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Камелия Спасова

Франческа Земярска
Не трябва специална причина, всяко време е подходящо
да се обърнем към Маргьорит Юрсенар. Както подхвърля
Умберто Еко по повод своята многогодишна рубрика в
„Еспресо“, в която често обсъжда въпросите на деня,
„считах за актуално и това, че някоя вечер ми е щукнало
да препрочета, да кажем, страница от Херодот, приказка
на Братя Грим или комикс за Попай Моряка“. Оставяме
крещящата актуалност днес, защото имаме възможност
да се върнем към едно знаково събитие отпреди 40 години, в
което Френската академия след дълги битки, ожесточени
спорове и многовековни традиции ще даде на Маргьорит
Юрсенар стол сред „Четиридесетте“. Годината е 1980-а.
на стр. 16

Аскеза на желанието
В крайна сметка всяко писмо в основата си
е любовно писмо –
би могло да бъде цитат, но не е.
И все пак, ако настояваш да идва
от далечни земи и чужди почерци,
а ти настояваш натрапчиво – желая да настояваш –
така че се налага да измисля откъде идва и кой го е казал,
смело ти предлагам някоя Маргьорит –
Юрсенар или Дюрас, според настроението ти,
дали е изповедно или бедствено. Взрив и аскеза,
ми отговаряш, е същото, Адриан и Хирошима.
Нямаме планове, неделя е.
Ти се отказваш от отказите си, секват въпросите.
От своя страна, аз се упражнявам, бавно и с голямо усърдие,
въобразявам библиотеките на отминали империи
и преписвам ръкописите на непристигнали писма,
отказани на своите получатели поради сбъркани обстоятелства.
Вярно е и това: никое писмо не е окончателно.
Юрсенар или Дюрас, го е казала някога, предполагаш.

н о в о
Отношението на Църквата
към съвременния свят е
в центъра на новия брой
155 на сп. „Християнство
и култура“. В интервю за
списанието московският
свещеник Алексей Умински
изказва мнението по
отношение на протестите
в Беларус, че Църквата не
може да мълчи при насилие
над мирно протестиращи
граждани, а в по-общ
план неговите мисли са
представени в текста
Християнската община и гражданското общество.
На пътя към вярата на младите хора от различни
деноминации е посветен разговорът с Елизабета
Георгиева (29 г.), Венцислав Чавдаров (27 г.) и Теодор
Аврамов (26 г.), озаглавен Когато вярата на младостта
срещне скептиците, критиците и идолите на съвремието,
а темата е продължена и с текста на Ангел Иванов
Младият човек в Църквата. Християнският поглед
към актуалните проблеми в света е представен и в
обръщението на папа Франциск пред Общото събрание
на ООН под заглавие Пандемията ни дава възможност
да направим избор между важното и мимолетното.
Съвременното богословие е представено с текстовете
на архим. Джон (Йоан) Пантелеймон Манусакис Чашата
на времето: христология и есхатология и на Николае
Щайнхард Проблемът за предопределението. Рубриката
„Християнство и философия“ включва текста на Фабрис
Аджадж Ерата на изкуствения интелект (или Благата
вест на времето), а „Свидетели на вярата“ –
статията на Ламброс Скоцос за св. Нектарий Егински,
озаглавена Оклеветеният светец. В интервю за
списанието Венцислав Каравълчев изказва мнението,
че Християнството и комунизмът са разделени от
бездна, която не може да бъде преодоляна, взето по
повод неговата нова книга Репресивната политика на
комунистическата власт срещу Православната църква
в България. Рубриката „Християнство и литература“ е
представена с текстовете на Данаил Давидов Интервю
с дявола и на Калин Михайлов Бившите. Три вариации
върху една тема, а „Християнство и изкуство“ – със
статията на Людмила Димова От Карл Велики до
Фридрих I Барбароса за изложбата Императорите
и устоите на тяхната власт в Майнц. Броят е
илюстриран с творби на Елена Мурариу, определяна като
един от най-ярките представители на ново поколение
майстори на румънската иконопис.
„Захарий Стоянов.
170 години от рождението
му“ е водещата тема на
ноемврийския брой 09 на сп.
„Култура“. Как четем днес
Захарий Стоянов? Като
„иконограф на бъдещето“,
както го назовава в
разговора в броя проф.
Иван Станков, или като
„всемирния гражданин“ –
според определението на
Йордан Палежев, който прави
паралел между неговата
публицистика и тази на
Виктор Юго. Можем ли
да говорим за „ислямски сепаратизъм“ във Франция и
за какъв точно сепаратизъм става дума – ще научите
от анализа на известния френски ислямолог Оливие
Роа. И отново в рубриката „Идеи“ можете да видите
как писателите Людмила Улицка, Олга Седакова и Лев
Рубинщейн отговарят на призива на беларуската нобелова
лауреатка Светлана Алексиевич към руската интелигенция,
както и да прочетете втората част на „Гински записки“
на Иван Теофилов. „Не се оплаквам“ – заявява в едно (не)
юбилейно интервю актьорът Руси Чанев. Режисьорът Иван
Пантелеев пък размишлява над „феномените на времето“,
а белгийският писател Кун Петерс над „историите и
вярата“.
И още в броя: разказ за 25 години ИСИ-София, както и
анализ за новооткритите фалшификати в музея Лудвиг.
Режисьорът Стоян Радев говори за новата си постановка
по романа „Поразените“ на Теодора Димова, а проф. Николай
Йорданов представя „Варненско лято“ и „Световен
театър в София“ онлайн. Кинокритикът Деян Статулов
прави своя прочит на кинофестивала „Златна роза“ 2020,
а режисьорът Ивайло Христов анализира „страха в себе
си“. И още кино: Адела Пеева за новия си филм „Мълчание
с достойнство“, а Емил Спахийски разказва за проекта си
„Икар в Кочериново“. Не пропускайте и голямото интервю
на Александрина Пендачанска за нейните роли
и творческо дълголетие. Фотографиите
в броя, поделени между „портрети и
представления“, са на Яна Лозева , а разказът
в „под линия“ е на Яница Христова.
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Звън от китари
Книгата „Песни и стихове“ (издателство
„Стилует“, 2020) от Федерико Гарсия Лорка
може да носи поне толкова заглавия,
колкото са стихотворенията
в нея. Или колкото може да
роди детското въображение.
Може да бъде и „Песни, стихове
и танци“, понеже както на
испански, така и на български
самото слово заиграва свой танц.
Поезията на Лорка е малко
познато у нас море. Включените
в настоящия сборник творби като
цяло са неиздавани преди на български.
Преводачката Елена Стоилова ни
припомня не само своеобразието на
това море, а и неговата музика, която
– както в случая – се оказва близка до
фолклорната. Нежността и суровостта
неизменно се оказват преплетени в
народното съзнание. Тук на едно място
ги събира автор с неповторимо ярко
въображение, в което се оглеждат на пръв
поглед всекидневни образи и неусетно сами се
обединяват в ярка и звучна история.
Вероятно и за читателите, и за
изследователите на испанския поет се оказва
изненадваща тази игра по острието между
драматизма и чистосърдечната радост, между
изповедната правдивост и фантазията. Въпреки
своята ранна смърт Лорка остава един от найразноликите поети на своето поколение. Той не се
стреми да изследва бездната на разкъсващите човека
страсти, подобно на своя близък Пабло Неруда, нито
се опитва да възпее хармонията на света в единно
песнопение, подобно на своя приятел Хорхе Гилен.
Кратките, но и цялостни по своето послание стихове
и песни на Лорка приличат повече на задържаните за
кратко мигове на битието – те спират върху нас като
пеперуди, дават ни възможност да зърнем разноцветната
палитра на крилата ни и отхвръкват, като оставят
само малко цветен прашец по ръцете, лицата, очите.
Независимо дали се разгръщат като леко нахвърляни
биографични бележки, новоизкован мит или

