,
тъй като първият оригинален български
детски роман – „Златно сърце“ на Калина
Малина – излиза в ново издание след
дълго отсъствие от книжните рафтове.
Новото книжно тяло на така важния
за развитието на литературата за
деца и юноши роман излиза под знака на
издателство „Кръг“, а художественото
оформление на корицата е дело на Виктор
Паунов.
Калина Малина (псевдоним на Райна
Иванова Радева-Митова, 1898 - 1979),
през по-голямата част от живота си
работи като преподавателка, наред
с писателската и преводаческата си
работа. Първият є роман за деца,
„Златно сърце“ е създаден специално за
подрастващото българско поколение.
И макар това да е най-известната
є творба, писателската є дейност
не спира дотук. Напротив, тя е
изключително активна и през годините
сътрудничи на редица периодични
издания, сред които са „Звънче“, „Росица“,
„Светулка“, „Септемврийче“ и други.
Писателката има зад гърба
си и няколко поетически
книги – „Обичам“,
„Кавалче“, „Моряче“,
както и авторски приказки
за деца, като най-познати
са „Седефеното копче“
и „Светещата риза“,
поместени в сборника
с приказки „Приказки

безспорен е приносът на „Златно сърце“ в
изграждането на една линия на развитие
на българската литература.
Романът на Калина Малина не е
контрастен спрямо световното
наследство, а се вписва по много
органичен начин в застъпени и познати
сюжети. „Златно сърце“ следва
вече установен жанров модел от
западноевропейската литература,
като се основава предимно на примера
на романа „Без дом“ на Ектор Мало.
Въпреки това сюжетните детайли
и персонажите, както и Елин Пелин
отбелязва, са близки до българската
действителност.
Сюжетът на „Златно сърце“ проследява
нелеката съдба на Димчо, който е
едновременно разказвач и герой на
историята. Малкото момче е отвлечено
от чергари, което поставя началото
на редица приключения и изпитания,
през които той трябва да премине
и едновременно с това да запази
доброто в сърцето си. В края на романа
истината възтържествува, а всички
тайни са разбулени, героите намират
своето щастие в живота. Кръговата
композиция на текста затваря
сюжетното действие, представяйки
малкия Димчо като пораснал мъж – зрял
и мъдър.
Добротата, сърдечността,
трудолюбието и любовта взимат
превес над злото. Романът среща
малките читатели с традиционните
сблъсъци между добро и зло, истина
и лъжа, щастие и скръб, трудолюбие
и прахосничество. Новото издание
съживява една класика и позволява на
цели нови поколения да се срещнат с
прекрасния роман на Калина Малина.

Децата са разкошна публика
Разговор с Катя Антонова от изд. „Рибка“
Вие сте нейна авторка, а Евгения
Николова е илюстраторка на първата
ви съвместна книга – едноименната
на издателството ви „Рибка“. Как
се зароди идеята да работите
заедно върху нея и да създадете
издателството съвместно с Милен
Антиохов? Какви са ролите на трима
ви в него?
– Винаги много съм се възхищавала
на професионализма на Евгения.
Тя притежава качества, които са
тотален дефицит в България. Идеята
да създадем издателството се появи
съвсем естествено – не ни харесваше,
че по онова време нямаше достатъчно
интересни съвременни детски книги.
Почти никакви нямаше.
Тъй като никой от нас не се беше
занимавал с издаване на книги, се учехме
в процес на работа. И всеки правеше
всичко. През последните три години
управлението на издателството е
поверено изключително на мен. Но
ползотворната съвместна работа
продължава!
Казвате, че вашата рибка владее
много езици, но главният сред тях
е детският. Какъв трябва да бъде
езикът, насочен към децата? И кои
са основните постулати и нюанси,
на които се опитвате да сговорите
детската публика?
– Езикът, на който трябва да се говори,
когато наистина искаш да те чуят, е
този на любовта. Колкото и скучно да
звучи, вярно е – ако си воден от любовта
към децата, няма как да не намериш
правилните думи. Децата са моята
слабост, моето вдъхновение! Преди да
започна да им говоря чрез книгите си, се
опитвам първо да ги разбера. Искам да
им помогна да се чувстват по-щастливи,
по-силни, по-спокойни. А понякога имам
желание просто да ги разсмея.

Онова, с което силно се отличават
книжките на издателство „Рибка“ е
характерният им дизайн, красивите
илюстрации и безкомпромисното
оформление. Какъв е процесът от
избирането или написването на
конкретния текст до оформлението
на една книга в нейния краен вид?
– Имаме наистина специфични
изисквания и към текст, и към
илюстрации. Нашият стремеж е
книгите ни да стоят достойно до тези
на най-добрите артисти от света.
Не обичаме да правим компромиси
и непрекъснато си поставяме нови
предизвикателства. Всяка идея, ръкопис
и илюстрация се обсъжда от екипа и
дружно преценяваме дали е подходяща да
бъде подписана от „Рибка“.
Дейността на „Рибка“ не се изчерпва
с издаване на книги. Имате още
няколко интересни проекта, които
се опитват да намерят език за
емоциите на детето. Визирам найвече игрите „Как си, Мечо?“ и
„Ангелчета за заспиване“. Те са един
опит да се артикулират трудностите
на малките и да се осъществи
своеобразен превод от езика на детето
към езика на възрастния и обратно.
Какви са следващите ви идеи в тази
посока?
– Да, всички ние освен артисти и
издатели, сме и родители. Много добре
разбираме трудностите, които срещат
родителите. Затова, осланяйки се на
собствения си опит и наблюдения, се
стремим да им помагаме с каквото
можем. Точно така се появиха игрите,
които цитирате. През годините си
дадохме сметка, че те наистина са в
помощ и на възрастните, и на децата.
Обратната връзка е страхотна!
Предстоят ни още проекти, свързани с
игри. Няма да издаваме много, защото

Снимка: ribka-publishing.bg

Богдан Русев,
„Предпоследната
крачка.
Историята на
Кирил Николов
– Дизела“, изд.
„Вакон“, С., 2020

от български писатели“ от 80-те. Не
трябва да пропускаме и факта, че на
името на Калина Малина е учредена
през 1984 национална литературна
награда, традиционно връчвана на
утвърдени творци на детска и юношеска
литература – сред наградените през
годините са Валери Петров и Леда
Милева.
Произведението на Калина Малина
има изключителната стойност за
развитието на литературата за
деца и юноши у нас, тъй като има
пионерен характер. Любопитен
факт е, че редактор на книгата е Ран
Босилек, което само по себе си говори
достатъчно за качествата на романа.
За първи път „Златно сърце“ излиза през
1930 година и бързо книгата е високо
оценена както от критици, така и
от читатели. Многократно цитиран
и споменаван става отзивът на Елин
Пелин, който излиза в сп. „Българска
книга“ през същата година, недвусмислено
демонстриращ положително мнение.
Той изтъква универсалния характер
на историята в „Златно сърце“, като
не пропуска да отбележи и че силата
на текста се крие в пречупването
на общовалидното през образите и
цветовете на познатото и родното.
Елин Пелин засяга и още един много
ключов момент от развитието на
литературата за деца у нас – той
коментира появата на все повече
и повече оригинални произведения,
предназначени за деца и подрастващи,
писани от големи имена на българската
литература. Към онзи момент много попопулярни са преводните издания, които
обаче възникват в една недотам развита
преводаческа традиция. В този смисъл

искаме да изненадаме почитателите на
издателството.
Освен тези игри, целящи развитието
на емоционалната осъзнатост и
интелигентност на детето, имате
и занимателни и образователни
проекти като меморикартите
„Русалки“ и книжката на Нели
Маргаритова „Букви с меки лапки,
капели и чорапки”. Кои са нещата,
на които си мечтаете да научите
вашите читатели?
– Това, на което най-много бих искала
да науча всички деца – моите, другите,
всички – е да обичат себе си и да бъдат
щастливи с това, което имат, и там,
където са. Доста амбициозна цел, но
ще съм доволна, ако поне малко съм
допринесла да бъде постигната.
Макар главният фокус на „Рибка“
да попада върху публиката на наймалките читатели, имате и четири
книги в поредицата „Будлея“,
която е по-скоро насочена към
родителите и в частност майките.
Какви са ключовите разлики между
издаването на детска литература и
на литература за възрастни?
– Децата са разкошна публика. Както
обичам да казвам – те са най-добрите
хора на света. При тях няма заден план
– или им харесва, или не им харесва.
Възрастните сме сложни… Омотали
сме се в собствените си слабости
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В итрина

Днес „деецът“ е мъртъв
Разговор с Валентин Дишев за издателствата “АРС” и “Scribens”
Вие стоите зад издателствата “АРС”
и “Scribens”, които подкрепят много
от най-младите гласове в българската
литература и хуманитаристика. Днес
си говорим в твърде особено време,
как ще се отрази кризата COVID-19
на младите гласове, могат ли те да
станат видими в условията, в които
човешкото същество се отказва
доброволно от своята свобода, права и
историческа перспектива?
– Ние живеем във време на невидими
откази, които са далеч по-радикални и
променящи света. Например отказа от
тялото – превръщането му едновременно
в „обект“ на непрекъсната манипулация
и промяна, но и във виртуална „частица“
или вълна, фиксирана само в образ или
текст. Дори когато забелязваме това, ни
се струва, че анихилацията на тялото не е
породила мощен взрив. А го има. Невидим,
неосезаем, но променящ света. „Душата“
(или същностно човешкото, неговата
„историчност“) е изведена от тялото
(дори християнството, независимо от
профанизиращите го интерпретации, не
е правило нещо такова). С това самата
историчност, но и историята, се отказват
от твърд, от център, който да има своята
плът-ност. Светът наистина става
безкрайно пластичен, може
би за първи път – само воля
и представа. И това не е
единствената радикална
промяна...
COVID-кризата успя да
върне, само донякъде,
фокуса върху тялото. Но
както видяхме – само
донякъде и за кратко.

като пашкули. При нас винаги има
конюнктура. Да работиш за деца е
по-лесно, ако умееш да си честен.
В противен случай е доста, доста
трудно. Те имат сензори за честност,
добронамереност и любов.
Вие сте не само издателка, но и
авторка на много от книгите в
издателството. Какво ви дава
близкият поглед към собствените ви
текстове и съответно отстраненият
поглед към една чужда книга?
– О, аз съм дори по-взискателна към
собствените си текстове! Някак полесно прощавам грешките на другите
писатели. Двете дейности са коренно
различни – издателската и писателската.
Умението ми да съчетавам в себе си
различни качества и дори личности, в
случая е много полезно. Защото Катя,
управител на издателство „Рибка“, е
длъжна да притежава умения, които
могат дори да са вредни за Катя,
писателката. Голямо предизвикателство
е. Но това само ме стимулира!
За финал обичам да питам,
коя е революцията, в която се
припознавате?
– Надявам се, че нямате предвид
в исторически план. По душа съм
революционер. Чувствам се длъжна
да разрушавам всичко, което смятам
за неправилно. И да строя по-добро.
Стремя се революциите, които
повеждам, да не са болезнени, да са
съобразени с капацитета на хората и при
пълно уважение към техния избор. Трудно
се живее така. Но вечер
заспивам чудесно!
Разговора води
Франческа
Земярска

Фундаменталният дефицит остана
и рефлектира обратно върху нейното
развитие. И така въпросът за свободата
отново бе обезсмислен, защото няма
свобода без граница на неприкосновеност.
Ако се върнем към основния център на
въпроса Ви – днес младите отново имат
уникален шанс. Ако отворят мислещата
си сетивност към битийните дефицити.
Поезията се ражда в усещането за зейнала и
безпределна, битийна неприютеност – няма
как да я изпълниш, няма как да те побере.
Мнозина от тях мислеха града като
дом (утопията за града като дом се
възпроизвежда устойчиво дори и в
изговаряната самота и безприютност).
Сега са лишени от него. Той се изговаря
в условията на кризата като заплаха.
Втората любима утопия е миналото
(обикновено в носталгичен „ключ“ и точно
затова скрито мислено като все-ощевъзможно). Сега е ясно, стана видимо,
че миналото не е „възможно бъдеще“.
Пропастта, зейнала между тези утопии
и реалността, е шанс. Възможност за
прїсвет. Точно сега е възможно и нужно
да се изговаря друг свят. Запълващ
битийните дефицити, възстановяващ
мярата на единството, на битийната
плътност. И точно сега могат да бъдат
чути. Има нужда от такъв хоризонт.
Много от книгите на двете
издателства са пуснати във
виртуалното пространство със
свободен достъп. Това действие отива
отвъд пазарната логика, отстоявайки
каузата на книгите. Как намирате
смислите, които ви водят в подобна
дейност?
– В това действие има и „пазарна“
логика все пак. Има изследвания, които
настояват, че безплатното публикуване
на книгите в електронен формат не
намалява, а увеличава продажбите на
изданията на хартия. Дава възможност
за информиран избор, дава възможност
за влюбване (което, да си го признаем,
често интуитивно се превръща в жажда
за „притежание“. Нещо ужасяващо в
любовта на две човешки същества, но
полезно за съдбата на книгите).
Но наистина идеята ни (моята и на
Георги Гаврилов от времето, в което и
той стана част от “Арс”, времето, в
което заедно създадохме “Скрибенс”) е
най-вече да се даде шанс на книгите. Не
вярвам в “книгата намира читателя си”.
Не и днес. Не и за все още живите автори.
Книгата, като усилие на автора, е опит
за неговото трансцендиране. За създаване
на нов хоризонт. И ако тя не се срещне с
мислещата сетивност на друго човешко
същество, се превръща в смърт за автора
си. Грижата за книгата е грижа за автора,
запазване на шанса му за безсмъртие, но
преживяно като актуално. Като живот.
Сега. Каузата на книгата е кауза на живота.
В момента светът, какъвто го
познаваме, е парализиран от страх.
На фона на това във връзка с новата
Ви стихосбирка „Янус“ Вие говорите
за това, че в книгата си се стремите
да не изплашите читателя, а да го
привлечете в един друг възможен свят.
Изкуството ли е онова, което ни кара
да гледаме света без страх, или иначе
казано, възможността да мислим света
в бъдещето, в проект?
– Не всяко изкуство. И не във всяка форма.
Изкуството отдавна се е превърнало в
част от „разделението на труда“, породило
е свое „всекидневие“, което има за свой
хоризонт само и единствено собственото
си възпроизводство. И възпроизводството
на своите „агенти“. Шанс за мислене на
изкуството като възможност за промяна
имат само онези, които по някаква причина
успяват да се „раздвоят“, да мислят и
света, и самите себе си като вече изречен
разказ, но и да видят света като възможен
друг, като го „изрекат“ като вече „случил
се“, като актуалност. И страхът няма как

да е елемент от тази нова актуалност –
актът на удържане на тази двойственост
вече предполага загърбване на страха,
решимост да останеш в откритостта на
битието.
Когато в едно интервю споменах
нежеланието си да плаша, имах предвид
това, че умението изисква не да заявиш,
а да привлечеш, да прегърнеш. Промяната
няма шанс, ако отграничиш себе си, ако
настояваш за „различност“. Тя може
да се случи само ако оставиш място за
другия. Като с това оставиш място за
свят. Изкуството „работи“ през мекота.
Преодоляването на съпротивата на
материала не може да бъде в неговото
разрушаване, а в намирането на онова
специфично съчетание на „инструмент“
и пластичност на материята, което не
руши, а създава ново съдържание...
Вашата любима Маргьорит Юрсенар
успява да обживява миналото и да
изговаря травмите на съвременното
общество, така тя успява да свърже
настоящето и една отдавна изгубена
реалност като тази на император
Адриан или на нейния ренесансов герой
Зенон. Мислейки за подобни личности
като Юрсенар, която преди 30 години
съвсем тихо се превръща в първата
жена във Френската академия, с
което без да се занимава с актуалния
по нейно време феминизъм, успява да
направи огромна крачка в промяната
на ситуацията на жените, се питам,
какви са нашите герои и каузи днес?
– Живеем във време, следващо смъртта
на героите. Днес „деецът“ е мъртъв.
Реалността се променя не чрез действие
и дейност, а чрез общуване. Живеем
времето на Потребителя.
Аз самият често съм говорил за
негативните последствия от това. Но
най-негативното е, че не забелязваме как
това е шанс. Огромен шанс за промяна.
Защото светът днес се управлява не
от правителства и корпорации чрез
властови действия, а от синхронизациите
на потреблението. Всяка власт днес
синхронизира потреблението и чрез
това се възпроизвежда. Но това е
огромен, несрещан досега шанс. Ако
имаме разбирането, че може да се
противостои на властовите (но и на
„спонтанните“) синхронизации, ако ги
превърнем в инструмент за промяна с
невиждан потенциал (potentia = мощ),
светът наистина може да стане друг.
Изкуството синхронизира. Поетът
(мислен в един по-широк смисъл) е
онзи, който може и трябва да поеме
отговорност за този шанс.
Неминуемо “Арс” и “Scribens”
препращат още и към дигиталното
списание „Кръстопът“, „ГлосиФест“,
пространство „Хралупата“. За подoбна
дейност е нужна много енергия и до
вас в нея стои един много млад, но вече
утвърден екип от Георги Гаврилов, Анна
Лазарова, Христо Тодоров и др. Как
си представяте залозите пред тази
органично свързана мрежа напред?
– Постоянстващо усилие. Това –
способността за него – е единственият
„лимит“ пред възможностите на такава
мрежа. И отказът от „егоизъм“, от
егоцентрично настояване за граница
между „аз“ и „ние“. „Ние съм“ е не просто
„формула“, обобщаваща историята
на „човешкото“, неговия генезис и
възпрозводство, но и хоризонт, даряващ
със способността да бъде непрекъснато
отместван. Залогът и бъдещето са в
постигане на разбирането, че – както казах
по-горе – общуването е онова, което ражда
мощ. Междуличностното е онзи гръбнак,
който – интериоризиран – ни позволява да
ходим изправени. И да тичаме.

Хан Канг,
„Вегетарианката“,
прев. Цветомира
Векова, изд.
„Ентусиаст“, С.,
2020
Романът на Хан Канг е книга за човека,
вплетен в автоматизираните процеси
на консумация и потребление. Подобно
на едноименния герой на Херман Мелвил
от „Бартълби, писарят“ и младата
Йонгхе решава да остане безучастна към
принудата в обществото „Консумирай,
или изчезни!“. Именно процесът на
изчезване, на отчуждение от своя
и семейния живот, на капаните, в
които попадаме при опита си да сме
независими, са обект на разказването.
Романът „Вегетарианка“, въпреки
заглавието си, не е посветен на отказа
от месоядство, а чрез една алегория се
повдига въпросът кое е онова, което има
власт над нас.

Йозеф Рот,
„Радецки марш“,
прев. Елена
МатушеваПопова, изд.
„Лист“, С., 2020
Преводът на Елена Матушева-Попова
на „Радецки марш“ може да бъде
намерен от ценителите на Йозеф Рот
под редакцията на проф. Ана Димова.
Близо четиридесет години след първото
издание на романа на български език
читателите ще имат възможност
отново да срещнат едно от значимите
произведения на немскоезичната
литература, посветено на упадъка и
разпадането на Хабсбургската империя.

Цвета Петрова,
„Срещи с
вълшебни
създания“, изд.
„Софтпрес“, С.,
2020
Ако човек има възможност да тръгне
на път, през девет гори, та в десета,
да дири недружелюбни вълшебни
създания, добре е да бъде авантюрист и
задължително да има със себе си верен
спътник и другар. Така Никола и Марко
разбират за блатника, караконджула,
какво е сур елен и как се задомяват
самодивите. Направата на тази книга
следва връзката: от образа към словото.
Авторката Цвета Петрова разгръща
работата си върху илюстрации на
митични създания от българския
фолклор, като ги обвързва в общ сюжет
и повествователен глас в настоящото
издание с твърди корици.

Разговора води
Франческа Земярска
Литературен вестник 8-14.07.2020
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Съществува специфично „желание на издателя“
Разговор с Диана Циркова
„Център за психосоциална подкрепа“ освен като
център за психологично консултиране и обучение в
сферата на психосоциалните дейности функционира и
като малко издателство, което успя през изминалите
над петнадесет години работа да формира своя
публика, следяща за новите заглавия. Именно
забележителната издателската програма – насочена
както към специалисти, така и към по-широк кръг
от читатели – е поводът да представим вашата
дейност на страниците на „Литературен вестник“.
Какъв път изминахте, преди да предложите първата
книга като издатели?
– В края на 90-те години започна формирането на
първите психоаналитици в България, в рамките на
френското психоаналитично дружество Асоциация за
фройдистки изследвания и психоаналитично формиране
„Психоаналитично пространство“, със седалище в
Париж. Започнаха регулярните семинари с френски
психоаналитици – д-р Патрик Деларош, Клод Букобза,
Ален Вание, Катрин Вание и други, които заедно с
въвеждането на основните психоаналитични понятия
представяха работата си във френски институции за
деца и възрастни с психични проблеми. Самите те бяха
автори на книги. Тогава издателство „Лик“ започна
своята серия „Преноси“, в която излязоха книги на
Патрик Деларош и Ален Вание. В същото време в
страната се откриваха нови институции за деца, започна
формиране на техния персонал, университетите се
ориентираха към магистърски програми по психология,
свързани с практиката. Така малка група приятели и
съмишленици решихме да създадем издателство към
Център за психосоциална подкрепа и да започнем издаване
на серия „Практики“. Първите три книги бяха част от
дейности по проекти, финансирани от различни донори и
насочени към деца и юноши в риск и техните родители.
Сред авторите, които излизат на български език
с логото на „Център за психосоциална подкрепа“,
можем да срещнем имена като Доналд Уиникът,
Франсоаз Долто, Патрик Деларош, Мод Манони,
Жан Пиаже, Катрин Вание, изследващи през
психоаналитична призма развитието на децата и
юношите. Това ли е фокусът на издателството –
психичното развитие на малолетните?
– След издаването на 25 книги в серия „Практики“,
по-голямата част от тях в близко сътрудничество с
Асоциация Българско психоаналитично пространство,
бихме могли да кажем, че сме поставили няколко
акцента. Първият е върху психичното развитие и
психичното функциониране на децата и юношите –
трудностите в структурирането на психичния живот,
изграждането на фундаменталните психични инстанции,
задачите, които детето „решава“ в определен период в
зависимост от своето обкръжение и своята история.
Тук мога да посоча заглавията „Родители, осмелете
се да кажете не!“, „Трябва ли да се отстъпва пред
юношата“, „Проблемите на юношеството“, „Да се родиш
недоносен“, които са подходящи както за родители, така
и за специалисти. Изданията „Несъзнаваният образ на
тялото“, „Изследвания върху аутизма“, „Изоставащото
дете и неговата майка“, „От педиатрия към
психоанализа“, „Тялото“ са класическа психоаналитична
литература, предназначена за работещи с деца.
Вторият акцент е върху теоретичното формиране
на психоаналитици – книги като „Изтласкване“, „От
любовта към другите до любовта към себе си“, „За какво
служи психоанализата“, „Как да четем Лакан?“, „Новото
черно“, „Какво е лудостта?“ изследват историята,
клиничното проявление и съвременния поглед върху
основни психоаналитични понятия и психиатрични
страдания. Третият акцент е възможността за
психоаналитично осмисляне на арт терапевтичната
практика – тук мога да дам пример с „Отвъд думите
– арт терапия за деца от аутистичния спектър“,
„Принципи и практика в експресивната арт терапия“,
„Арт терапия и анорексия“ – която предстои да излезе
през есента.
Теоретичните заглавия, които предлагате, често
са свързани с практическата работа на екипите,
които работят в различни институции в сферата
на психосоциалните дейности. Вашите книги много
често подпомагат работата по доста трудни
случаи. Подобна близост между теория и практика
изисква ли по-специфична работа над преводите и
публикуването – предварителни
обсъждания и дискусии около
основните понятия, сериозна
редакторска намеса?
– Това е идеалният вариант и нещо,
към което се стремим. В процеса на
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издателска дейност успяхме да формираме един добър
преводачески екип, специализиран в превеждането
на психоаналитична литература. Розалина Дочева,
нашият преводач от френски, е участвала в няколко
преводачески колежа в Белгия, Франция и Швейцария.
Без преувеличение можем да кажем, че тя е един от
добрите експерти в превода на психоаналитична теория
от френски, особено в превода на понятията на Жак
Лакан. Част от преводачите ни от английски: Катерина
Занкова, Иван Дулов, Калина Йорданова и Анастасия
Гамова, са практикуващи психоаналитици, което има
значение за разбирането на текстовете и предаването на
смисъла на български език. Професор Асен Чаушев, Елица
Цигорийна и Мален Маленов са редакторите, на които
разчитаме за уеднаквяване на понятията и търсене
на най-точните съответствия, както и за създаване
на необходимите бележки и препратки в текстовете.
Както във философията, така и в психоанализата не е
лесно да се превеждат понятия. Това изисква работа, за
която не винаги има време и енергия. Но за превода на
психоаналитични текстове това е съществено, защото
слагаме началото на традиция. Всяко ново поколение,
което работи върху същите или подобни текстове,
ще има свободата да променя, но и възможността да
запази част от смисъла. Психоаналитичните текстове,
преведени на български език, са нещо свързано с
предаването на психоаналитичните идеи към следващото
поколение.
Освен книги, представящи психоаналитични
идеи – предимно в серия „Практики“ – издавате
и поредиците „Приказката“ и „Психоанализа
и литература“, в която читателите могат да
срещнат и художествена литература. Каква
е пресечната точка между тези области –
психоанализата, приказките и съвременната
художествена литература?
– Пресечната точка е в срещата между тях.
Психоанализата се среща по различен начин с изкуствата
и в частност с текстовете. Знаем, че Зигмунд Фройд
е получил наградата „Гьоте“ за литература. В серия
„Психоанализа и литература“ искаме да представим
практикуващи психоаналитици или работещи в това
поле, които са и съвременни писатели, носители на
литературни награди. Издадохме „Бог и аз“ на Жаклин
Харпман. Предстои да издадем „Болница Мълчание“
на Никол Малинкони. Любопитна е връзката между
психоаналитика – този, който слуша, и автора – този,
който разказва. Когато издадем още няколко книги,
може би ще проследим интересни тенденции, например
за желанието на психоаналитика и желанието на
писателя. Текстът на приказката също се е срещал с
психоанализата неведнъж по различен начин. В статии на
Фройд, в творби на Юнг и неговите последователи. Серия
„Приказката“ се роди от идеята за превод на класическия
психоаналитичен текст на Бруно Бетелхайм „The Uses
of Enchantment“. Надяваме се да имаме възможност да го
издадем.
Задължителна лавица на всяка голяма книжарница
са книги, подредени под рубриката “self-help”
литература. Това подсказва, че това са книги, които
имат значителен търговски успех. В противен случай
те нямаше да имат място в големи вериги и нямаше
да са така видно предлагани. Какво предполага
масовата потребност от подобни заглавия? И
бихте ли определили като заплаха или непреборима
конкуренция подобни издания за по-софистицирано
писане, което вие защитавате - от Патрик Ландман
до Славой Жижек, да речем?
– Има читатели за всеки вид писане. Вероятно авторите
на “self-help” литература са харизматични, така както
Патрик Ландман и Славой Жижек, които имат каузи
и това заразява публиката. Натискът на реалността
върху съвременния човек е по посока изключване на
несправящите се, „бавните“, страдащите. Обещанието и
примерът, че има бърз начин да се справиш с проблемите
си, винаги са много примамливо решение.
Този вид литература обикновено позволява моментално
да разпознаеш себе си, това се случва още в заглавието
или в част от написаното. В тях се предлага и
прагматичен подход за подобряване, за справяне с
проблемите. Но този подход обикновено изключва другия,
изключва риска да влизаш в отношения – човекът е
сам с книгата и просто трябва да последва стъпките,
описани от автора. По-скоро мисля за тази литература
като за наш „съюзник“, защото читателят, който си
купува такава книга, вече се е запитал: Какво ми е?
Защо не мога да бъда щастлив? Как да се измъкна от
положението, в което се намирам? Наблюдението ми е,
че четенето на “self-help” литература понякога става
първата стъпка, която кара човек да се замисли отвъд

ясно зададените критерии и начини за справяне. Да се
замисли как самият той участва в конструирането на
собственото си страдание и благодарение на това да
потърси психоаналитик.
Какви саможертви трябва да правите като
издател, за да се реализира поредното заглавие на
важен и значим автор? Как намирате финансиране
при закупуването на авторски права, за качествен
и професионален превод, редакция? Срещате ли
подкрепа от институциите? И същевременно какво
ви мотивира да продължавате и разгръщате вашата
дейност?
– Струва ми се, че съществува специфично „желание на
издателя“, върху което се крепи работата на малките
издателства. Обикновено те не реализират печалба,
а осъществяват свои издателски мечти, нямат
персонал, а работят с малки екипи, различни за всяка
книга, съставени от съмишленици и водени от желание
конкретното издание да се случи. Финансирането е
трудно, но мисля, че имаме какво да учим по отношение
на така нареченото „индиректно подпомагане“ –
възможността за преводачите да работят в
международни колежи, възможността за представяне на
отделни издателски проекти пред заинтересовани бизнес
организации или финансови институции, както и по
отношение на нетрадиционната реклама и представяне
на изданията. Възможността за сътрудничество
между малките издателства също ни занимава и
вече наблюдаваме интересни примери в европейските
страни. Разчитаме не на правителствени програми, а на
инициативи от издателски и професионални общности,
които споделят сходни идеи.
Кои са следващите заглавия, които читателите да
очакват? Къде могат да ви намерят и как да следят
вашите бъдещи изяви?
– До края на месец юли ще бъде готов първият продукт
от новата серия: „Стъпчици“. Това е малка книжка,
придружена от 28 карти, с името „Игри с бебето“.
Илюстрациите и дизайна са на художничката Надежда
Георгиева, а автори на книжката са психоаналитик,
психотерапевт, детски музикален педагог и треньор по
плуване за бебета. С тази нова серия искаме да окуражим
родителите да следват малките стъпчици в развитието
на своето бебе с любов, търпение и вдъхновение.
Очакваме до края на тази година да реализираме:
„Болница Мълчание“ от Никол Малинколи в серия
„Психоанализа и литература“, „Арт терапия и
анорексия“ от Натали Бон-Перо в серия „Практики“.
Ще помогнем на Асоциация Българско психоаналитично
пространство за издаването и разпространението на
книгата „Всеки с мозъка си“ от Франсоа Ансерме, както
и за първите два сборника от новата серия „Клинични
семинари“ – сборник със статии на Ален Вание, и сборник
с преводни и български статии върху аутизма и детската
психоза. Подновихме усилия за реализиране на стари,
неслучили се идеи – Бруно Бетелхайм и сборник на Доналд
Уиникът. Съвсем скоро ще открием нов виртуален
магазин, в който книгите ще бъдат представяни по
оригинален начин чрез различни перспективи.
Поддържаме прекрасни партньорски отношения с
разпространителите благодарение на Елена Асенова,
нашия представител на книжна борса Искър-офис 32.
Изданията ни са достъпни във всички големи книжарници.
Въпросите зададе Мария Калинова

Снимка:
Фалко Фоллерт

К аузата
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Панаир по време на криза
(наблюдения на случаен минувач)
От 23 до 28 юни се проведе на открито ПроЛетния
базар на книгата в София. Книжното изложение
можеше да бъде посетено в парка пред Националния
дворец на културата. Под сгъваеми шатри, които
предпазваха едновременно от внезапен дъжд и силно
слънце, новоизлезлите книги в своите лъскави и
шарени корици примамваха погледите на взискателни
читатели и случайни минувачи. За шест дни нито
метеорологичните условия, нито корона кризата
повлияха на потока от хора. Всяко издателство се беше
съобразило с изискванията за дистанция и хигиена: две
шишета дезинфектант в двата диагонални ъгъла на
шатрите бяха на разположение за всеки, а участниците
в базара носеха маски. В моментите, когато ги сваляха
обаче, разкриваха усмивките, че някой ги заговаря, че
минувачите разпитват за препоръки, търсят определени
заглавия, или просто искат да си поговорят за книги.
Представителите на различните издателства, с които
разговарях, имаха същата реакция и към мен. Купувачи и
книжари бяха в добро настроение и ако не бяха маските
и дезинфектантите, човек не би се замислил, че допреди
месец-два четохме книги само у дома. В непосредствена
близост до щандовете имаше десетки хора, които,
насядали по пейките в парка, разгръщаха новите си
книги. Някои дори се бяха приютили под сенките на
дърветата и концентрирано четяха. Около щандовете на
издателства за детска литература както винаги тичаха
деца, докато майките им търсеха нови книги за четене.
Отидох на базара с един специфичен интерес: какво
представлява базарът на книгата по време на криза?
На пръв поглед ми се стори, че няма особена разлика откъм
посещаемостта, дори напротив. Останах изненадана, че