ABROAD
През 90-те години към университета на Шефийлд се
изгражда школа за модерни изследвания на Библията,
неин основател е видният учен библеист Филип
Дейвис. Той е също така издател и отговорен
редактор на Sheffield Academic Press, която издава
поредица от монографии, разбиващи статуквото
на традиционната библеистика и отварящи се към
нови методологически посоки. Финансовата криза
през първото десетилетие на 21. век принуждава
издателството да затвори врати, но само две години
по-късно то се възражда като Sheffield Phoenix Press
(официален сайт – https://www.sheffieldphoenix.com/
about.asp). Днес то е елитно, академично ориентирано,
с много високи изисквания към качеството на
публикуваните книги – около 20 всяка година.
Рядко се случва българска книга да попадне в толкова
елитно издателство. В случая това е изследването
на проф. Милена Кирова „Performing Masculinity in
the Hebrew Bible“, което е изключително сериозен
успех не само за авторката, но и за българската
хуманитаристика като цяло.

драматизация, произведенията от
„Песни и стихове“ докосват не само с
безбрежния си смисъл и необичайния си строеж, а и
със стилните си илюстрации. Ако се перифразира един
от преведените стихове, може би тъкмо така „допира
лекокрила сянка с пръстите сърцето“.
Николай Тодоров