дори в последните часове на базара имаше хора с торби
я от по-големи издателства, я от по-малки. Но моето
предположение, че няма разлика с посещаемостта, не
беше само мое. Поговорих с представители на няколко
издателства, и мнозинството от мненията беше, че да
– наистина няма особена разлика в количеството хора,
които са решили да посетят панаира през това издание.
Книжарите дори бяха учудени, че има толкова голяма
посещаемост предвид два фактора: от една страна,
скоростното организиране на базара. Почти никой не беше
предполагал, че предвид извънредната епидемиологична
обстановка в страната ще може да се проведе един
нормален панаир на книгата. От друга страна, шатрите
все пак бяха разположени на открито и хората още
свикват с този формат. Това се случва за втори път,
след като преди две години базарът беше принуден да е в
близост до улицата, да бъде в парка. Честно казано, този
формат на открито изглежда доста по-динамичен, усеща
се като площад „Славейков“ преди ремонта, само че с
доста по-отбрана литература и вместо трамваи, покрай
ушите на хората се чуват автобусни ауспуси. Но това е
тема на друг текст.
Оказва се, извънредното положение е спомогнало за
подбора на книгите, които хората си купуват. Така
споделиха от издателство „Изток-Запад“: хората са
по-подготвени, защото по време на изолацията са имали
предостатъчно време за подбор. Затова и според тях
хората идват и с ясни заглавия, които търсят, но и
също за подаръци. От издателство “ICU” пък казаха,
че отдават неналичието на разлика в посещаемостта
спрямо минали издания поради силните нови заглавия,
които се появяват на пазара (напр. съвсем наскоро “ICU”
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издаде „Карай плуга си през костите на мъртвите“ на
Олга Токарчук). Според тях новите книги се търсят
и базарът е силно посещаван въпреки настоящото
положение. От „Жанет 45“ споделиха, че все пак има
разлика в количеството хора, които са видели на базара
през това издание. Въпреки това обаче те отбелязаха,
че книгите се търсят и купуват: купуват се български
автори, купува се много проза както на вече утвърдени
автори, така и на дебютиращи такива. На щандовете са
имали и гостуващи творци: една от вечерите са дошли
толкова много хора да видят един автор, че се е усетило
почти като премиера на книга. Радостното, споделиха
още от „Жанет 45“, е, че изключително много се търси
не само проза, но и българска поезия: питали са дори за
стихосбирки на Биньо Иванов.
В крайна сметка ПроЛетният базар на книгата не се
усети толкова различно, колкото се очакваше. Въпреки
бързата организация и въпреки началото на отпускарския
сезон повече от 110 български книгоиздатели и
книготърговци предоставиха книги на читателите,
а изложбената площ надхвърли 1000 кв.м в 23 шатри.
И макар че през изминалите няколко месеца хората се
бяха уморили да седят по домовете си, в скуката от
изолацията са успели да подберат новите заглавия от
пазара, които са по техния вкус. Затова и от страна
на купувачите имаше тази грижа към книгата, от
която настоящите времена се нуждаят. От страна на
Асоциация „Българска книга“ пък грижата дойде именно
от това, че не се отказаха да организират редовното
явление, каквото е Панаирът на книгата.
Лилия Трифонова

М А Л К И Т Е

Докато рисувам, едновременно разказвам
Разговор с Лиляна Дворянова
И преди сте илюстрирали различни издания за деца,
но „Слончето, което искаше да лети“ е вашата
дебютна книга, в която създавате цялостната
концепция от визуалната репрезентация до текста.
Какво ви насочи към писането за деца?
– Обичам да чета, обичам думите, но честно казано,
въобще не се чувствам уверена с моите думи. Те
получават сигурност само ако се хванат за ръка с
образите… Затова не бих казала, че съм се насочила
към писането за деца, а по-скоро към разказването чрез
образи.
Но не съм сигурна дали това разказване е само за деца,
ще ми се да не е само за тях, но и за техните родители.
Споделени книги – четени и гледани заедно.
Текстът в „Слончето, което искаше да лети“ е
минималистичен и всъщност неговата роля е да
подпомогне този, който чете-разглежда, да започне
да си разказва образите. Привлича ме жанрът на
визуалните книги (picture books) за деца и за възрастни,
в които образът надделява над текста, и в които
текстът играе подкрепяща или по-скоро подканяща
роля. В този тип книги образът си играе на литература,
а текстът „илюстрира“, той идва най-накрая и отваря
пространство за още разказ, за още думи.
Аз си представям, че четенето или разглеждането на
книжката за слончето е съпътствана от много повече
текст, отколкото има на страниците, представям си,
че родителят и детето разказват, обсъждат образите,
и книгата става повод за общуване.
Книгата излезе по време на извънредното положение
в България, а премиерата є беше виртуална. През
вашия поглед как се отразява на детската публика
подобно дистанциране от живото общуване?
– Всъщност за мен беше изненадващо, че издателство
„Мармот“ издадоха книгата по време на извънредното
положение и съм им много благодарна, за издателствата
това беше труден момент. Направихме виртуална
премиера, но тя не беше насочена към децата, а поскоро към родителите, да я обявим в публичното
пространство. Ако една премиера е насочена към
децата, то тя би трябвало да е в някакъв театралноигрови вариант, тогава живият контакт е
задължителен.
Виртуалния театър, виртуалната изложба или концерт
ми се струват само като люспа на събитието, но
присъствието на живо е съвсем различно преживяване,
в което участва тялото, присъствието на другите,
парфюмът на някой до теб, дъхът, шумоленето

на околните. Във виртуалното пространство
художественото произведение губи своята аура,
неповторимост и автентичност. Мисля, че това
донякъде се отнася и за общуването. Надявам се някога
да направим и жива премиера за деца и родители.
Вие сте от едно истински артистично семейство,
майка ви Емилия Дворянова е сред водещите имена
в съвременната ни литература, а баща ви Орлин
Дворянов е утвърден и много интересен визуален
артист. Подобно закърмяне и с културата на
текста, и с тази на образа несъмнено ви дава
широта на интерпретацията на отношенията
между тях. Споделяте, че първо са се появили
картините, а после сюжетът на книжката. Как
осъществихте превода от езика на визуалното към
езика на литературата?
– Първо ще кажа, че е прекрасно да израснеш в
такава среда: изложби, книги, романи, пърформанси,
карнавали, философски разговори и интересни приятели,
погледнато отстрани, си е за завиждане, но както каза
една моя приятелка – „чудя ти се как въобще успяваш
нещо да правиш, като имаш такива родители“. И е
права – те са толкова силно центробежни, че лесно
може да се оставиш да се въртиш в орбита около тях.
(Тук психоаналитиците трябва да се изкажат:)
Но може би защото има два центъра, не съм съвсем
всмукана, а по-скоро се люшкам в някакъв свой
хаотичен път между образите и думите. Като
дете рисувах, после завърших философия, после
графичен дизайн, после спрях да рисувам, защото не е
достатъчно концептуално и започнах да снимам и да
се занимавам с дигитално изкуство, междувременно
участвах в пърформанси и изложби с баща ми. После
правих докторантура в катедра „Методика на
изобразителното изкуството“ в СУ за визуалната
грамотност. По това време започнах да се занимавам
с илюстрация на учебни помагала, а последните години
написах и нарисувах учебници по Изобразително
изкуство от първи до четвърти клас. (В сайта ми
dvoryanova.com може да се видят част от нещата, с
които съм се занимавала.)
Някак едва сега в последните си творби намерих
някакво успокоение и уют. Осъзнах, че образите ми
приютяват думи и истории и че докато рисувам,
едновременно разказвам.
В момента работя отново над визуална книга, но за
възрастни, с работно заглавие Острови. Този път
текстът е от майка ми, но отправната му точка са

мои графики, които правих за изложбата си Острови,
през 2019 г. Трябваше ми някой, който може да им даде
словесната плът на нещо по-сложно като замисъл.
Първоначално тя каза, че не може да пише по картини
и затова избягваше да ги гледа. Получи се хубав текст,
но този текст изискваше още свои картини. Така в
книгата се оплетоха началата – от образ към текст,
от текст към образ. За мен е много интересно
отношението текст – образ и процесът, през който
минаваме.
А като сравня с детската книжка „Слончето, което
искаше да лети“, която си е съвсем моя, в нея може
и без думите – в нея наистина образът е водещ и
пораждащ и не бих могла да говоря за превод към езика
на литературата.
Творчеството за деца е свързано малко или много
с педагогически трудности. На какво искате да се
научат читателите от парцалените ви герои?
– Поставянето на някаква предварителна цел да
научиш някого на нещо чрез произведението си ми се
струва доста ограничаващо. Макар че в книжката има
история за приятелството, за доверието, за сърцето,
силно се надявам читателите да нямат усещането,
че някой ги поучава за нещо. Книгата има повече от
два края. Идеята ми беше да подтикна читателите да
продължат историята. Този подход го има примерно
в „Приказка без край“ на Михаел Енде и при Джани
Родари и кой знае още на колко места. В книжката
истинският край би бил само тъжният, защото тогава
историята на слончето и мишката се разпада, те се
разделят и този уютен и изпълнен със светлината на
приятелството свят изчезва. Щастливият край не
е край, а е продължение. Надявам се читателите да
продължат сами.
Коя е революцията, в която се припознавате?
– Не съм особено революционно настроена.
Мисля, че за сексуалната революция вече ми е късно.
За революция в изкуството – не съм достатъчно
гениална. Е, от време на време ми се ще да се включа в
революционни действия срещу „Топлофикация“, също
и към така наречения ни политически елит. Но дотам
стига „революционността“ ми.

7

Разговора води
Франческа Земярска
Литературен вестник 8-14.07.2020

Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

а
н
е
ц

За създаването на Метода на Лий Страсбърг

Ал Пачино със своя преподавател Лий Страсбърг

С

В началото на ХХ век изданието на Енциклопедия Британика
използва за дефинирането на термина „актьорство“
определение на Станиславски, което впоследствие бива
заменено от формулировка на Лий Страсбърг (Strasberg, 1987)1.
Работното заглавие на единствената написана от Страсбърг
книга „Мечта за страст“ (1987) е „Какво е актьорството: от
Станиславски до Метода“. Страсбърг решава да стане актьор,
след като вижда Станиславски в представление на Московския
художествен театър (МХТ) при гостуването на театъра
в Ню Йорк през 1923/24 г. Учителите на Страсбърг –
Успенска и Болеславски, са преки ученици на Станиславски.
Страсбърг се явява един от най-прочутите западни непреки
ученици на Станиславски, който успява да създаде школа
от последователи на Системата (на Станиславски) в
Америка, наречена от него Метод. В книгата си „Мечта за
страст“ Страсбърг сравнява значението на Станиславски за
развитието на театъра на ХХ век с Айнщайн във физиката
и Фройд в психологията.
Харолд Клърман, Лий Страсбърг и Шерил Крофорд (Harold
Clurman, Lee Strasberg & Sheril Crawford) през 1931 г. създават
Груп Тиътър, който в голяма степен е организиран по подобие
на МХТ. Според Клърман2 (Clurman, 1997) такъв изключително
положителен като цяло ефект, какъвто Системата има
в Америка, тя няма в никоя друга страна в света освен
в Русия. Това се дължи на много обстоятелства –
исторически, социални, културни и основно на няколкото
искрени последователи на идеите на Станиславски, които
впоследствие стават преподаватели по актьорско
майсторство и режисура. Това са световноизвестните
педагози Стела Адлер, Станфорд Майзнер, Робърт Луис и
Елиа Казан (Stella Adler, Stanford Meisner, Robert Lewis & Elia
Kazan), започнали театралната си кариера като актьори в
Груп Тиътър под ръководството на режисьора Лий Страсбърг.
„Те създадоха театър – първата и засега единствена истинска
американска театрална компания, която противно на всички
очаквания, в обстановка на национална депресия, на често
враждебна и невежа преса, на финансови и художествени
провали и на вътрешни вражди и ревности подготви с нов
актьорски стил двадесет и една пиеси“3 (Hirsch, 2002).
През 1934 г. поради големия интерес към Системата в Груп
Тиътър актрисата Стела Адлер се свързва със Станиславски,
за да взема уроци по Системата от него. Станиславски високо
цени таланта на бащата на Стела Адлер, който е звезда на
еврейския театър от началото на XX век в Ню Йорк и е бивш
руски актьор, роден в Одеса. От 1870 г. Яков Адлер е член на
Еврейската театрална трупа на Розенберг (Yiddish Theatrical
Company, The Rosenberg Troupe) в Русия, след което емигрира в
Англия и по-късно в Америка.
От 1931 г. Стела Адлер е член на Груп Тиътър, където
собственик на една трета от театъра и режисьор е Лий
Страсбърг, който същевременно отговаря за обучението
и води класовете на артистите. Стела Адлер идва в Груп
Tиътър като вече известна млада актриса, обучавана от
Болеславски и Успенска в Лабораторен театър, където е учил
и Страсбърг. Ученичка на Болеславски и Успенска, а по-късно и
на Станиславски, тя е запозната с афективната памет, но не
приема използването є като основно методическо средство
и още тогава открито конфликтува със Страсбърг и неговия
зараждащ се Метод.
През 1934 г. Станиславски поканва Стела Адлер да взема в
продължение на пет седмици уроци по актьорство при него
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по време на един от престоите му в Париж. Така тя се явява
единствената ученичка както на Станиславски, така и на
Страсбърг. След завръщането си от Париж Стела Адлер
съобщава, че Станиславски не одобрява посоката, в която
Лий Страсбърг развива Системата и по-точно, че Страсбърг
ненужно силно набляга на значението на упражненията за
емоционална памет.
В книгата си „За актьорството“4 Майзнер (1987) споделя,
че е имал конфиденциален разговор със Стела Адлер и Харолд
Клърман веднага след завръщането им от Париж, за да решат
как да продължат да работят по Системата. В този разговор
между тримата се потвърждава същата информация по повод
мнението на Станиславски за Метода на Лий Страсбърг.
В диалог със студенти, поместен в същата книга (с. 182),
Майзнер споделя: „Стела и Страсбърг бяха врагове дори преди
откриването на Груп Тиътър. След завръщането си от Париж
в разговор с Майзнер Адлер казва за Страсбърг: „Той беше
фалшив дори преди да започнем“ (с. 182). В това изказване тя
има предвид периода преди създаването на Груп Тиътър.
Новината за позицията на Станиславски внася смут в
редиците на Груп Тиътър и отчуждава по-голямата част от
членовете на трупата от Страсбърг и неговия Метод, а не
след дълго и самият Страсбърг напуска Груп Тиътър. Така се
внася първото голямо съмнение по отношение на педагогиката
и практиката, с която Страсбърг работи в Груп Тиътър и
по-късно в Актърс Студио. От този момент започва така
наречената „война“ срещу Метода и Страсбърг. Въпреки
че мнението на Станиславски във връзка с педагогическите
похвати на Страсбърг не е потвърдено от никого, то
обръща на 180 градуса бъдещата история на използването и
развитието на педагогическата теория и практика, свързана
със Системата на Станиславски в Америка. По този повод в
своята книга „Мечта за страст“ Страсбърг споделя: „Въпреки
че Станиславски постоянно подчертава, че действието е
винаги психологическо, продължава да съществува объркване
и неразбиране дори за едно съвсем обикновено понятие като
„действие“. „Методът на физическите действия“, който е
писан по-късно, трябва винаги да се разглежда в съгласуваност с
ранните открития на Станиславски. Някои „експерти“, които
се основават само на по-късната работа на Станиславски,
предполагат, че концепцията за действието е била неизвестна
за нас в Американския лабораторен театър. Тези „експерти»
създадоха претенциозни, въображаеми теории за разликите
между начина, по който аз съм получил (от Болеславски и
Успенска) разбирането на техниките на Станиславски и
техните лични по-късни формулировки“5.
Това изказване на Страсбърг налага задълбочаване на анализа на
взаимоотношенията на върха на актьорската педагогическа
пирамида в САЩ. Този анализ ще осветли някои скрити
причини за отношението и разбирането или неразбирането
на основните елементи и понятия в Системата, които
преди всичко се дължат на споменатите по-горе от Хърш
„много вътрешни лични вражди и ревности“ по повод
взаимоотношенията на членовете на Груп Тиътър. На
корицата на същата книга на Хърш (Hirsch, 2002) „Метод
за тяхната лудост“, с подзаглавие „Историята на Актърс
Студио“, е поместен пасаж от критиката на книгата,
публикувана в „Ню Йорк Таймс Бук Ревю“: „От самото начало
[...] идеите на Станиславски запалиха огън от противоречия,
и то най-много в Актърс Студио“. Основна причина за
тези противоречия е Методът на Срасбърг, по който се
преподава там. Според нас повечето от причините за тази
необявена война срещу Метода са лични и нямат нищо общо
с театралната теория и практика, нито със Системата на
Станиславски“.
Една от причините за неразбирането на Метода в Америка е,
че Методът по подобие на Системата на Станиславски е само
предложение за създаване на походящ актьорски тренинг. Този
тренинг се състои в съзнателното подготвяне на подходяща
атмосфера по време на обучението, която да създава вярно
творческо самочувствие, увереност и свобода на бъдещите
артисти, но никой от двамата не смята, че този път е
единствено верен. Hапример известната актриса Шърли Найт
(Shirley Knight) казва на Страсбърг след показване на откъс в
Актьорското студио, че за разлика от присъствието си на
сцената и на снимачната площадка, тя се притеснява ужасно
по време на игра в студиото. Страсбърг є отговаря шеговито:
„Тогава защо по дяволите идваш тук?“ (Hirsch, 1984). В същия
стил след показването на първия откъс, в който участва
новоприетият в Актърс Студио Ал Пачино, Страсбърг
се обръща към останалата част на класа и казва: „Както
виждате, ние тук вземаме всякакви“ (Pacino, 2005). Когато
Станиславски се среща в Париж със Стела Адлер и тя му се
оплаква, че Системата я смущава, той є казва: „Ако наистина
те смущава, забрави я, но вероятно ти просто не я използваш
правилно“6.
След това изказване на Станиславски можем да предположим,
че знанията на Стела Адлер в този момент във връзка с
приложението на Системата в актьорското обучение и
използването на упражненията с въображаеми предмети,
които са път за достигане до емоционалната памет в
актьорското обучение и практика на Страсбърг, са доста
съмнителни. В подкрепа на това твърдение ще споменем
позицията на Адлер за използването на емоциите и чувствата
в актьорската игра: „Вие трябва да излезете отвъд вашия
безценен вътрешен опит още сега... Страсбърг е мъртъв...
Актьорът не може да си позволи да търси само в собствения
си житейски опит своите чувства и артистични решения...
Опитът на актьора не е същият като на Хамлет, освен ако
Meisner, S. and Longwell, D. (1987) Stanford Meisner on acting,
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5
Strasberg, 1987, р. 78.
6
Clurman, 1997, р. 150.
4

той не е също така принц на Дания“7 (Аdler, 2000).
Това твърдение на Адлер се приближава до теорията на
Дидро и е противоположнo на теорията на Станиславски и
Страсбърг, но тези нейни разбирания довеждат, както вече
споменахме, до разцеплението на Груп Тиътър и оттеглянето
на Страсбърг от собствения му театър. Години след това
Стела Адлер е сред най-популярните в Америка педагози,
работещи по Системата. Тя се занимава две години с
обучението на Марлон Брандо, който признава за свои учители
само нея и Елиа Казан и категорично отрича таланта на
Страсбърг като педагог. Удивително е, че Марлон Брандо,
който е пример за пръв актьор на Метода, открито не
харесва Лий Стрсбърг. Брандо не одобрява термина „Метод“
и в своята автобиография „Песните, на които майка ми ме
учи“ казва за Страсбърг: „Лий Страсбърг се опитваше да се
възползва от това, че ме е учил как да играя. Той никога нищо
не ме е учил... За мен той беше човек без вкус и без талант... Аз
отидох в Актърс Студио... заради Елиа Казан... Но Страсбърг
никога не ме е учил как да играя... Учиха ме Стела [Адлер] и
Казан“8.
Казан в своята автобиография “Живот“9 твърди, че геният
на Брандо е развит на базата на задълбочения тренинг, който
Адлер му дава в Ново училище за социални изследвания, преди
Брандо да се появи в Актърс Студио. Впоследствие Брандо
написва с дълбоко уважение и благодарност предговора на
книгата на Стела Адлер „Изкуството на играта на актьора“
(Аdler, 2000). Независимо от отношението на Адлер и
Брандо към Страсбърг, Казан никога не поставя под съмнение
педагогическите умения на своя учител Страсбърг „и го
цени, както Вахтангов цени Станиславски“10. В книгата на
Страсбърг „Мечта за страст“ Казан пише за Страсбърг: „...
Целият наш театър щеше да бъде по-малко жив и по-малко
амбициозен без влиянието на този човек“11.
Друг съществен проблем за неприемането на Метода е
проблемът с липсата на знания по въпросите, свързани със
Системата на Станиславски, защото първата книга от
„Работата на актьора върху себе си“, с название: „Работата на
актьора върху себе си в творческия процес на преживяването“,
е издадена през 1936 г. в САЩ, две години по-рано отколкото в
Русия, но следващата, втора книга от „Работата на актьора
върху себе си“, със заглавие: „Работата на актьора върху себе
си в творческия процес на въплъщаването“, излиза в Америка
след цели 13 години, през 1949 г. (Lewis, 1986)12. По този повод
Робърт Луис, който е съосновател на Актърс Студио и
педагог с неоспорим принос за развитието на обучението в
новия американски начин на игра, казва в „Метод или лудост“,
че е било много трудно за педагозите по актьорство, които са
последователи на идеите на Станиславски, да импровизират
през този доста дълъг 13-годишен информационен вакуум
(Lewis, 1986). Проблемът, който Луис поставя, е от особена
важност, защото, за разлика от Страсбърг, останалите
педагози, които преподават по Системата и са последователи
на Станиславски, не си поставят за цел да я обогатяват. Те
искат на основата на собствените си знания и разбиране да са
верни продължители на Системата.
Тук трябва да отбележим, че за разлика от всички останали
последователи на Системата в Америка, които активно
се занимават с педагогика през тези 13 години, Страсбърг
от напускането си на Груп Тиътър през 1936 г. почти до
приемането на поканата, отправена му от Елиа Казан, да
стане преподавател в Актьорското студио през 1948 г., не се
занимава активно с педагогика. Страсбърг работи в Холивуд
като ръководител на пробни снимки и режисира на свободна
практика в Лос Анджелис и на Бродуей. По това време той
дава частни уроци, като използва Метода си, формиран в
началото на тридесетте години в Груп Тиътър. Това не го
удовлетворява в необходимата степен и няколко години преди
поканата на Елиа Казан Страсбърг се завръща официално в
педагогиката, която е неговата истинска страст и сила. Той
започва да води класове в „Америкaнското театрално крило“
(American Theatre Wing) в Ню Йорк, където преподава Основи
на Метода.
Актърс Студио в Ню Йорк, създадено от Елиа Казан,
Шеръл Крофорд и Робърт Луис през 1947 г. (Hirsch, 2002) е
открито с цел да бъде място за обучение, поддържане на
формата и професионални контакти между членовете му.
По предложение на Казан Лий Страсбърг е назначен през
1948 г. като преподавател и от 1951 до 1982 г. е художествен
ръководител на Актърс Студио. То е феномен за Америка –
осигурява място за работа и усъвършенстване на актьори,
театрални и кинорежисьори, драматурзи и сценаристи в
продължение на повече от 60 години. Сега Актърс Студио
е част от New School – University of New York и е с богата
програма, която съдържа класове от всички школи и
направления в американската театрална педагогика. С
новото име Actors Studio Drama School то продължава да
съществува и до днес. Актърс Студио се смята за една от
най-дълго съществуващите компании с идеална цел в областта
на изкуствата в САЩ. Това се дължи на материалната и
моралната поддръжка на успелите му през годините членове,
повечето от които са световноизвестни творци и педагози
като Пол Нюман, Ал Пачино, Робърт де Ниро, Артър Пен и
Елиа Казан.
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Интерпретации на Франкфуртската школа
върху Франц Кафка
Георги Илиев
Настоящата разработка разглежда отношението между
две интерпретации на творчеството на Франц Кафка
– тази на Теодор Адорно и тази на Валтер Бенямин.
Основният текст на Бенямин, който ще бъде обсъден
тук, е негово писмо до Герхард Шолем от 1938-ма, когато
все още присъства първичният интерес към автори
като Кафка и Роберт Валзер, интерес, породен от
тяхната уникална комбинация от мистични и ужасяващи
моменти и социална критика. Адорно публикува своята
основна работа върху чешкия писател – разглежданите
тук „Бележки върху Кафка“, през шейсетте години
на ХХ в., когато модата по Кафка е вече отминала. В
съвременното естетическо съзнание Кафка е обвързан
с категорията на абсурдното и въпросът на деня е поскоро дали неговите произведения са запазили своето
място в критическото съзнание, дали не подкрепят
мълчаливо статуквото. Такъв е главният въпрос за Кафка
в Адорновата Естетическа теория. Тук концепцията
е донякъде различна от по-старите текстове на
Адорно и Бенямин. Имам предвид значението на
художественото произведение за етическия сблъсък с
новото, етическото справяне с неизвестното и онова,
което не попада в мрежата от категории на нашето
време. И двамата автори подхождат с известна неохота
към това да припознаят проблема като етически. За тях
въпросите на Кафка са въпроси на познанието и въпроси
на идеологията. Справянето с новото като етически
казус може да бъде тематизирано чрез начина, по който
двамата теоретици интерпретират справянето със
старото у Кафка. Настоящият текст представлява
опит за подобно тематизиране.
Митът и метафизиката имат важна роля не само във
философията на Адорно и Бенямин, но и в техните
литературнокритически съчинения. В началото е
едно недостатъчно мотивирано усещане или дори
предразсъдък, че светът на Кафка отпраща към прастари
времена. Ясно е обаче, че теоретиците не биха могли
да припишат на писателя някаква опростена версия
на диалектиката на Просвещението, която не би
била дори диалектика в истинския смисъл на думата.
Според подобна примитивна интерпретация Кафка би
трябвало да провежда социална критика, сравнявайки
съвременността с най-тъмните времена на мита,
които, види се, са останали непроменени от фалшивото
Просвещение1. Нито Адорно, нито Бенямин подхождат
по този начин. И двамата тръгват от първичното
питане има ли нещо архаично у Кафка и ако да, какво
все пак е то и какво значение има това за нас, какво
значение има за критическата социална теория. И тук
започват различията между двамата мислители. Докато
за Бенямин Кафка предлага на читателя досег със свят,
който е онтологически прастар, такъв, който носи нещо
отпреди мита, то за Адорно социалните отношения
при чешкия автор са по-скоро метафизика, т.е. те
са интерпретация на мита от специфичен тип. Понататък в настоящото изложение ще изясним каква е
тази интерпретация.
Според представителя на Франкфуртската школа
тъкмо на това метафизическо ядро се дължи и цялото
впечатление за автентична архаичност у Кафка.
Достига ли Кафка до профетически заключения относно
възшествието на идеологическото съзнание на сцената
на европейския дух през двете световни войни? Адорно
вярва, че това е трудно да се каже за което и да било
произведение на изкуството, докато според Бенямин
отговорът на горния въпрос е да, Кафка е посвоему
пророк, но отново с множество важни уговорки, които
си струва да бъдат разгледани. И най-сетне, има ли
стойност светът на Кафка за бъдещето? Дали тази
стойност е само стойността на ребус, който да
намери своето разрешение независимо от нашата воля,
или пък четенето на Кафка е възпитание и етическо
упражнение? Търсенето на отговори на тези въпроси
неслучайно се съсредоточава върху интерпретациите
на Адорно и Бенямин, тъй като те работят в една и
съща традиция и текстовете им представят адекватно
ситуациите преди и след Втората световна война. Тук
обаче поредността на разглеждане на техните текстове
ще бъде антихронологична – първо метафизиката на
Адорно и класическата визия на критическата теория,
а после митът, мистиката с Бенямин и една неочаквана
етическа перспектива.

Метафизиката според Адорно
Тук ще се съсредоточа по-конкретно на онова, което
Теодор Адорно нарича способност на метафизиката да
„спасява“ отживели понятия. Понятията за метафизика
В книгата си Диалектика на Просвещението Теодор Адорно и
Макс Хоркхаймер развиват теорията за Просвещението като
изначално обременено от инструментализацията на разума. Тя
започва още с мита, а самото Просвещение е фалшиво, защото
властта на разума е всъщност винаги маска на възхода на ново
господство.
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и философска работа с традицията на мисленето от
миналото са от централно значение за Адорновото
изследване на Кафка като мислител. Понятието му
за метафизика е специфично и не се ограничава само
до критиките на Ницше, за когото тази традиция е
единствено тежест, която трябва да бъде отхвърлена,
и чиито мнения и концепции безспорно са повлияли на
Адорно. За франкфуртския теоретик метафизиката
е начин на полагане на мисленето, характерен още за
някои от античните философи и свързан не само с
едноименната книга на Аристотел, която получава
заглавието Метафизика след смъртта на своя автор.
Когато говори задълбочено за метафизиката, Адорно
визира отношения между две системи на мисленето, при
което новата система измества старата, но „спасява“
нещо от нея и го инкорпорира като своя традиция. Така
се ражда всяка богата философска традиция. Логиката
на „спасяването“ оставя нещо от старите идеи и то не
се губи, не загива напълно при префункционализирането
на понятията. Метафизика в тесния смисъл на думата
е опитът на философските понятия да спасят нещо
от идеите в квазиплатонистки смисъл. Така във
философията придобива тежест понятието за дадено
в смисъл на гръбнак на аргументацията. Но идеята за
„спасяването“ е всъщност доста стара и определено
носи печата на философския навик да се хипостазират
абстрактни понятия – тя е на границата между
философията и мита. В своя диалог Федон2 Платон
споменава тази първична философска процедура, а Адорно
споменава Федон в книгата си Против епистемологията:
„Сократ от средния период на Платон вече чувства
нужда да потърси спасение в понятията в опита си да
изследва истинската същност на нещата“.
Позовавайки се на Федон, Адорно има предвид
първичното спасяване на нещата в понятията:
спасяваме нещата в понятията, за да бъдат достъпни
за нашите души, и така запазваме нещо от самите
неща. В диалектическото мислене на Адорно фигурата
на търсещия спасение Сократ, който е разочарован
от непостоянството на самите неща и от тяхната
неподатливост на разбиране, лесно се превръща в начало
на метафизиката. Сократ спасява не себе си, а нещата.
Процесът е обратен на представата за преодоляване,
защото всичко преодоляно по този начин остава в
традицията. Теорията за спасяването най-вероятно води
началото си от една лекция на Макс Хоркхаймер3, който
споменава, че Кант се е опитал да спаси метафизиката
в своята теория на познанието. По-подробен израз
„спасяването“ намира в книгите на Адорно за
Метафизика на Аристотел и за епистемологията на
Кант4. Следващият цитат онагледява схващането,
което той ще приложи и към изследванията си върху
изкуството:
Традиционните метафизически системи, които познавам
(…), макар да са били критично настроени към всичко, което
смятат за фиксирани или догматични идеи, те самите са
се опитвали, от друга страна, да спасят онова, към което
тези догматични или трансцендентни идеи реферират.
Метафизичните системи правят това само чрез разума и на
основание на разума.5

Адорно, Кафка и традицията
И така, Адорно има проблем със съотношението между
онова, което Кафка „спасява“, и онова, което той
унищожава чрез своята имплицитна социална критика.
Трудността е още по-голяма, когато теоретикът
се опитва да очертае диалектическа рамка на
митологизираното идеологическо съзнание, така както
писателят го е представил, и да удържи присъствието
на истината в хегелиански смисъл, в която се снемат
субект и обект. В Призми6 Адорно казва: „За Кафка, в
много по-голяма степен отколкото за когото и да било
друг писател, може да се каже, че не verum, а falsum е
index sui“. По думите на Спиноза Verum index sui et falsi
(„Истината е критерий сама за себе си, а също така и за
лъжата“), но при Кафка никъде няма индекс, указание към
истината. Оттук и нелекият път, който Адорно избира,
за да разкрие работата на изкуството в една проникната
от идеологически препратки знакова среда. Разказът на
Кафка с епическа хомогенност не допуска нищо друго
освен „размишления за греха, болката, надеждата и пътя
на истината“ (Призми). Самият Адорно цитира това
планирано заглавие на Кафка. Единственото оръжие на
Кафка, за да не се окаже пресъздаващ съществуващото,
е той да лиши наратива от каквото и да било символно
значение. Да буквализира текста така стриктно, че
Интерпретацията на Адорно най-вероятно не би издържала на
критика от страна на класическото образование.
3
Max Horkheimer, GesammelteSchriften, vol. 9: Nachgelassene
Schriften 1914-1931, p. 471.
4
Заглавията са „Критика на чистия разум на Кант“ и
„Метафизиката: понятие и проблеми“.
5
Adorno, T. Metaphysics: Concept and Problems, p. 8.
6
Adorno, T. Prisms, MIT Press: 1983, p. 247.
2

читателят вече да не може да избере буквалното четене
и да не намери мира, докато не разкрие нещо свое зад
художественото произведение. Буквалността е акт на
протест и съхраняване на художественото достойнство –
„достойнство“ в буквалното етическо значение:
Произведенията на Кафка се защитават срещу фаталната
естетическа грешка да приравниш философията, която
авторът влива в творбата, с нейната метафизическа
субстанция. Ако това стане, творбата ще бъде мъртвородена,
ще изразходва себе си в онова, което казва, и няма да се разгърне
във времето. За предпазване от подобно късо съединение, от
това да скочиш директно към значението, дадено в интенцията
на творбата, най-доброто правило е: всичко да се взема
буквално; нищо да не се покрива с понятия, призовани отгоре.
Авторитетът на Кафка е текстуален.7

На въпроса какви са корените на силната позиция на
буквалното у Кафка Адорно и Бенямин дават различни
отговори. Тук възникват и въпросите, от една страна,
какво е довело до характерното писане на чешкия автор,
където символното мислене е изместено от митична
буквалност на света, а от друга страна, до какво води в
естетически план това характерно писане. Адорно казва,
че Кафка се е спасил от опасността да изпадне в писане
на философска художествена литература, а опасността
е двойна – тя грози и читателите, които възприемат
художественото произведение като философско. С една
дума, ако четем и пишем по „философския“ начин, ще
пренебрегнем положеността на литературното мислене
във времето, неговата скрита социална положеност.
Тази историчност на литературата според Адорно
се родее с метафизиката, защото произведението
е част от традицията и прилага нейната мяра към
актуалното. Произведението се разгръща и добива
своето естетическо значение във времето, по това
Адорно е близък до традицията на херменевтиката,
но ако се обърнем към Естетическа теория, той има и
хегелиански основания за историчността на изкуството,
а именно необходимостта от опосредстване на
социалното и индивидуалното. Самият Адорно държи на
това да не възприемаме художествените произведения
като херменевтични предмети8. Това е само едната
страна на историчността, която Кафка е спасил чрез
въздържанието от символно мислене. Но как и от какво
всъщност се е спасил Кафка, какво е опазил? За да дадем
отговор на този въпрос, отново ще обърнем внимание на
понятието на Адорно за метафизика и на отношението
на Кафка към традицията.
Адорно не се занимава с принадлежността на Кафка
към немската или еврейската традиция в частност. За
теоретика е много по-важна традицията като фигура на
поддържане на статуквото, като вечна маска на новите
идеологии. Важно е да проследим как представянето на
фалшивото съзнание у Кафка може да се окаже неразделна
част от неговия критически потенциал. „Самият
той (Кафка) е допринесъл за разпространението на
неистинното“9, казва Адорно. Работата на писателя
с образите на властта и на цивилизацията, като
последното в най-голяма степен се отнася за неговите
разкази, е опасно приключение – единственият начин да
бъде властта разкрита в истинските си измерения на
тотален език. Но способността на произведението да
инкорпорира неистината на идеологията и да я превръща
в своя иманентна истина е част от неговата диалектика
и е характерна за начина, по който единствено то може
да бъде критическо10. Загадката на произведението е
такава, чрез която то е или критика, или недомислено
славословие на съществуващото – отговор на тази
загадка не съществува, или по-точно онтологически
той е положен в бъдещето. Настоящето на творбата
е тя да е „прекъсната“. Загадката и мълчанието са
конститутивни принципи в разказването на Кафка:
Загадъчното в художествените произведения е тяхното битие
на прекъснатост. Ако трансцендентността присъстваше в
тях, те биха били мистерии, а не загадки; те са загадки, тъй
като чрез прекъснатостта си опровергават онова, което все
пак биха искали да бъдат. Съвсем неотдавна всичко това вече
стана тематично за изкуството в „изкривените“ притчи на
Кафка (явно скритата препратка е към текста за Кафка от
„Призми“ – б. м., Г. И.).11