к о нк у р с
Свободата е темата на
петото издание на Конкурса
за нова пиеса 2021 на Нов
български университет. С нея
организаторите му се надяват
да провокират драматурзите,
пишещи на български език, към
отключването на интересни
сюжети, истории, фигури, към
създаването на текстове за
театър с нова и по-свободна
форма.
Свободата е сред основните
понятия, осмисляни и
преосмисляни от философията,
изкуствата, правото,
теологията, психологията. Но е и очевидност, дума,
която всеки смята, че разбира.
Свободата е темата, с която може да се погледне към
революциите на модерността, близкото минало на
комунизма или протестите в съвременните демокрации.
Но и изобщо към разбирането днес за демокрацията и за
бъдещето ни в глобалния свят.
Срокът за кандидатстване е 15 януари 2021 г.,
като авторите могат да изпращат пиесите си на
електронната поща на конкурса или в книжен вид по
пощата.
Право на участие имат пълнолетни български и
чуждестранни граждани, които могат да се включат в
конкурса само с едно свое произведение.
Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав: проф.
Виолета Дечева, дн (председател), гл. ас. д-р Владимир
Маринов, гл. ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев,
проф. Пламен Дойнов, дн, проф. д-р Светла Христова и
доц. Снежина Петрова.
Номинираните автори ще могат да вземат участие в
Лабораторията за писане на пиеси, която ще се проведе
през февруари 2021 г. и ще бъде водена от утвърдено име
в областта на литературата и сценичните изкуства.
Авторът на отличената пиеса ще получи диплом от
Ректора на НБУ, парична награда в размер на 3000
лева, както и възможност за театрална реализация на
драматургичния си текст.
Конкурсът се провежда с подкрепата на Централния
фонд за стратегическо развитие към Настоятелството
на НБУ и е част от Календара на културните събития на
Столична община.
• Повече информация за петото издание на Конкурс
за нова пиеса 2021 може да откриете тук: https://
dramacontest.nbu.bg/
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Съпротивата срещу теорията
ЛВ публикува изказването на проф. Галин Тиханов от
четенията в института „Полетаев“ от началото на
октомври, в които видни фигури в хуманитаристиката
обсъждат новите обрати в хуманитаристиката във и
отвъд теорията.

Галин Тиханов
Сътрудничеството ми с Висшата школа по икономика
(ВШИ) започна с един разговор със стария ми приятел
Александър Дмитриев, когото винаги съм ценил заради
широтата на знанията му. Така попаднах в института
„Полетаев“, невероятно място, което е уникално,
включително и с оглед на международната сцена. Професор
Ирина Савелиева се превърна в мой мъдър и великодушен
събеседник и приятел.
Мисля, че дори в сложното глобално положение, в което се
намираме в момента, институтът „Полетаев“ продължава
да процъфтява: Алекс Плешков и екипът му излъчват
толкова много енергия и позитивни иновации – винаги
е и голямо удоволствие да работиш с докторантите и
магистрите. Накратко казано, да си част от института
„Полетаев“ е истинска интелектуална привилегия.
Вярвам, че най-важните промени, с които се сблъскваме
от началото на 21. век, са все по-голямата съпротива
срещу теорията и насочването към начин за произвеждане
на знание, който можем да наречем по-скоро ангажиран,
отколкото дистанциран (тези две промени са взаимно
свързани). Битките, свързани с теорията, всъщност
цялата съпротива срещу теорията, на която сме
свидетели през последните няколко десетилетия,
бързо стават част от по-широк пейзаж, белязан от
забележително предефиниране на културата и човека.
Понастоящем вече осъзнаваме – и то по трудния начин – че
дори за високоразвитите общества изглежда съвсем не е
толкова лесно да защитят гражданите си от капризите
на природата. Следователно науката за пореден път се
преразглежда, заедно с най-основните ни ценности: какво
означава да си продуктивен, какъв е общоприетият
минимум на икономическо и социално обезпечаване, как
трябва да се определя то и т.н. С други думи най-важната
промяна, и това в известна степен е широка генерализация,
е новопороденият скептицизъм към обвързващата
универсална рационалност и решенията, валидни за всички.

Регионалното и локалното отново застават на преден
план за сметка на универсалното; конкретното и
практическото се противопоставят и все повече
изместват абстрактно-дистанцираното овладяване на
реалността.
По време на лекциите говорих за съпротивата срещу
теорията, което напоследък се наблюдава в хуманитарните
и социалните науки. Корените му са в глобалния преход
към нова система за създаване на знание, отдалечаване от
дистанцирания и чист, или безплътен (disembodied), начин
на мислене, който доминираше в културата на Запада
през последните няколко века, и доближаване към това,
което може да бъде наречено „знание на участието“, в
което действителната ангажираност и личен интерес
на участниците играят много важна роля. Вече не се
опитваме да прикрием тази роля, а всъщност с радост
наблягаме на нея и я изтъкваме, поставяйки на преден
план легитимността на този нов вид знание, което е
прагматично, а не безплътно и абстрактно.

Определящи нови фактори
Тук трябва да вземем предвид и огромното присъствие на
новите социални медии, които преобразиха представата
ни за истина и авторитети. Те ни сблъскаха с нови,
експериментални видове интерпретация и изразяване
на отношение, които са невероятно егоцентрични и
следователно не си губят времето с норми и критерии,
създадени по рационален и абстрактен начин.
Накрая към това трябва да добавим и огромното значение
на миграцията и преместването – физическо и виртуално,
– които ни помогнаха да осъзнаем, че предишният уж
очевидно валиден западен културен опит (или ако желаете,
доказателствен материал), върху който се градеше
социалната и културната теория във формата, в която
ги познавахме, не е нито очевиден, нито убедително
или универсално валиден. Това подхранва едно много поскептично отношение към теорията, отколкото преди.

Преосмисляне на образователния модел

Преподаването онлайн повече от всякога ни принуждава
да се фокусираме върху същината на нещата, върху
разбирането за сметка на запаметяването. Но пандемията
също така ни накара да осъзнаем, че англосаксонският модел
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на университетско образование е достигнал точката на
пречупване: оттук нататък много млади хора ще започнат
да поставят под въпрос стойността на присъствените
занятия и ще видим смесения модел на преподаване да се
налага все по-трайно. Този тип преподаване струва далеч
по-евтино и това отговаря на трудните икономически и
финансови условия, пред които са изправени през последните
години много домакинства; тези промени вече се долавят в
САЩ.
Гореописаният процес – постепенното заместване на
образователния модел на хуманитарните науки, при който
не всичко се предоставя лице в лице, но има и очакване за
някакъв вид социален контакт с колегите и професорите, е
само повърхностно отражение на по-дълбоки промени. Найважната, мисля, е, че университетът такъв, какъвто го
познаваме, постепенно ще започне да губи монопола си върху
сертифицирането на знанията и уменията на младите хора.
Онлайн обучението ще създаде по-разпокъсана учебна среда
и ще се появи повече съревнование между предлагащите
образование. Това, което ще произлезе от тази нова
ситуация, е, че университетът постепенно ще започне
да губи монопола си върху сертифицирането на знания и
умения, конкуриран от най-различни организации (бизнеси,
корпорации). Те ще започнат да наемат външни експерти,
които да оценяват уменията и знанието на младите хора
въз основа на портфолио от курсове и модули, преминати
при различни предлагащи образование и умения фирми,
организации, институции. Това из основи ще промени
традиционната ни представа за това какво е университет
и каква е ролята му в обществото.

Фундаментална промяна
Когато най-сетне отстъпи на заден план, Covid-19 ще ни
остави в ситуация на висока уязвимост на антропоценната
вяра в един рационален, прогресивен и фокусиран върху
човека Запад.
Пандемията ще е задълбочила различни видове неравенство
и ще ни е потопила в едно все по-вторично усвояване
на реалността. Предстои ни да видим по-обхватните
последствия на всичко това. Една от тревогите, които
витаят, е, че в резултат на пандемията основни идеи,
формирали Запада, могат да попаднат в състояние
на несигурност, от което само едно много условно
възстановяване би било възможно.
Превод от английски: Ценка Гарова

Ч УВ А М Е

Женските изкуства за щастливо съпружество
Разговор със Стефан Иванов
На 30 и 31 октомври 2020 в Театрална работилница
„Сфумато“, Зала Underground, се състоя премиерата
на „Женските изкуства за щастливо съпружество“.
Драматург на пиесата е Стефан Иванов, неговият
текст стъпва на наръчниците за успешен брак от
30-те години на 20. в. – „Женските изкуства за
щастливо съпружество“ от Йона П. Стоянова и
„Домъ и общество – книга за етикецията въ Царство
България“ от Лили Янакиева. В спектакъла участват
Василена Винченцо и Миленита.
Мъжете имат ли роля в щастливото съпружество?
Естествено, че имат, стига да излязат от ролята и
действията на господар, владетел, собственик, мъжкар,
агресор и капризно дете. Тогава могат да започнат да
реагират с емоционална интелигентност и с чувство за
мяра, отговорност, такт, грижа, разбиране и обич. Има
прекалено много табута върху мъжкото поведение и
потискането на цял спектър от емоции, така че чувства се
връщат обратно като симптом и проблем, а много често и
като вербално или физическо насилие. Мъжете много често
отказват да разберат себе си, да си се обяснят и влизат
в калъп и модел на поведение, който, поне на пръв поглед,
изисква най-малко от тях, но всъщност е изключително
ощетяващ за тях и партньорите им. Първи си отиват
усещането за интимност, нежност, свобода, а после
дълбокият и сериозен разговор, накрая си отива и самата
връзка между хората. Скъсва се.
Феминист ли си, или в случая няма защо да се говори за
феминизъм?
Ако феминист значи, че защитавам равенството между
хората, значи съм феминист, но не бих усложнявал толкова
много нещата. В случая по-скоро става въпрос за базови
човешки права, чиято валидност очевидно трябва да се
припомня. Но за добро или по-скоро за лошо, с лекота се
припомнят и утвърждават консервативни и остарели
ценности и предразсъдъци, които всъщност ощетяват
достойнството и на двата пола по пътя им. В случая
нямам предвид кариерен път или успех, а душевен път,
емоционално развитие, щастие, пълноценност, спокойствие,
достигане до смисъл, преоткриване на любопитството към

социализма, променят се и след 89-а година, за да се стигне
до днес, време на пандемия, карантина, тенденции към
забрана на абортите и пик на домашното насилие.