Такава е и метафизиката на изкуството – чрез своя
„изкривен“ настоящ образ негативно да дава нещо
по отношение на бъдещето, това е и смисълът
на метафизичното движение по запазването на
традиционното в изкуството. То сочи към онова, което
го няма за мисленето. Изкуството не съдържа показание,

9

Ibid., p. 247.
Адорно, Т. Естетическа теория, София, Агата: 2002, с. 176.
9
Adorno, T. Prisms, p. 247.
10
Адорно, Т. Естетическа теория, с. 192.
11
Пак там, с. 188.
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Интерпретации на Франкфуртската школа
върху Франц Кафка

Свидетелската мисия на Кафка
според Бенямин
Ще приложа в пространен цитат една забележителна
алегория на Валтер Бенямин, която той използва като
аналитичен инструмент, за да дефинира параметрите на
света на Кафка. Казано опростено, смисълът е следният:
един епистемологически казус е поставен в основата на
съвременното идеологическо заслепение, а един етически
акт на свидетелство за невидимото идеологическо
зло е единственият ни шанс да се противопоставим.
Цитатът е от писмо на Бенямин до Герхард Шолем:
Творчеството на Кафка представлява елипса, чиито фокуси
(винаги са по два – б. м., Г. И.) са силно раздалечени и са
дефинирани, от една страна, от мистическия опит (в частност
опита за традицията) и от друга, от опита на модерния жител
на големия град. Като говоря за опита на модерния жител на
големия град, имам предвид най-различни неща. От една страна,
аз мисля за съвременния гражданин, който е наясно, че зависи
от милостта на обширната бюрократична машинария, чието
функциониране се направлява от органи на властта. (…) Като
говоря за модерния обитател на големия град, аз имам също
така предвид и съвременника на днешните физици.

Онова, което следва, е съпоставка между мисленето
на Кафка и разглеждането на битието във физиката.
Проблемът е непознаваемостта на множеството
закони, които управляват природата. Това прави хората
неспособни да разсъждават успешно:
Ето защо, ако човек каже – както аз току-що казах, – че има
огромно напрежение между опита на Кафка, който отговаря
на съвременната физика, и неговия мистичен опит, ще имаме
една полуистина. Онова, което у Кафка е - буквално казано изумително, е, че този съвсем скорошен свят на опита му е
бил предаден именно от мистическата традиция. Предаването
на опита, разбира се, не би могло да стане без протичането на
разрушителни процеси (които ще бъдат разгледани по-долу)
в самата традиция. Казано накратко, към силите (Бенямин
казва Krafte – сила и власт, орган на властта, но и природни
сили, – а не Macht - власт) трябва да бъде отправена молба дали
може един индивид (под името Франц Кафка) да се сблъска с
въпросната наша реалност, която се реализира теоретически
например в съвременната физика и в частност в технологията
на съвременното военно дело. (…) Опитът, който отговаря
на опита на Кафка, този на частния индивид, може би няма да
стане достъпен за масите, докато те не бъдат унищожени.12

Преди да се опитам да интерпретирам сложната
алегория, нека избързам с едно предположение с
надеждата, че художественото писане на Бенямин
може да осветли не по-зле от теоретизацията, ако
не друго, то поне замисъла. Когато епистемологията
претърпи провал в това да говори за настоящето и
субекта (този провал може да не е част от историята
на науката, а да се яви онтологически като присъщ на
познавателните модели), тогава етиката инкорпорира
в себе си епистемологически заключения и дава в
сложната ситуация позицията на едно ново мислене.
Деиндивидуализираният модернистки глас има своето
епистемологическо полагане – как се генерира познание
и как се говори за него. Двете философски области в
алегорията на Бенямин функционират като скачени
съдове. Имплицира се идеята, със сигурност не нова13,
но модифицирана, че познавателното говорене е винаги
етически избор. Такъв избор е и свидетелството на
Кафка за света на раздалечени елипси – ще ги наречем
елипса на митологията и елипса на технологията.
Блокажът14 между тях е началото на идеологията.
12
Benjamin, W. Illuminations, New York, Schocken Books: 2007, pp.
141 – 142.
13
Има я в Критика на практическия разум на Кант.
14
Тук използвам понятието на Теодор Адорно за кантиански
блокаж („блокаж“ е думата, която Стилиян Йотов употребява
в своя превод на Естетическа теория). Понятието е найподробно разработено в книгата „Критика на чистия
разум“ на Кант и изразява несъответствието между
епистемологическите и социологическите търсения на
философията на идеализма.
			
От една страна, то е
несъответствие в неспособността
да бъде изведено социалното нито
от формите на нагледа, нито от
трансценденталната дедукция
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Провалът на категориалното мислене,
който отваря път на заблудите,
присъства и у Адорно:
Колкото по-плътно хората се оплитат в
категориалната мрежа, нещо различно от
субективния дух, толкова повече отвикват
от удивлението пред другото и с нарастващо
доверие се лъжат по отношение на чуждото.15

За да избегна опасността да направя
опростенческа интерпретация на това
изказване, е необходимо полагането на
ситуацията в етически хоризонт, а
също и разбиране за епистемологията на
абсолютно новото. Защото онова, което
се има предвид, не е някакъв романтически
платонистки предразсъдък – как
категориалното мислене замъглява
видимостта на идеите. Малко по-долу
Адорно казва, че трансцендентността
не присъства в художествените
произведения. Какво тогава присъства,
така че категориалното мислене
да бъде недостатъчно спрямо
човешката ситуация на нуждата
от изкуство, коя липса поражда
споменатата нужда? В произведенията
присъства не трансцендентното, а
трансценденталното. Смисълът, в
който употребявам тук термина,
не съвпада напълно с употребата на
Кант. Трансценденталното16 предхожда
категориалното, но то го предхожда
не само като принципи, върху които
категориалното мислене да стъпи, а
и като ограничение за категориите,
поставено от независимия от
съзнанието свят. Недостъпността
на света чрез изкуството става вече
не „кафкиански блокаж“ (Адорно,
„Критика на чистия разум“ на Кант)
между трансценденталния субект и
ноуменалното, а източник на фалшиво
съзнание, именно такъв е двойният –
епистемологически и етически – смисъл на алегорията
на Бенямин. Индивидът под името Франц Кафка приема
като дълг да стане свидетел на света с раздалечени
центрове и това е единственият му шанс да бъде
мислител, да коментира нещата17. За целта той ще
придобие нов опит, който не е категориален.
Цитираната алегория крие като свое основание
възможността за пълно разделяне на преживяване и
опит, на онова, което оставя по мен белези в един
идеалистически и романтически план, и единиците
субстанция на съобщими достижения на усилията на
душата и разсъдъка (на немски „опит“ има единствено
и множествено число – мн. Erfarungen). Кафкианският
субект е конституиран от определени съчетания,
които се оказват учудващи за Бенямин. Източниците
на кафкианското мислене ще се докажат като загадка
и за Адорно, и двамата цитират пасажи от текстове,
които не принадлежат на Кафка, но според критическия
им усет са сякаш най-кафкианските цитати, много
го наподобяват. Какви са философските основания на
презумпцията за уникалността на писателя? Субектът
в прозата на Кафка придобива опит по няколко начина.
Много неща се знаят като обществени труизми, други
са притежавани от героя като негови предположения,
трети са правила отвън, четвърти са дадени от опита
със случая и т.н. Независимо от това преживяването
(Erlebnis) като източник на опит и като формиращо
характера (Bildung) е невъзможно тук. Според Бенямин
основната причина за това е самата организация на
на чистите разсъдъчни понятия, а от друга, се използва и за
критика към схематизма като форма на интереса, подчинена
на господството, схематизмът е овладяване, а не познание.
Адорно казва, че е невъзможно да възникне епистемологичен
социологизъм. Той започва главата „Общество и блокаж“ с
анализ на отношението субект - обект: „Трансценденталният
субект също така изразява … неистината на обществото. С
това имам предвид, че склонността му към абстрахиране не е
нищо друго освен интериоризирана и хипостазирана форма на
човешкото господство над природата“ („Критика на чистия
разум“ на Кант, с. 173). В Естетическа теория изкуството
е един от пътищата за изваждане наяве и изобличаване на
блокажа.
15
Адорно Естетическа теория, с. 188.
16
Тези идеи за трансценденталното са характерни предимно за
мисленето на Средновековието. Тук аз използвам понятието
без обстойно позоваване и без пълно съответствие с някоя
развита философска концепция. Целта ми е да откроя връзката
между мистичното отношение към изкуството, критиката на
идеологията и усещането за епистемологическа криза.
17
Изразът е използван многократно от Адорно като критика
на философията, която си поставя ограничения в стремежа си
към чисто познание – тя се оказва неспособна да „коментира
нещата“.

Снимка: Фалко Фоллерт

но съдържа свидетелство. То е дръзновено пътешествие
към местата, които са недостъпни за познанието;
то свидетелства за тези места чрез мимесиса, но не
ги изобразява. Въпреки това процесът на изкуството
е обществен, казва Адорно в хегелиански смисъл.
Имайки предвид обаче свидетелството без формиране
на показание, мога да нарека този процес етически и
предпоставен от дълга да бъдем готови за бъдещето.
Тук е и имплицитната връзка между концепциите за
изкуството в текстовете за Кафка, написани от Адорно
и Бенямин.

света, на света на Кафка не като изобретен от
него самия, а като идея – между него самия, опита
и историята. Кафка обитава свят с два идейни
центъра, които са силно раздалечени по типа на
своето въздействие върху човека, от човешка гледна
точка. Със съвременния жител на големия град
великият теоретик се е занимавал неведнъж. Градът
е едновременно потенциална сцена на престъпления и
място на политически кипеж, в случая препращам към
работата върху Бодлер – Бодлер: бохемата, фланьорът,
модерността18. В споменатата книга, част от проекта
за пасажите (Книга на пасажите), и в студията си
„Кратка история на фотографията“ Бенямин анализира
фотографиите на Гаше, които изобразяват празни
улици, и изгражда догадки относно етоса на града. Още
в момента на своето появяване заснетите празни
улици са били възприемани като място на нещо лошо,
местопрестъпление. Свободата и безчинството на
града са надчовешки. Неслучайно именно негова рожба е и
революционното настроение – всеобщата конспирация,
за която се говори в главата „Бохемата“. Процесите
са надредни спрямо субекта и в единия от световете
на Кафка, този на жителя на големия град. Светът,
основан върху идеята за бюрокрация, не може да бъде
наблюдаван от индивида, той е недостъпен нему.
Това обаче е така само епистемологически. Когато
субектът промени структурата си, той може да бъде
свидетел на новото. Бенямин и Адорно издигат Кафка до
законодател на една социална критика чрез редуциране
на епистемологическата стойност на субекта.
Изразните й средства ще бъдат неразгадаемата парабола
и некодифицираният жест (и двете са разгледани и в
текста на Адорно, и в този на Бенямин), сякаш за да
оспорят теорията на познанието като метод.
Такъв е според мен сложният път на превръщането
на Кафка от „философски“ в етически модулиран
автор според критическата теория. Моята
теза е, че алегорията на Бенямин и понятието
за работа с трансценденцията на Адорно
отпращат към възгледа за социалната динамика
като трансцендентална, като предкатегориална.
Така Бенямин и Адорно, работейки върху Кафка,
достигат до нещо като квазитрансцендентално
основание на критическата теория преди Хабермас.
Тук обаче квазитрансценденталното основание
не е дискурсивността, а един особен усет за
неидентичността на социалното, за чието изследване
литературата има голямо значение.
Бенямин, В. Художествена мисъл и културно самосъзнание.
Съст. Атанас Натев. София: Наука и изкуство, 1989.
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Стая № 207
Тодора Радева
19.04.2009 г., 18:03 ч.
Последна вечер от това пътуване. Седемнайсет мотела,
седемнайсет страници в тефтера с рехави записки,
защото няма какво толкова да се отбелязва – навсякъде
е едно и също, очаквано съвпадение с клишето – мизерни
стаи, наемани случайно или за час, евтини кръчми, тирове,
подозрителни съдържатели, които се чудят защо искам
точно номер 207, защо разпитвам и се ровя години назад.
Винаги има за какво точно да се притесняват, но не ме
интересуват техните истории. Търся отговор за своята.
Само преди месец не бих си направил труда да измина
толкова километри заради някаква статия. За три години
страстта ми по гонзо журналистиката поугасна. Освен
това вече мога да напиша достатъчно въздействащ текст
без да помръдна от стаята. И е ясно, че ще подхвърля
на точното място в материала и „Психо“, и Буковски,
и търсенето на Аризона, и дори малко мистика мога да
вкарам, покрай един сериал - „Изгубената стая“, който
така и не догледах, както и любим разказ на Кундера, в
който тя и той пътуват по магистралата и решават да
се престорят, че тя е курва, взета по пътя за една нощ
в мотел, и как тази игра (или този мотел) скапва всичко
между тях. Но сега не изпълнявам просто поръчката от
поредното списание. Нося със себе си и няколко въпроса,
лични, плюс черно-бели снимки, едната с надпис отзад.
19.04.2009 г., 18:17 ч.
Забелязали ли сте как всичко в живота идва в точния
момент и на точното място. Не говоря за цитати
от онази стара и предъвкана книга. Всъщност малцина
притежават умението просто да оставят нещата да се
случват и да разпознават в случайните, накъсани, често
жестоки и несправедливи ситуации собствения си път.
Иска се значително повече сила, и да не забравяме – вяра –
за това. Обикновено такова прозрение идва с отчаянието.
Нямам предвид силната болка след разтърсващо
нещастие. А тихо отчаяние, направо необяснимо, което
се настани до приятното ми и удобно съществуване
на таванската стая, сред телата на момичетата и
изцепките с приятели, между страниците на книгите, в
чашата уиски. Винаги съм отхвърлял с неприкрита досада
всякакви онтологични въпроси. Но се оказа, че стигнах
онзи предел, насищането, след което желанията утихват,
постигнатото не радва, усещането се разпада в мига на
случването му и горчи, и няма порив, нито утеха, само
демони от миналото, които постепенно изпълват всички
сетива и мисли.
Тя беше пред очите ми постоянно. Отпуснала ръце, с
невиждащ поглед, като човек, който се е обърнал навътре,
към безкрайността в себе си, но там се е изубил, не е
намерил нищо. Помня я, разбира се, и в други ситуации,
но именно вцепенението, в което изпадаше, най-много ме
объркваше и плашеше. Не можех да понасям безсилието си,
това е истината, тези дни, в които тя се предаваше на
бездействието и безсмислието и аз не знаех, по дяволите,
какво става, каква е причината, какво да направя. Исках да
я разтърся, да я накарам да вика, ако щете, да ме нарани,
само и само да се върне към мен, да ми позволи да я разбера,
да є помогна. Дори сега, след толкова години, вече станаха
осем, за да съм точен, това безсилие си остава найсилното чувство, което свързвам с нея, нещото, заради
което не мога да я пусна, нито да я забравя. И вероятно
точно то е свързано и със собственото ми усещане за
празнота.
Тогава се появиха Софи, снимките, предложението за
статията – поредицата събития, които ме доведоха до
тук, на пътя към последния мотел. Човек няма нужда
задължително от отговор, да не говорим за „истината“,
той просто иска да се облегне на мисълта, че някой – бог,
случайността, съдбата, кармата или разумът – може да
подреди пъзела на собственото му спокойствие.
19.04.2009 г., 18:32 ч.
Аудито се движи стабилно по завоите нагоре. Както
обикновено, шофирането ме отпуска и изпълва с наслада.
Едновременно съм концентриран, сетивата ми се пълнят
с гледките по пътя, а умът се рее. Подминавам Железница
на път към последното място от списъка. Може би не
точно класически мотел, но имах основания да го включа.
Спомням си как преди години водих жена на това място.
Явно беше притеснена и не спря да говори, изяде огромно
количество храна в ресторантчето, но така и не пожела да
се качим в стаята.
Софи не престава да звъни. Преди два дни неочаквано ме
обзе силно желание да е до мен, просто да заспим един
до друг, нищо повече. Но нямаше как да я взема на това
пътуване. Не съм готов да споделям, още по-малко - преди
да знам отговорите.
Със Софи се запознахме на фотоизложба. Пушех отегчен
отвън, когато тя се появи и без никакво предисловие каза