Стефан Иванов. Снимка: Александър Александров

себе си и към хората наоколо, но най-вече към човека, който
е най-близо.
Какво е общото между Царска България и България в
момента?
Ако става въпрос за общуването между половете, то
общото е, че продължава да се смята, че има елементарен
и чисто механичен алгоритъм да се постигне „щастлива
връзка“, „щастлив брак“ или нещо подобно. Това са живи,
динамични, променливи и уникални процеси, за които няма
универсални и елементарни рецепти. Нужно е уважение и
разбиране към другия, към миналото, историята, раните
му. Нужно е да си „там“, като това не значи само да си
физически наличен фигурант, който мълчи, кима и се прави,
че слуша и разбира.
Как реши да се върнеш толкова назад?
Във философията има едно клише и то е „условия за
възможност“, т.е. как нещо би могло да възникне, да се
случи, да се състои. Що се отнася до настоящата ситуация
на отношенията между мъжете и жените, връщане от век
назад не е толкова много, но помага да се види, че част от
проблемните ядра съществуват и тогава, променят се през

Във всички статии и интервюта с теб си описван като
поет и драматург. Може ли да се каже, че си повече
едното от другото? Или не може да се говори за подобно
нещо? Защо пишеш?
По-скоро съм пишещ човек. Не съм учил драматургия.
Попаднах в театъра почти случайно. На един „Малък сезон“
в Театрална работилница „Сфумато“ преди десетина година
прочетох стихотворение за Снежина Петрова, в залата
бяха Иван Добчев и Маргарита Младенова и след време
ме поканиха да работя с тях. И преди, и след това не съм
спирал да пиша. По-вероятно е да спра да пиша за театър,
отколкото да спра да пиша. Пиша, защото не мога да не го
правя. Помага ми да си обяснявам света, да го подреждам,
да виждам алтернативи, надежда и смисъл.
Какво прави един човек добър поет? Откъде се почва?
От безсрамието и безстрашието да казваш и пишеш това,
което виждаш, мислиш и чувстваш със собствения си глас,
през собствения си поглед, през личния си опит, култура
и натрупвания. През личната си погнуса. През личното си
усещане за красота. И да си понесеш последствията.
Карантината и затварянето повлия ли на писането? А
на четенето?
Водих си дневник от март до май, събрах и подредих нова
книга с поезия, а с един приятел написахме заедно поне
дузина разкази, но по-скоро за собствено удоволствие и
игра, а не за публикация. Иначе, от тийнейджърството
насам не съм чел толкова много, колкото сега, а и с
такова удоволствие. Прочетох класики, които никога
не съм изчитал до края, като „Моби Дик“, „Гаргантюа
и Пантагрюел“ и „Алексис Зорбас“. Сега
дочитам „В.“ на Томас Пинчън. После ще
започна „Фондацията“ на Азимов.
Разговора води: Андрея Гандева
Литературен вестник 18-24.11.2020
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По законите на изкуството
Разговор със Саня Табакова – редактор на издателство „Леге Артис“
Маргарет
Фулър, „Лято на
езерата“, прев.
Албена Бакрачева,
изд. „Кръг“, С.,
2020, 360 с.,
16.90 лв.
За пръв път на български излиза
книга на Маргарет Фулър, писателка
трансценденталистка от кръга на Хенри
Дейвид Торо и Ралф Емерсън. През 1843 г.
авторката предприема пътешествие в
района на Големите езера – най-дивата
част на Американския запад, тогава
предел на цивилизацията. На границата
между философска автобиография и
пътепис, книгата е израз на любовта и
уважението на Фулър към природата,
но и интимно описание на мислите и
чувствата на авторката по време на
лятото є край езерата. Текстът с лекота
прескача между различни жанрове и е израз
на вярата на трансценденталистите,
че най-важното пътуване е това,
което се осъществява в самия човек.
„Лято на езерата“ откъсва читателя
от реалността, за да му я покаже през
сетивността на авторката си, красива и
пълна с чудеса.

Красимир Делчев,
„Тиберий и
философията“, изд.
„Изток-Запад“, С.,
2020, 210 с., 14.00 лв.
Новата книга на Красимир Делчев –
преподавател във Философския факултет
на СУ „Св. Климент Охридски“ –
„Тиберий и философията“, представлява
компилация от есета и статии върху
философска тематика. Времево не е
съсредоточена в отделна епоха – обхваща
теми и автори от древността до
днес. Анакреонт и музикално-святото,
Климент Александрийски за музиката на
траките, Макс Шелер, Николай Райнов,
френските „нови реалисти“, Тиберий,
Бергсон, кубизмът на Пикасо, Тагор,
Хайдегер, д-р Кръстев, Леопарди, Волф
и алетофилите – това са темите и
проблемите, към които авторът се
завръща днес.