– Според един философ първоначално смъртните грехове
са били осем. Става въпрос за меланхолия, свързана с
еротично желание, което е невъзможно да се осъществи...
Доста желания осъществихме с нея няколко дни по-късно.
Живееше при свой болен вуйчо, известен фотограф от
80-те. Колекцията му от портрети наистина беше
уникална. А и той си беше чешит. Софи снимаше със
стария му „Никон“ и стоеше с часове в лабораторията
да проявява снимки. Имахме дълги вечери, гарнирани
с пържени яйца с лук (старият много ги обичаше) и
разговори за фотографията.
Софи понесе смъртта му много тежко. Плака с дни и се
затвори в къщата. Извади всичките му снимки, с часове
ги гледаше и подреждаше по непонятна за мен логика.
Понякога сядах до нея просто за да не е сама. Слушах
редките є коментари – за светлината, за позите, за
умението на вуйчо є да вади от хората скрити дори за
самите тях черти и настроения.
19.04.2009 г., 18:47 ч.
Времето е топло и паля цигара навън. От всички
ситуации, в които пуша – по навик, с алкохол, след секс
(или вместо секс), от нерви – най-много ценя самотните
ритуали, когато всмукването на дим е единственият
възможен начин да дишаш. Има случаи, в които не
съществува друга реакция, освен да запалиш цигара, поне
за мен. Това направих и когато видях сред купчината
разпилени по пода фотографии на вуйчото на Софи
десетина черно-бели снимки. На жената, която преди
осем години изчезна от живота ми, но все още измъчваше
мислите ми. Жената, с която свързвах усещането си за
празнота (особено в този период) и която мразех и обичах,
която не можех да забравя и нямаше как да изхвърля от
живота си, за която не знаех нищо от осем години, нито
знаех какво точно искам от нея – да я разбера или просто
да е до мен, да я залича или да се върне, да я имам или да
имам възможност да я захвърля, да я захвърля аз, като
парцал, да я смачкам и унищожа заради това, което ми
причини.
Разглеждах снимките є дълго. Беше не просто красива.
Беше такава, каквато никога не я бях виждал, дори в
моментите на най-голяма близост и щастие. Каквато не
подозирах, че може да бъде.
Помолих Софи да взема фотографиите. Разпитвах я за
вуйчо й, за живота, работата, връзките му, как е подбирал

черти, но да ги разбърка тотално и подреди по съвсем
нов начин. Можете да си го представите като онези
детски кубчета, които имат картинки от всяка страна
и когато ги сглобиш, се получават различни сюжети,
различни истории. Това се е случило с нея, в някой мотел,
в стая 207, покрай този фотограф. Това е запечатано
на снимките. Образ напълно друг, несъвпадащ с това, с
което израснах, което споделяхме и живеехме, което
ми позволяваше да виждам от нея. Едва ли ще мога да
разбера какво точно е станало. Ясно е само, че този човек
е успял да извади някакво друго нейно „аз“, да є покаже
друг неин образ, който е разрушил ежедневието й, който
е предизвикал реакции, действия, разкриване, след които
вече не е била същата. Влязла е в друга история – за малко,
после се е върнала – вероятно заради мен, трябва да съм
бил на 3-4 годинки по това време - но картината вече е
била развалена и тя никога не е успяла после да се събере
отново, да бъде цяла и да принадлежи напълно само на
едното. Не казвам, че животът є с мен и баща ми е бил
лъжа, в никакъв случай. Имали сме своите моменти и
тя е вложила всичките си сили да бъде щастлива именно
по този начин, с нас (най-вече край мен и заради мен,
защото баща ми така или иначе си замина няколко години
по-късно). Но твърде крехко е било това равновесие
и - сега разбирам - моментите на отчаяние, безсмислие
и бездействие са пропуквали иначе подредения свят,
връщали са я, макар и само мислено, в друга история, в друг
живот, който сама не е пожелала да се случи, но който е
продължавал да я измъчва.
19.04.2009 г., 19:14 ч.
Съдържателката е симпатична госпожа, някъде към
шейсетте. Казва ми, че не може да ми даде точно
207-ма стая, но пък имало къде по-хубави от нея, с гледка
към Рила. Всъщност 207-ма била постоянно заета, там
живеела една жена, дошла отдавна, преди години, не си
спомня вече колко, седем или осем. Не, не била луда, само
малко отнесена, но истинска дама иначе, дори интересна,
когато се отпусне. Да, плаща си, излиза понякога, разхожда
се или слиза до града, не, не знае дали някой идва при нея,
нито какво прави, тук не шпионирали гостите си, как
мога да си помисля подобно нещо...
Излизам навън и отново паля цигара. Нямам идея какво
да направя. Да застана пред нея, да є стоваря целия гняв
и болка, които не са ме напускали от мига, в който видях
бележката на масичката в хола – „Ако ме обичаш, а
ти ме обичаш, недей да ме търсиш. Пусни ме да си ида,
така е по-добре, повярвай ми. Вече нямаш нужда от мен.
Ще бъдеш щастлив, знам, просто си позволи да бъдеш
щастлив“. Бележка, получена два дни след шестнайсетия
ми рожден ден и довела до два месеца обикаляне по морги
и болници, по всевъзможни роднини, приятели и всякакви
места, за които се сещах. И още осем години след това,
подплатени със средства, за това се беше погрижила, но
и с много болка, гняв, въпроси... как е могла да постъпи по
този начин, как точно да бъда щастлив, когато се срути
целият ми свят, какво би могло да запълни празнотата,
която тя остави, какво и как ще разбера някой ден... Да
отворя ли сега вратата и да я попитам защо, по дяволите,
не се опита поне да ми обясни, да потърси друго решение, с
мен, да ми позволи да є помогна или поне да я утеша... Или
да я издебна утре или още тази вечер, кой знае, да я видя,
без да се показвам, да я наблюдавам отстрани, да следя
живота, който води сега, живот, в който тя не иска да
присъствам аз... Дали пък не е идвала през тези години да
ме гледа отдалеч, дали не си води дневник, който ще ми
даде в някакъв момент, който ще обясни всичко това...
Още една цигара. Не знам смелост ли е или страх, честно
ли е или не (и спрямо кого?!) това, което е направила.
Не мога да реша как да постъпя, дали не си въобразявам
всичко, дори не искам точно сега да проверя наистина ли
тя ще ми отвори онази врата.
19.04.2009 г., 19:44 ч.

Снимка: Фалко Фоллерт

хората за портретите, водил ли е някакъв дневник, има
ли представа какво значи надрасканото с молив на гърба –
стая 207, мотела.
Софи не знаеше, не успя да ми подхвърли следа, по която
да тръгна и да разнищя случая. Карахме се няколко пъти,
защото не є обяснявах защо ме интересува всичко това.
А в мен все по-натрапчиво се настаняваше мисълта, че
трябва да разбера кога, къде, защо и как са направени тези
снимки.
19.04.2009 г., 18:54 ч.
Кой стои зад апарата? Какво око ни гледа и фотографира?
Сигурен съм, че погледът влияе върху човека, променя
го. Че съществува Поглед, който е способен да те
трансформира, да хване, разбира се, съществуващи в теб

Паля колата обратно към града. Точно в този миг искам
Софи: да е до мен и да мълчим, заедно. Имам и двадесет и
четири часа, за да напиша статията. За мотелите, които
са от онези места-граници – където не си себе си, но не си
и някой друг. Места, предлагащи временно бягство, което
в повечето случаи узаконява статуквото. Възможност
да се порадваш за малко на предполагаема свобода, преди
да се върнеш отново към обичайното. Но явно понякога се
случва и друго – пренасяш това място в себе си, оставаш
си там, на границата, на ничия земя. Между два свята, без
да принадлежиш на нито един. Нито пък на себе си.
Един ден, вероятно скоро, ще дойда отново тук, ще съм
готов да чуя „истината“, да получа някакво обяснение. Но
това не ме изпълва с особен ентусиазъм. Има ситуации,
които така разбъркват кубчетата на вътрешното ни
„аз“, че много трудно можеш после да сглобиш цялостна
картина, да останеш в една история. Щастливи са само
тези, които вярват, че имат един-единствен образ.
Другите могат в най-добрия случай
да минават от едно в друго, да
се задържат ту тук, ту там, в
една непрестанна игра на рушене и
подреждане, с рана, която не завяхва.
Литературен вестник 8-14.07.2020
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Ю Б И Л Е Й
Георги Борисов

Излизане от съня
Богът на съня
Докато брат му в мрака
не спира да коси,
той млякото на мака
отива да дои.
На пръсти в пещерата
върви и слуша как
главици голи клатят
редиците от мак,
как с мъртвите се слива
и пълни с гласове
отровната му нива –
и вече го зове.
Отдавна тук не пеят
планети и пчели
и трупа суховеят
прашинки от скали.

А той с крило є пъди бръчките
и грее, сякаш току-що
на път за рая спрял е в кръчмата
и е ударил две по сто.

Евридика

И ту по шията целуне я,
ту камъче є поднесе,
ту стрък от здравец изпод шумата
изрови с бронзово лице.

Виж, хляб и вино някое шише,
парче сланина, сирене парче,
не ще е зле да има за из път.
И по-кораво, опитно сърце.

Блести до него тя от щастие –
и се налива като плод
под кожата є алабастрова
износеният стар живот.

Планински край. Отвсякъде секат.
Отвсякъде водите тук текат.

Напират и облизват сокове
съсухрените є недра,
гърмят ловци, разтърсват скокове
широколистната гора.
Замръзва пръстът върху спусъка.
И от небето окрилен
сред аромата гъст на мускуса
той стъпва като млад елен.

Където мине, клъцне
и пусне по сълза.
Така – до изгрев слънце
и другата мъзга.

Ту перне я с крило по рамото,
ту нежно бодне я с рога –
тъй както за ръце са хванати
и влачат в шумата крака.

Една кратунка само
за семена държи
преметната през рамо
в торбичката с лъжи.

Вървят без път между дърветата,
а струва им се, че летят,
че пуснат ли за миг ръцете си,
крилата им ще се стопят.

Където мине, ръсне
по две, по три зрънца –
в напуканите устни,
в разбитите сърца.

И вече наближават мостчето,
а тясно е за двама то
и се люлее над поточето
като изсъхнало листо.
2017

Сърцето не заспива,
то спира всеки път,
когато плът добива
и две крила – сънят,

Излизане от съня
Понякога, когато лек и свеж
като преспал с кметицата келеш,
от своя сън все още неизлязъл
и селото в полите є зарязал,

когато ни отнеме
нощта и слух, и глас
и мъртвите засмени
разпрати между нас

пътеката се втурнеш да катериш
и с планината мускули да мериш,
да пълниш с въздух дивен гръдния си кош
за следващия ден, за следващата нощ

по-чисти и честити
от утринни деца,
току-що преповити
и пълни с чудеса.

и два пъти в река една и съща
с вода да се обливаш, гол до кръста,
на припек да лежиш, корав като скала,
и скакалци да трепеш с боси ходила,

И както се страхува
да разбере умът
любими ли сънува,
или самата смърт,

а Оня, който иде подир Теб, да славиш
и прави за нозете Му пътеките
да правиш –
докато още носиш на шията глава
и можеш да стоиш на нея при това –
не час и два дори, а дни наред, ако
жена не є е хвърлила око
и не разклати въздуха с мъхнатия
си гръб –

сърцето рано-рано
завинаги ще спре –
но за да видим само
и чуем по-добре
как сам насред баира,
осеян с камънак
коситбата не спира
единият близнак,
а брат му в пелените
на утрото седи
и с царя на пчелите
от свят на свят лети.
2016

Гора
Тъй както за ръце са хванати
и ровят в шумата с крака,
на ангели приличат двамата.
Но паднали. И без крила.

не ще е зле, тъй както се къпеш в пот
целебна
и всяка твоя крачка дотук е
предпоследна,
полезния си ход да позабавиш,
и хълма изкачиш ли – горе вдясно
под купола лъчист на кичестия дъб
да свърнеш между кръстовете в утрото
прекрасно,
с полуизтрити, но четливи тук-таме
остатъци от думи отпреди век поне
и тайнствени числа – особено числа
с тирета помежду им и пластове мъгла –

Излизам в планината с кон и брадва.
И с раница на гръб. Вода не трябва.

И както аз сега нагоре бързам,
така и те на слънце и на въздух
от оня свят към моя се стремят
изпод скали и облаци от мъх,
остатъци от сенки в преизподни
на изоставени каменоломни
и в мраморни светилища зарити
с хилядолетия метеорити –
и дъх да си поеме бърза всяка,
преди обратно в мрака да се гмурне
през пещери и с пръст набити урни
натам, където никого не чака
и никого не вика Евридика.
Но стига аз наум да ги повикам
с подпалена от виното уста
и само да облегна в бора брадва
или да стисна камък, ако трябва
да смажа пепелянката с пета,
преди да пусне камъкът вода,
и те измежду стръковете папрат
надничат и на гроздове прокапват,
от скат на скат се сбират на ята,
подскачат, святкат, кръшно чуруликат,
пързалят се по улеите с кикот
и бягат от смъртта на свобода:
сълзят встрани от извора сами,
напират от пресъхнали чешми
и на езици древни проговарят
с човешки глас и час по час ме карат
поклони да им бия доземи
и стихове да лея, сякаш лира,
а не секира качвам по баира
с един забит най-горе огнен кръст
и пепел от гори околовръст.
Ръмжи под мен градът – като в капан
на завет между хълмовете сврян,
и ръст възправят – нисичък, но ръст, –
два храма, банка, фабрика за ски,
сив цех за преработка на дъски
и друг един – на братя главорези –
за трайно производство на ковчези.
Нагоре само кръстове стърчат
и тук-таме по два-три скръбни смърча,
които трябва с брадва да довърша,
преди водата бавно да им спре
и жива короядът одере
сърцевината им розовокора –

И няма как върха да изкача.
Присядам до чешмата и мълча,
а иде ми от радост да изцвиля:
добре че има смърт да ни закриля.
И нищо че тече и е пробито –
не се изпразва хорското корито.
Върви водата, пее с пълна сила.
Преде над нея кончето с уши
и пие пак, и бие крак с копито,
и пак не може да я пресуши.
Накрая с глас човешки проговаря.
Плетат му се краката и езика,
но все по-ясно чувам: Евридика.
И повече с дърва не го товаря.
2019

Морето мирише на всеки
от нас
Морето мирише на сол и гребла,
на хиляди вперени в него тела,
на риба и огън, на пот и на плод
от брачна смокиня в църковен имот,
на масло машинно, на китова мас –
морето мирише на всеки от нас.
А нощем, когато на целия свят
морето остане без мирис и цвят,
когато – безвидна и пуста – земята
се рее без дух и без лъч в тъмнината,
когато на крачка от края вървим
и в труп се препънем на пеещ делфин,
тогава морето – морето тогава! –
посипва вълните си с пепел и лава,
реве и наляво-надясно се люшка,
по-мрачно от стих на кентавър
в конюшня,
от тътен на чукове в храм на циклоп –
и бие в скалите озъбени лоб,
и скубе платна, и си вади сърцето –
в корема на кита да върне момчето
от вечното бягство с небесното
братство –
но няма в морето за мъртвите място –
и както в краката ни ври и дими,
на бряг замирисва, и нови земи.

Планински край. От край до край море –
или стада, да кажем по-добре –
от хълмове и девствени гори
със скрити в тях гърла на пещери –
ако с око соколово се взре
и спусне главоломно по отвеса
към дъното на ада пришълеца.

Морето излиза на голия бряг.
Замерва го с камъни сънен дивак.
На хълма – параклис от сол и от мрамор,
смокиня – и вързан за нея кентавър.
И бял като мрамора гълъб на кръста
с маслинова клонка от свода се връща.
2019
Из сложената под печат в изд. „Жанет 45“
книга със стихотворения и поеми „Излизане
от съня“, ред. Борис Христов.

тире – и пак, и пак... три точки... три
тирета...
трева и къпинак, в копривата – шишета –

Макар и вече попремръзнала,
с кълбенце пара на уста,
тя лятно шалче си е вързала
на шията за красота.

и от съня си призори да влезеш в друг
един –
където ние, мъртвите, се стягаме за път
и слушаме кълвача в дъба невъзмутим,
и чакаме да дойде на живите часът,

Но аз съм тук, на хълма, и сека.
Сека и кастря, режа на парчета
и беля умъртвените дървета,
а после корояда жив пека
на очистителната светлина
и гледам как през просеката стръмна
пълзи отдолу като по стена
и ме настига гробището в пълна
с мълчание родилно тишина.