Дийн Бърнет,
„Щастливият
мозък“, прев. Ина
Димитрова, изд.
„Изток-Запад“, С.,
2020, 320 с., 18.00 лв.
В книгата си „Щастливият мозък“
невроспециалистът Дийн Бърнет
се опитва да разгледа някои от найосновните въпроси и теми относно
човешката радост. Ученият анализира
какво ни прави щастливи, защо и как,
както и каква е тайната на вечното
щастие. Наблюденията му водят
до изненадващи разкрития за нашия
вътрешен живот и показват, че идеите
ни за щастието и успеха се променят през
различните периоди на развитието ни,
повлияни от всевъзможни фактори –
от семейната среда, от
любовта и биологичните
процеси в телата ни.
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„Леге Артис“ съществува от края на
1999 г., това са вече 21 години. Какво
Ви вдъхнови да го създадете? Бихте ли
разказали малко повече за историята му?
Преди това (1990-1999) бях съсъздател
на друго успешно издателство, чиято
„линия“ като главен редактор основно
поддържах. Заради драматични събития,
свързани и с лична загуба, и с прехода,
проектът приключи и известно време бях в
„безвъздушно пространство“. След периода
на отчаяние реших, че заради натрупания
деветгодишен опит мога, и то много.
Просто започнах да прилагам същото в
свое издателство: теми, автори, стил…
Обективно бих определила началото като
много успешно. Но разбира се, първите 10
години мога да нарека също и „усилни“ –
работя главно сама и съвместяването на
всички роли в едно издателство е нещо,
което с поглед назад смятам за невъзможно.
И все пак „Леге Артис“ съществува – с над
220 заглавия, 5 поредици, награда на АБК
за най-добра книга и няколко номинации за
превод или поредица...
Съществена част от издаваните
поредици е „Юнг и последователи“.
Откъде тази страст към аналитичната
психология? И какво е мнението Ви за
психоанализата на Фройд?
Още студентска „любовна история“.
Инстинктивно знаех, че не Фройд, а Юнг
е „моят човек“ и че пак ще се срещнем.
От 1990 г. повече не се разделихме…
Аналитична психология и психоанализа са
много различни сфери, макар да имат общ
корен. Оценявам приноса на Фройд – не
би могло без него. Но при него ми е някак
„скучно“. Юнг трябва да е почувствал
нещо подобно. Честно казано, винаги
ме забавлява фактът, че българинът,
за разлика от „западния“ човек, е далеч
от психоанализата. Мисля, че тя се
отнася по-формално, изкуствено към
човека, не лекува индивидуалния човек,
използва доста ограничени методи,
похвати… Юнг е друго… Той е огромен
ерудит, мисли и пише прекрасно. Впряга
като че ли цялото човешко познание в
разгадаването на човека, в докосването
до неговото необятно несъзнавано. Освен
това, за разлика от Фройд, е доста
самоироничен, самокритичен, знае, че
„много повече поколения ще поправят
него“. Също така великолепни и оригинални
са и други психиатри, които издаваме –
Виктор Франкъл с неговата спасяваща
логотерапия, Вилхелм Райх – ненадминат
в анализ на характера, на човешката
патология, практичният, земен Джеймс
Холис, Доналд Калшед – световни
аналитици… Във всеки случай съм
убедена, че в обозримо бъдеще теорията
на човешката психология ще претърпи
сериозна промяна! Човекът никога няма да
е предишният…
Благодарение на Вашето издателство
българските читатели се запознаха с
редица успешни и вече обичани автори
като Ерик-Еманюел Шмит, Роберт
Менасе, Лейла Слимани, Андрей Макин
и други. Бихте ли казали, че изборът на
тези автори е бил въпрос на нюх, или е в
резултат на нещо друго?
И те, и Ромен Гари, Паскал Киняр и още
много… Всеки път стигат до нас по
различен начин – личен нюх, случаен сблъсък,
може би и добър вкус. Никога не се ръководя
от очаквана голяма печалба. Много повече
от това – от какво има нужда българският
пазар. Хартия за глупости или за (много)
пари не бива да се хаби! Най-голям несъмнено
е делът на препоръките от преводачи, за
които благодаря на съдбата! Бих споменала
Марина Бояджиева, Стефан Шаранков,
Елисавета Кузманова (и тримата –
покойници), Зорница Китинска, Гергана
Манолова, Райна Стефанова, Красимир
Кавалджиев, Лилия Атанасова, Галина
Меламед и други. Винаги са били здравата
основа на издателството! Възприемам ги
като екип!

Саня Табакова и Ерик-Еманюел Шмит

Издали сте над 20 превода на ЕрикЕманюел Шмит. Има ли роман или пиеса,
които да са Ви докоснали по-лично от
останалите?
Като издател и редактор стоя по-настрани
от текста, за да го виждам по-обективно.
И все пак, случвало се е неочаквано да си
поплача над някои книги… Що се отнася до
Шмит, той докосна в най-хубавия смисъл на
думата душата ми, особено след срещите
ни при двете негови гостувания в България
(2010, 2020). Особено последното беше
едно от най-хубавите преживявания за
мен и за стотици читатели точно преди
пандемията и карантината. Някаква тъжна
граница на световете – красив завършек
на онзи, който никога няма да се върне…
Обичам книгите му, от романите найхаресвам „Евангелие според Пилат“ – може
би заради обръщането на героя… Разказите
на Шмит са безупречни. Неотдавна при
препрочитане на „Концерт в памет на
един ангел“ („Гонкур“ за разказ) сериозно си
поплаках. Пиесите… Знаменателно събитие
беше поставянето му с Мариус Донкин в
„Господин Ибрахим и цветята на Корана“ в
Народния театър при последното му идване
през февруари. Шмит е много чувствен
човек, личи колко дълбоко го вълнува, владее
театъра, света! Знаменателен беше
неговият тъжен изблик след атентата в
Брюксел и след много световни събития и
драми. Голяма, блага, извисена личност.
Освен издателството, посвещавате
време на музика, йога, планинарство,
поезия, фотография, градината.
Как успявате да съчетавате всички
дейности, роли и интереси?
Не става въпрос за „съчетаване“. Аз
ЖИВЕЯ всички тези неща. Може би
имам нужда от прекъсване на основното
занимание, от смяна с друго – въвличащо
тялото, сетивата, емоциите, вътрешното
зрение – това винаги освежава мозъка,
от което един „професионален четец“,
„дУмоуправител“, както веднъж
един планинец отсече, има специална
потребност. Свещ, запалена от двата края
– това е представата ми за това как човек
трябва да премине през този живот. И няма
нужда да е шумно и унищожително. Само
подвижно, като пламък. Стоплящ, градивен,
най-вече – вдъхновяващ.
Как се отрази настоящата 2020
година на „Леге Артис“?
Въпреки всичко, годината беше
традиционно добра за „Леге Артис“. То
е малко, но обичано и дори бих казала –
ухажвано издателство. Месеците мартаприл бяха изпитание за всички, особено
за издатели, които не продават директно
книги. Проблемът е в това, че малкият
издател, за да се справя, има много твърд
ритъм, схема на работа. И когато тя се

наруши, загубата е
100 %, просто спиране,
и се налага да се
импровизира. Разбрах
много неща: да не
разчитам непременно
на коректност
от страна на
партньорите, да
работя по-гъвкаво,
да си оставям „задни
вратички“… Все пак
остава горчив привкус,
едно обезкуражаване,
може би дори страх.
Например, че въвлечени
в прекомерни тревоги,
от месеци хората
четат по-малко. Или
че се налага всичко
да се прави онлайн
(нещо, което някак
не приемам). Или
дори – дали няма да
изчезне хартиената
книга (а е оцеляла,
преминала през какво
ли не!). Опасявам се
за здравето на близките си, очаквам потежки пандемии, глад, терор, войни…
С една дума, годината се отразява и
„страховито“. Нормално – всичко се
разклати. Мога само едно: да не спирам
да работя. Имам план за още книги, от
които българският читател има нужда.
Това си е моята „мисия“, „фронт“.
Името на издателството означава „По
законите на изкуството“. В днешно
време артистите, особено младите,
по-скоро вярват, че изкуството не
следва закони. Какво мислите Вие по
въпроса? Открива ли се още любов
към последователното изучаване на
седемте свободни изкуства?
Изразът е много стар. В древността
„изкуство“ е била науката, медицината.
Този израз се употребява например в
хирургията, където в името на здравето
на пациента операцията трябва да мине
„lege artis“ – както трябва. Последното
именно е линията, вътрешният „закон“,
който издателството ми се опитва
да следва… Да говорим за изкуство
пред затворените врати на залите,
библиотеките, галериите, ме натъжава.
Бих резюмирала нещата така: едва сега
ще узнаем какво сме имали. Не завиждам
на творците. Книгата обаче има добър
шанс дори в тези страшни времена.
Какво да очакваме от „Леге Артис“ в
тези непредсказуеми времена?
Странно е, но разчитам на известна
инерция още у четящите, макар
че и по себе си усещам, а и мнозина
споделят, че в тревожните и несигурни
времена не им се посяга на книга.
Литературата също няма да е това,
което е. Засега продължавам линията:
предстоят няколко важни книги на
Юнг, Райх, Франкъл. Съвсем скоро ще
се появи „апокалиптичният“ роман на
Андрей Макин – „Отвъд границите“,
„Хвърчилата“ на Гари, книга на изящния
Паскал Киняр… Ще видим накъде ще
ни отведе битието. Налага се да се
проявява предпазливост, предвидливост,
гъвкавост.
Обръщението Ви към Вашите
читатели?
Съдбата е единственото, което човек
наистина притежава. Аз се въплътих с
много любов в своята – да издавам книги
именно заради вас, четящи. Благодаря
и не спирайте! Не бъдете
всеядни. Животът е кратък
– избирайте само доброто,
истинското, красивото.
Разговора води ЖАНЕТА
ВИДЕНОВА
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Поетично за поезията
Краят на XIX и началото на XX век е
период не само от балканската, но и от
европейската история, нюансиран от
твърде много и противоречиви процеси
и събития. За балканските наскоро
възродили се държави би могъл да бъде
характеризиран преди всичко като време на
еманципация и сдобиване с място не само
на политическата сцена на Европейския
концерт, но и във всички останали сфери
на обществения живот. В този процес
литературата се сдобива с функцията
на медиатор между Изтока и Запада и
изразител на търсенията на времето. По
стъпките на търсенията на гръцката
поетическа мисъл тръгва д-р Фотини
Христакуди в изследването си „Проблеми
на гръцкия литературен развой 1880-1930
(етюди върху новогръцката поезия)“,
предлагайки на читателя задълбочен научен
труд, който едновременно с това сякаш
заговаря с наситения дискурс на епохата.
Текстът проследява проникването на
новите литературни течения в гръцката
действителност чрез диахронното им
разполагане не само в посочения период,
а и търси приемствеността им с
многовековната фолклорна традиция и
инкорпорирането є посредством едно
модерно и модернистично тълкуване
в съвременната литература. Това
едновременно синхронно (в европейски
контекст) и диахронно (от Древна Елада
през Византия до съответния период)
тълкуване на развоя на гръцкото поетично
дело позволява на читателя да го осмисли
в един цялостен и завършен контекст.
Наред с това д-р Христакуди подхожда
компаративистично и към самите поети
– представени са не просто техните
биографии и текстове, а процесите
на взаимодействие и влияние, като ни
предлага и преводи на някои от техните
стихотворения, непредставени досега на
български език.