а живите трева за зайците косят.
2018

И заедно изкачваме върха.
И вече спирам брадва да въртя.
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Преваля пладне. Долу е неделя.
Но тук е ден работен. И се стреля.
Заварден е от четири страни
върхът и напосоки се гърми.
Откакто взе и чумата да шета,
избиват зверски дивите прасета,
но трепят нелегално и сърни.
Стоим на хълма с коня. Адски пек е.
Добре поне, че трупите сме свлекли,
а по-надолу има и чешми.

за пришълците място да отворя
и път да дам – на духовете път
и моя дух оттук да изведат,
когато утре кръв и плът добият
и от съня очите си измият,
прогледнат и наоколо прозрат.

Пътеката ли са изгубили,
или крилата не летят?
До клон гората е оскубана.
Мълчат в мъглата дъб до дъб.

12

и цял върху градчето ще се срути,
не някой ден – след няколко минути,
жени, деца, мъже ще помете,
но продължава то да се катери
и все по-нависоко да расте,
баира с мъртъвците да подпира,
да терасира и да циментира,
докато свода горе не опре
от край до край, по суша и море.

Кънти на кухо хълмът, и трепери

Един от най-влиятелните поети в
съвременната българска литература
Георги Борисов тази година е юбиляр. Да
е честит!
Каним всички негови почитатели,
както и онези, които ценят високата
литература, да прочетат новите му
стихове и да очакват предстоящата му
книга.
ЛВ

каузата

на

книгит е

Библиотеката на бъдещето трябва да ти дава свобода
да избираш
Разговор със Слава Драганова, директор на библиотека „Родина“
Последните няколко месеца бяха изпитание за всички
културни и образователни институции, които
бяха принудени да се адаптират към създалата се
ситуация. Как библиотека „Родина“ посрещна тези
предизвикателства?
– През последните години технологиите и иновациите
навлязоха във всички сфери на живота. Живеем във все
по-материален и по-дигитален свят. Библиотеките не
са изолирани от съвременните процеси на развитие. Те
също се променят. Но техният потенциал все още не се
познава добре и не се използва максимално. Библиотека
„Родина“ е с автоматизирани библиотечни процеси
и услуги вече повече от 20 години и ние безпроблемно
преминахме към онлайн обслужване в рамките на
ресурсите, с които разполагаме. Читателите ни, които
имаха нужда от справки и библиотечни материали за
самоподготовка, бяха обслужвани онлайн. За тяхно
улеснение публикувахме на първа страница в сайта и
многократно във фейсбук профила на библиотеката
информация за онлайн услугите ни „Попитай
библиотекаря“ – за наличие на книги, списания, вестници
във фондовете на библиотеката и как да се получи
копие на търсена статия от тях, подходящите за
специалисти, студенти и ученици специализирани услуги
като сканиране и електронна доставка на статии от
списания и части от книги или сборници, предоставяне
на писмена библиографска информация. Извънредната
обстановка около коронавирусната епидемия ни накара
да бъдем още по-креативни в решенията си. Въпреки
извънредното положение проведохме традиционния
априлски маратон „Четяща Стара Загора“ като онлайн
маратон под надслов „Чети и се снимай – забавният
15-и Маратон на четенето“, в който се включиха с
видеозаписи като четци и посланици на четенето
писателите Мая Дългъчева, Петя Александрова, Мария
Донева, Здравка Евтимова. В социалните мрежи бяха
публикувани десетки видеа на четящи деца и ученици
от много старозагорски училища, детски градини
и семейства. През целия период на извънредната
обстановка ежедневно, без прекъсване до 24 май,
припомняхме на старозагорци, а и на по-широката
общественост, за срещите ни с над 30 утвърдени
български и чужди автори от последните три години.
Пълните аудиозаписи от рубриката „Писателите
говорят“ в сайта на библиотеката бяха публикувани в
социалните мрежи и достигнаха до хиляди хора. Мисля,
че през цялото време на социална изолация бяхме близо
до читателите си, а с публикациите в социалните
мрежи достигнахме и до много повече потенциални
потребители.
Тази пролет библиотеката навърши 160 години
от основаването си. Извънредното положение със
сигурност е променило първоначалните планове,
свързани с отбелязването на годишнината. Какви
инициативи бяха замислени, кои се осъществиха, кои
не успяха?
– Всъщност цялата дейност на библиотеката през 2020
година е подчинена на 160-годишнината й. За огромно
наше съжаление, до момента нито една инициатива
от богатата ни културна програма не е осъществена
в пълнота. Успяхме само да проведем срещите на
старозагорци с Леа Коен и новия є роман „Жените от
кино „Роял“, както и със старозагорския детски писател
Димитър Никленов. Е да, проведохме и Маратона
на четенето, но лишени от емоциите на срещите с
гостуващи автори, от споделено четене и обсъждане
на любими автори и книги с деца и възрастни... Не беше
същото.
Библиотеката работи ли в посока развиването на
алтернативни начини за достигане до читатели?
Ако да, какви са те? Разкажете ни малко повече.
– Потребностите на обществото се променят и
затова трансформацията на библиотеките е неизбежна.
Стараем се постоянно да осъвременяваме дейностите
си, за да сме по-привлекателни и полезни за гражданите.
През последните 3 години въведохме четири нови
услуги – онлайн достъп до корицата и съдържанието
на търсено заглавие от книги и сборници с научно
съдържание, библиотечно обслужване за деца от 0 до
6 години и техните семейства, библиотерапевтично
консултиране, онлайн услугата „Моята библиотека“,
която дава възможност след регистрация да си
провериш читателския статус, какви книги си заел
от библиотеката, какви глоби дължиш за просрочие,
можеш да си направиш резервация за книга или да
презапишеш вече заета. В края на 2019 г., с осигуряването
на графични таблети в централната библиотека,

се въведе и заемането на библиотечни документи с
електронен подпис. От 2003 г. досега библиотеката
е работила по 31 спечелени проекта, подкрепени от
Община Стара Загора и финансирани от МК, ПРООН,
Британския съвет в България, Обществен дарителски
фонд Стара Загора, Посолството на САЩ в България,
Фондация „Глобални библиотеки – България“ и
ФРГИ по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“,
„Отворени врати“, „Обмен на библиотечен опит“
(с библиотеки в САЩ): пътища на сътрудничество.
Развитие на обществени информационни услуги,
„Достъп до електронна информация за хора със
зрителни увреждания“, „Открий света на знанието
с библиотеката – чета, знам, мога!“, „Модерна
библиотека“, „Три стъпки към европейските измерения
на обществената библиотека“, „Старозагорска е-памет“,
„Зелена библиотека“, „Четенето е лесно с пернати и
космати приятели“, „Учим се и растем заедно“ и др. са
проекти за адаптиране на библиотечната среда и услуги в
централната библиотека за хора с физически и зрителни
увреждания, за създаване на обществени информационни
центрове за възрастни и деца, за проучване опита на
гръцките обществени библиотеки в цифровизирането
на писменото културно наследство, за създаване на
портал за дигитализирано местно културно-историческо
наследство и на военните паметници в Старозагорска
област, за провокиране на интереса на децата и на
техните родители към библиотеката като място
за учене през целия живот, място, което стимулира
детското четене чрез забавни образователни програми
и интерактивни игри, полезни и за ранното развитие,
интелектуалното израстване и функционалната
грамотност на децата.
Със своите проекти, културни събития, програми,
конкурси, кампании, провеждани в много случаи в
партньорство с останалите културни институти и с
неправителствени организации в града, с издателската
си дейност и не на последно място – с четирите сайта,
които поддържа и с публикациите си в социалните
мрежи, библиотеката наистина достига до много голям
брой потенциални читатели и потребители на услугите
й. Рубриката Е-библиотека на старозагорските писатели,
както и изцяло дигитализираните колекции Книги и
Периодични издания до 1947 година на фонд „Краезнание“
и на Старопечатната ни сбирка – над 1300 книги, 249
годишници на 52 периодични издания и 13 периодични
сборника, над 220 архивни документа, снимки и пощенски
картички, безспорно увеличават информационните ни
възможности. Част от тях са достъпни онлайн през
каталога на библиотеката, през Европеана и в рубриката
„Дигитална библиотека“ на сайта ни.
Какъв е профилът на съвременния читател?
– Читателят винаги е бил продукт на времето, в което
живее. Днес традиционният ни читател застарява.
Наблюденията сочат, че жените преобладават с близо
28% над мъжете. Най-активни са читателите между
35 и 50 години, тези от 7 до 11 години и възрастните
хора. Хората с висше образование четат повече от
останалите... Да, през последните две-три години
читателите ни леко намаляват, но не защото хората са
спрели да четат, а защото набавянето на нови заглавия
е дотолкова занижено поради недостиг на средства,
че ежедневно се изправяме пред невъзможността да
удовлетворим разнообразните читателски потребности.
И въпреки регулярните кампании за безплатно записване
на нови читатели, това намаляване до голяма степен
е свързано и с нарастващата употреба на мобилни
устройства от всички възрасти и с използването на
домашни компютри във вече 71,4% от домовете на
старозагорци (по проучване на ТСИ, направено през
2018 г. в града ни). Неограниченият достъп на децата и
младежите по всяко време и от всяко място до мрежата
чрез телефони, таблети, домашни компютри изменя
техните интереси, насочвайки ги към по-атрактивните
предложения в нета. Причините се крият и във все поразпространеното използване на електронни книги и
четци за тях, с каквито библиотеката не разполага.
Още повече че в мрежата съществуват много места
за безплатен обмен на заглавия във всякакви формати
за четене. Безпрепятстван е достъпът и до популярни
онлайн библиотеки и литературни сайтове. Смятаме,
че са немалка причина и променените интереси на
различните поколения. Според мен, а и според колегите
ми истината е, че много малка част от тийнейджърите
и младите хора търсят смисъл и качество в
литературата. Те не търсят отговори, по-скоро искат
да им е леко на душата, да е весело и да се забавляват.
А читателят, особено днес, е многолик. Един чете от

естетически интерес, друг по необходимост. Има четене
за кариера и целево четене. Просто наблюдаваме смяна
на читателските практики и увеличаване на онлайн
потребителите ни.
Каква е програмата за летните дни на Детския
отдел на библиотека „Родина“?
– Детският отдел е пространство, което вече се е
утвърдило като място за традиционни и иновативни
инициативи и прояви, насочени към деца и ученици
от 0 до 14-годишна възраст. Той разкрива хоризонти
за децата и учениците, като ги въвежда и приобщава
трайно към света на книгите, стимулира тяхното
развитие, предлага благоприятна и подкрепяща среда
за учене, забавление и игри. Той е безопасно място и
за занимания в свободното време, които обогатяват
общата им култура и допълват знанията, придобити
в училище. Екипът на библиотеката полага много
усилия да привлича повече малчугани в библиотечните
пространства по проекти и програми, чиято цел е у
тях да се формира интерес към книжките и четенето,
насърчавайки ги да четат и за удоволствие, да им се
даде възможност в игри и забавления да придобият
първи, така необходими днес умения и навици за търсене,
за ползване и за критична оценка на информацията.
Работата с децата до 14-годишна възраст, които са
бъдещите читатели в библиотеките за тийнейджъри
и възрастни, е един от основните наши приоритети.
Затова се стремим да използваме разнообразни, в
много случаи и експериментални методи и форми за
организиране на информационни, образователни, културни
и творчески прояви, свързани с книгите и четенето, с
изкуството и творчеството. „Пътуваща библиотека“
до старозагорски училища, „Библиотеката на гости в
училище“, „Деца четат на деца“, библиотечни екскурзии,
пижамени партита, ревюта на книги и герои, летни
читални, литературни четения, игри и викторини,
творчески конкурси и ателиета, срещи с творци и
специалисти от различни професии, кинопрожекции,
детска студия по кукловодство „Слънчице“ и много
другии нициативи, в които годишно се включват
стотици участници.
През последните години интересът към летните
ни програми за деца се увеличаваше ежегодно. В тях
ежедневно се включваха по 30-40, понякога и много повече
деца от целия град, защото с екипните си занимания
„Ваканция в библиотеката“ разкрива хоризонти
и носи неповторими преживявания и незабравими
мигове за участващите в нея. През настоящата
година обаче по разбираеми причини дейностите са
редуцирани и насочени изключително към малките ни
читатели от 1. до 4. клас, а занятията се провеждат
с максимум 10 деца при спазване на задължителните
противоепидемични мерки. Участието става с
предварително записване и подписване на Декларация
за информирано съгласие от родител. Тазгодишното
мото на програмата е „Да съберем лятото, четенето
и любопитството на едно място!“, като всеки ден
от седмицата е подчинен на различна програма в
Програмата – „Нашият невероятен, див и красив свят“,
„Пътеводител на малкия читател“ – за запознаване
с родните места и творчеството на класически и
съвременни детски писатели, „Сбъднати желания“
– виртуални пътешествия по картата на света до
български и световни природни, исторически и културни
забележителности, „Ние и светът около нас – какво зная
за природата, здравето, изкуствата, професиите...“,
„Ревю на книгата“, „Забавен час с картите на Клевър
Бук“. Ежедневно се провеждат и тематични ателиета за
рисуване, моделиране и изработване на полезни предмети
от отпадъчни и природни материали, от стари книги,
вестници и списания. Децата с помощта на по-големите
ученици от клуба ни „Приятели на книгата“ творят
и правят 3D пана с герои от любими литературни
произведения, плакати за автори и книги, съставят
тематични „облаци от думи“, синквейни и литературни
квилтове. Изобщо при нас е интересно, забавно и весело.
Но зад богатата и съдържателна лятна програма стои
трудът не само на библиотекарите. Признателни и
благодарни сме на младежите чуждестранни доброволци
от Центъра за европейски инициативи в Стара Загора и
на партньорите ни от Регионалната здравна инспекция,
от сдружение „Зелени Балкани“ и
Спасителния център за диви животни
за тяхната дългогодишна безрезервна
подкрепа.
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Библиотеката на бъдещето трябва да ти дава свобода
да избираш

Какви нови и интересни събития да очакват
жителите и гостите на Стара Загора в близките
месеци?
– В своята 160-годишна история библиотеката се е
справяла с проблеми от всякакъв род. Но днес пред нея
стои предизвикателство, за чието решаване е нужна
подкрепата на местната власт. Коронавирусната
епидемия преобърна плановете ни. Бюджетът ни за
покупка на нови библиотечни документи в юбилейната
година е редуциран с 50 процента. Към момента са спрени
всички разходи по културния календар на общината,
към който спечелихме финансова подкрепа за пет
проекта и за рубриката ни „Срещи с автограф“. Само
един от проектите е осъществен, и то без никакви
средства, и това е 15-ият априлски маратон „Четяща
Стара Загора“. От предвидените две вещественодокументални изложби с мобилни версии, планираната
за месец май „Светът в един учебник – учебникарски
калейдоскоп“, посветена на двеста и десет години от
рождението на даскал Атанас Иванов (1810 – 1897) и на
възрожденския книжовник и учител Захарий Княжески
(1810 – 1878), както и на сто и осемдесет годишнината
от рождението на Пенчо Минев Друмев (1840 – 1870),
също старозагорски учител и автор на учебници, чиито
ръкописи притежаваме, не се осъществи. Силно се
надявам, че в края на септември ще можем да покажем
изложбата „Християнство и памет“ със съхранявани
при нас и в библиотеките на Старозагорската света
митрополия и Регионалния исторически музей оригинали
на печатни църковнославянски книги от 18. – 19. в.,
изиграли огромна роля за запазване на българщината в
нашия край. Предвиждаме нейното откриване да е и
официално честване на юбилея ни, и поздравът ни на
домакини към участниците в ХХVІІ Национален есенен
семинар „Автоматизираната библиотека – днес и утре“
на софтуерната фирма „РС-ТМ“ ООД София, чийто
програмен продукт използват над 400 библиотеки в
България. Дните от 23 до 26 септември за нас ще са
дни на равносметка за постигнатото през двадесет и
петте години на сътрудничество с фирмата, в което
„Родина“ беше пилотна библиотека при въвеждането
на уиндоуската версия на библиотечния софтуер и
автоматизираното библиотечно-информационно
обслужване на читателите.
В деня на поезията 1 октомври ще представим
наградените победители от литературния конкурс за
деца от 7 до 14 години „Нарисувай с думи лятото“ за
написване на стихотворение, приказка, разказ или есе
по преживени весели случки, забавни истории, книжни
приключения, нови приятелства и пътешествия през
лятната ваканция.
Библиотеката не разполага със зала и изнася събитията
си от литературните цикли „Срещи с автограф“
и „Представями ви:...“ в залите на Регионалния
исторически музей, на Радио Стара Загора, в Къщата на
архитекта или в Художествената галерия, в зала „Лубор
Байер“. Това много затруднява стиковането между
удобното време за автора и възможността да ползваме
чуждо помещение, без да притесняваме колегите си от
културните институти. Много ни се иска да можем да
проведем до края на годината поне отложените срещи
със Здравка Евтимова, Крум Филипов и Петър Денчев,
които старозагорци очакваха през месец април. Ще
търсим възможности и за останалите автори, които
сме предвидили в програмата си, но всичко е под въпрос.
За увеличаване на средствата за нови книги
предвидихме до края на годината да организираме втори
благотворителен търг (първият и много успешен беше
през 2010-а, когато чествахме сто и петдесетата си
годишнина и бюджетът ни за книги също беше намален),
на който ще бъдат предложени ценни книги и периодични
издания от края на 19-и и първата половина на 20-и век,
съхранявани в обменната сбирка на библиотеката, както
и картини на млади старозагорски художници.
Тридесет и седмият Национален младежки конкурс
за поезия „Веселин Ханчев“ обаче е в ход, защото го
обявихме още през месец април. Той е събитие, което
вече 36 години достойно защитава поетическата
слава на Стара Загора. Неговата задача винаги е била
да открива млади поетични дарования и да подпомага
творческите им изяви, да ги стимулира и да популяризира
творчеството на най-добрите. Началото е положено
през април 1984 г. като
Окръжен младежки конкурс
за поезия „Веселин Ханчев“.
Още от следващата година
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конкурсът прераства в национален и се печели от
Камелия Кондова. От 1989 г. голямата награда е
издаване на първа самостоятелна стихосбирка. „За
Карлсон и другите“ на Красимира Зафирова (1989)
слага началото на тази поредица. От 1995 до 1999 г.
и след 2002 г. до днес на Първото място се връчва и
статуетката „Златното яйце“, изработена за първи
път от скулптора Костадин Ненов. Десетилетия наред
Конкурсът поощрява интереса на младите поети към
книгите и творчеството, стимулира четенето като
път за тяхното духовно и личностно израстване и дава
възможност на прохождащите автори да се опознават
взаимно, да намират отговори на своите въпроси в
общуването с изявени български поети, с членовете на
журито. В конкурса могат да участват всички автори,
навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет
и пет години към датата му на отчитане – 30.10.2020 г.,
които нямат издадена стихосбирка, като всеки от тях
има право да представи от 5 до 10 поетични творби.
Произведенията се журират от утвърдени литературни
творци и критици, както и от млади автори, лауреати
на първата награда през изминали години. В подкрепа на
думите ми ето някои от имената - Михаил Берберов,
Петър Тонков, Георги Янев, Марин Георгиев, Найден
Вълчев, Таньо Клисуров, Рашко Стойков, Борислав
Геронтиев, Жеко Христов, Румен Леонидов, Екатерина
Йосифова, Добромир Тонев, Иван Цанев, Минко Бенчев,
Паруш Парушев, Владимир Попов, Атанас Сугарев, Калин
Донков, Иван Теофилов, Бойко Ламбовски, Ирен Иванчева,
Константин Павлов, Георги Господинов, Силвия Чолева,
Елин Рахнев, Ани Илков, Бойко Пенчев, Стоил Рошкев,
Мая Дългъчева, Йорданка Белева, Петър Чухов, Мария
Калинова, Камелия Спасова, Яница Радева, Иван Христов,
Иван Ланджев, Марин Бодаков, Мария Донева, Никола
Петров, Васил Б. Видински...
Смело мога да кажа, че Националният конкурс за поезия
„Веселин Ханчев“ е утвърдена школа за таланти.
Достатъчно е да се споменат имената на Камелия
Кондова, Цанко Лалев, Николай Дойнов, Елин Рахнев,
Крум Филипов, Мария Донева, Иво Рафаилов, Стоил
Рошкев, Владислав Тинчев, Десислава Неделчева, Николай
Атанасов, Диян Ангелов, Оля Стоянова, Иван Симеонов,
Йорданка Белева, Яница Радева, Мария Калинова,

Камелия Спасова, Иван Ланджев, Никола Петров,
Богомил Господинов и много други, не мога да изброя
всички, за да стане ясно, че носителите на наградата
„Веселин Ханчев“ се превръщат действително от ярки
„прохождащи“ дарования в утвърдени творци.
Творби на участниците в настоящото издание ще
приемаме до 30 септември 2020 г. на e-mail: lib@rodinabg.org;
И един последен въпрос. Каква трябва да е
библиотеката на бъдещето?
– Библиотеката на бъдещето трябва да ти дава свобода
да избираш, да ти предлага услугите на „третото
място“, мястото между дома и офиса/училището,
където се чувстваш комфортно и можеш да прекараш
полезно и приятно свободното си време. Младото
поколение има своите очаквания за библиотеките като за
модерни добре оборудвани центрове за достъп до знание
и информация, като места за социални комуникации и
култура.
Виждали сте, предполагам, снимки на новопостроени
библиотеки по света. А може би сте и посещавали такива.
Аз имах щастието преди петнадесет години да посетя
няколко в щата Айова, САЩ. Гледах онемяла. На фона на
нашите неугледни и недостигащи по площ сгради – огромни
библиотечно-информационни и културни комплекси, с
огромни, просторни и красиви общи заемни и читални
зали за деца и възрастни, с кътове по интереси,
кътове за самостоятелна и кътове за групова работа
на ученици, студенти и специалисти, за неформални
срещи, зали за обучения на бебета, деца и възрастни,
сцена за театър и концерти, изложбени площи, спортни
площадки, кафенета и помещения за релакс и фитнес.
Традиционната библиотека се променя по света не
само отвън като сграда и интериор. Тя
се променя и отвътре. Дигитални книги,
електронни четци и онлайн читатели.
Те вече са факт и все повече навлизат в
ежедневието и на българските обществени
библиотеки, които с малки крачки и без
държавна подкрепа вървят в тази посока.
Разговора води ЙОАННА НЕЙКОВА

Снимка: Фалко Фоллерт

Много съжаляваме, че удължаването на извънредната
епидемиологична обстановка възпрепятства
провеждането на лятната ни програма „Играем и се учим
заедно“ за деца от 0 до 6-годишна възраст и техните
семейства, чието трето издание се очакваше от много
родители.

Маргарет Атууд

Нюанси на думата любов
Дума, с която запълваме
празнини, с правилен размер за
топлите мълчания в речта,
дума за червения контур на
сърцата по страницата, които
въобще не приличат
на истински сърца.
Ако добавиш дантела към нея,
би могъл да я продадеш. Вмъкваме я
и в бялото поле на печатната страница,
на която инструкции липсват.
Има цели списания,
в които няма почти нищо,
освен любов;
можеш да я разтриеш по цялото си тяло,
можеш да я сготвиш.
Как сме сигурни, че мудният разврат
на голите охлюви под влажната мукава
също не се нарича така?
Що се отнася до стръкчетата трева,
които любопитстват и надигат муцунки
тук-там между марулите,
те направо я крещят.
Любов! Любов!
Пеят войниците и вдигат
бляскавите остриета да те поздравят.
И ние. Тази дума
ни идва твърде кратка
с нейните пет букви; оскъдна е,
не може да запълни
тези огромни празнини
между звездите,
които ни притискат оглушително.
И не във клопката на любовта
боим се да попаднем, а в тази на страха.
Тази дума е крайно недостатъчна, но
ще трябва да свърши работа. Тя е самотна
гласна в тази металическа тишина, уста,
която казва,
отново и отново се чуди;
и болка, дъх и вкопчване с пръсти
в една стръмна скала.
Можеш да
се вкопчиш по-силно,
можеш и да
се пуснеш.

2.
казвайки отново:
ако ти не ме научиш, няма да се науча,
казвайки отново, има последен
дори сред последните пъти,
последен път, в който се молиш,
последен път, в който обичаш,
в който знаеш, не знаеш, преструваш се,
последен сред последните пъти да кажеш:
ако ти не ме обичаш, няма да бъда обичан,
ако не те обичам, няма да обичам.
отново бутилка изветрели думи в сърцето,
любов, любов, любов, туптене на стария комарджия,
стриващ непроменимата
суроватка на думите,
отново ужасѓн
да не обичам,
да обичам, но не теб,
да бъда обичан, но не от теб,
да зная, да не зная, да се преструвам
да се преструвам,
редом с всички, които ще те обичат,
ако те обичат

Помня
Додето стана първи август,
невидимите бръмбари подеха
хъркането си. Тревата беше
здрава като коноп и безцветна,
безцветна като пясъчните дюни.
А ние, протрили босите си стъпала,
боси от двайсети юни,
забравяхме да навием будилника ти
и в някои нощи пиехме джина
топъл и чист от старите десертни чаши.
А слънцето,
тази червена нарисувана шапка,
угасна.
Един ден си прихванах косата
с панделка и ти каза,
че изглеждам почти като пуританка.
А онова, което помня най-добре, е
вратата към твоята стая, която беше
вратата към моята.

Самюъл Бекет

Cascando
1.
защо не, просто отчаян
повод за
проронване на думи.
не е ли по-добре да прекратиш, отколкото да нямаш
никога?
часовете, след като си тръгнеш, са така оловни,
все ще се завлачат твърде скоро.
куките, захванали леглото на копнежа слепешком,
дърпат костите на стари любови,
очни дъна, пълни някога с очи като твоите.
не е ли винаги по-добре твърде скоро, отколкото никога,
черният копнеж плиска лицата им,
казвайки отново: девет дни не стигат да задържиш
обичания,
нито девет месеца,
нито девет живота.

стоя до един счупен прозорец
погледа ми е разчертан различно,
търся във видяното – пътища, в мен – борец
разчетен с удари на стъпки лични, но
действията ми не са парични
те са танц докосващ земята щедро,
когато с огън не са едно очи обични
наредени до отпечатъци с бедро,
стоят ми най-добре думите комични
в ситуацията падам неволно, но с добро.

П О Щ А

3.
освен ако не те обичат
Превод от английски: ГАБРИЕЛА МАНОВА

Маргарита Маринова

Епистоларната любов
Здравей,
как си ти?
Питаш ме как съм.

Рашко Марков

за плуването в тела
отново плувайки по твоите устни
чудя се кроула ми колко по-прекрасни,
ще направи твоите извивки слънчеви и ясни?
плуването е радост от вдишвания пълни,
в чий свят ще се озовем погълнали ни,
мечтите за по-дълбоки звезди неизброими,
оставили се на светлинките неизразими
да танцуват, докато добрите сърца им са любими.

за няколко трохи
Ан Секстън

не гледай по очите които се нося,
само за да видиш подводния път
под повърхност топла аз вися,
викат тихите движения
те са стъпки с усмихнати вцепенения,
с думи като накъсани парцали
действията ми недовършени разпали.

ние сме гълъбите в парка,
седнали на улицата
играем белот.
каква по перата ни
е тази шарка – живот?
но картите ни са филийки
от различен хляб на полиглот.

когато тръгнахме към края
когато тръгнахме към края
бяхме влюбени с нея,
винаги гледахме се в очи
и вървяхме без времето да пречи,
на пътните ни маркировки
мисли и телесни дресировки,
в пътуващата бърза сладост
аз съм върнатият гост,
човек пътуващ към началото
когато близо повече от всякога е тялото,
като спомени в една посока
реалност видима от два облака,
началото ли придърпва нас
или ние него викаме,
чувам може би следващият глас
отвеждащ и дъжда за който чакаме.

езерно докоснати
тръгвали сме заедно
на нощта по улиците,
звезди проблясващи на тъмно
по близост светла на разделите,
но необяснимо чака ни езеро
и докосват ни се пръстите,
преди искаше да вървим
единствено хванати под ръка,
но мястото на моята е за твоята мъка,
студено е във нейните владения,
но там и само тогава усеща се
значението със знание,
обтегнат ще е лъка
на ясното съзнание,
но без случващ се живот

А аз все мисля, мисля и дали е така.
Всеки ден е едно отпътуване напред и няма връщане в
миналото, защото то ще се превърне в илюзия – няма
да я има любовта, топлия допир, нежната целувка. Но
също няма да ги има вятъра, дъжда, слънцето. Ще бъдат сух спомен, избледнял на дневна светлина, смътно
усещане, недовършен смях.
И който може да се пита – пита: всичко ли направих
през последните двадесет и четири часа. Живея ли,
обичам ли, давам ли топлина и ласка, допускам ли поне
малко да ме обичат в тази вълшебна и невъзвратима
секунда? Или съм оставила всичко да замръзне, да се
превърне от божествена красота в уродливост, от топла задушевност в безплодие, студенина.
Дишам дълбоко и дълго самота, за да придобия
безсмъртие.
Между скованите от студ хора, без смях, без радост,
без състрадание, без любов.
Кой помни тези, които минават транзит през дори и
най-малкия зов за мъничко любов и внимание?
Кой ще ме целуне, ако усмивката ми е ледено скована
в бял игличен скреж?
Кой ще ме обича, ако сърцето ми е празно, душата
пуста, а умът ми е празна сцена, улица, гара,
площад или мегаполис?
Всичко ще се срине и начупи на малки ледени парченца.
Да уловим нежния поглед и допира до сърцето и да
помним, че точно този момент няма да ни се
случи никога повече и отново.
И ще си останем прозрачни фигури от лед, самотни,
с ледена усмивка, единични, и никой няма
да иска да ни купи, колекционира или съхрани,
независимо че сме произведения на изкуството…
или такова правим.
Защото ледът се стопява от цветните лъчи
на слънцето,
от дъгата,
от дъжда,
от радостта,
от грейналия смях
от топлия полъх на любовта на другия до теб.
И това е спасението.
Поздрави на Васко.
Пиши когато можеш.
ПП: ММ
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Димитър Божков: Чета ЛВ и преброждам
танцуващи звезди

Л

Марк Кокс

Неща, които дядо ми трябва да е казал

Фотография Франческа Земярска

На 11.02.2020
отпразнувахме
29-ия рожден ден
на „Литературен
вестник“. До
навършването на
неговата кръгла
годишнина ще излиза
рубриката „Лице на
броя“. Тук ще срещнем
автори, читатели,
приятели на вестника,
които ще довършат
по своеобразен начин
изречението „Чета
ЛВ…“. Защото ЛВ е
вестникът с хиляди
лица.

„дядо беше най-големият“
с подробна разпечатка на моите ипотеки
под всяка картичка.

Искам да умра през зимата,
да накарам почвата да съжалява,
багерът да се изпоти.

Искам да продължа да получавам поща 13 години,
всички сметки, адресирани до мен,
стари авери, които да звънят всеки месец

Януари. Син понеделник
след празничния уикенд,
искам да им е зле на всички.

и да питат как съм.
После искам земетресение или подпочвени води
да ексхумират неприятно останките ми.

Искам да имат главоболие
и задръстването да е нереално.
Километрични колони, Исусе.

Всичко горе да се повтори.

Искам пушек под капаците, лоши упътвания,
загубени братовчеди, пищящи бебета и сугрaшица.
Искам толкова свиреп вятър, че чадърите да вият.
И дайте ми някакви птици, гълъби дори,
нещо да кръжи там поне половин час,
и пластмасови лалета, и поп, дето заеква
„ъъ“ пред всяка дума от псалм 22.
Искам да им припомня колко зле са нещата.
И да ми объркат името на плочата, да докарат
червеи, дебели колкото ръцете на леля Кати,
и да ги натъпчат под столовете.
И искам стъклен ковчег.
Искам да нося вратовръзката с багрите
на Мисури, която никой не харесваше... Боже,
надявам се да се скъсат ремъците
и да се изсипя на пода. Надявам се
лопатата да се изплъзне от ръцете на сина ми.
Искам да си спомнят, че не чувствам нищо.
Искам храната да се сервира направо от градината.
Искам масата да е готова. И искам
всички да получат вимпел, на който пише

Искам да пукна в деня
преди нещо голямо да се случи,
и внукът ми да каже „какво ли би казал дядо“.
Искам да знаете колко ви обичах.

Рики Къмингс

Дисоциация
Стоя с друга версия
на себе си, ядяща тази ябълка,
и тази ябълка. И виждам
как отхапвам, дъвча
преглъщам, отхапвам,
дъвча, преглъщам. Не мога
да се разчета, другото ми лице е
погълнато от яденето на ябълката.
В синуса си чувам бръмчене
като от умираща флуоресцентна светлина,
давещо ябълката, която ям.
Не мога да преценя дали това друго аз
го чува, дали се виждам
как се виждам, че дъвча изгубен.
Всичко би било наред, ако можех да се огранича
до стоенето и храненето,
но ме обзема безпокойство, щом се видя
да слизам от влака на грешната спирка, оставайки

объркан в тунела. Притеснявам се,
щом се видя да карам колата си,
завивайки в трафика. Плаша се
на плажа, докато се гледам
как влизам във водата спокоен
с камъни в джобовете, когато
нямам камъни в джобовете.
Странно е да седна да пиша,
без да съм сядал да пиша от седмици.
И всеки път, когато понеча да се попитам нещо,
ме няма, преди да се стигна.

Джордж Бауъринг

Усещане за време
Комата може да опустоши
усещането ти за време. Може
да обърне очите ти от кафяви в сини. Може
да отгледа косми по корема ти, да те загуби
между спалнята и офиса. Ако живееш
в продължението, трябва да внимаваш за ъглите,
да заобикаляш лошите неща, да пренебрегваш
обидите и да приветстваш
любящите ръце, които те извайват в стола. Бидейки
замразен и приспан, изхвърлен от времето,
трябва да си пестиш хумора и да го пазиш, той е ценна
находка, която да вадиш по необходимост, бели ленти по
пътя летят под твоята кола, изяж ги, събуди се
в подземен свят, където хора в чували
минават покрай теб, обърнати към знаеш къде.
Това, че половината ти познати вече ги няма, стопява
усещането ти за време, което не трябваше изобщо да има
завършек.
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