Разбира се, в монография,
засягаща балканска или
която и да е литература от
периферията, неизменно бива
зададен именно въпросът за периферията
или за малките литератури и за тяхното
място в eвропейския „литературен
концерт“. Д-р Христакуди отговаря
на въпроса, изследвайки личността и
творчеството на Жан Мореас и неговия
гръцки произход. Но наред с това в
послеписа на изследването предлага
един малко по-нетрадиционен поглед
върху този въпрос през географията на
полуостровите, отбелязвайки, че „като
маргинални географски граници на Европа и
Балканският, и Скандинавският полуостров
имат привилегията да бъдат част от
цялото, но и по своему да се отличат от
него“ (с. 243).
Гръцкият литературен развой от
разглеждания период обаче бива повлиян
от два външни, нелитературни процеса,
чието място д-р Христакуди не подминава
и изследва в дълбочина, допълвайки по
този начин читателската рецепция. От
една страна, стои въпросът за езика и поспециално за гръцката диглосия, изразен в
сблъсъка между катаревуса и димотики, а
от друга страна, е Мегали идея, въплътила
стремежа за обединение на гръцките земи.
Вътрешната опозиция димотики –
катаревуса, т.е. живият, говорим
език, сдобил се с художествена функция
благодарение на поетите символисти от
90-те години на XIX век, и езикът на
държавната власт, съществуващ в
определени рамки, също динамизира
литературните процеси при
модернизацията на изкуството.
Д-р Христакуди отбелязва развитието на
мястото на Мегали идея в поезията, като
за пример дава творчеството на Паламас,
който след краха на гръцките стремления
след Малоазийската катастрофа от 1922-

Път

п р ез

1923 г. призовава сънародниците си да
изградят символа на християнството –
храма „Света София“ – в сърцата си. Някак
твърде актуално прозвучава днес това
напомняне в ситуация, в която храмът не
просто е останал в пределите на чужда
държава, но и служи на чужда религия.
Така, наред с хуманитаристичния, това
изследване предлага и интердисциплинарен
прочит, който звучи злободневно,
щрихирайки процеси, чийто отзвук се
открива и в съвремието.
Търсещите модернистични души на
поетите, устремени към своята Итака
или просто по един несвършващ път,
утвърждават космополитния характер на
литературата на една наскоро възродена
държава, чийто творчески устрем обаче
никога не е замирал. Подзаглавието на
последната глава на книгата: „А същината
и смисълът на съществуването на
човека, показани в осезаем вид, са именно
изкуството, което създава“, обобщава по
един твърде изчерпателен начин именно
тези модернистични стремления, които
се усъмняват в смисъла, в човека, в
същестуването изобщо. Отново въпроси,
твърде отчетливо различими и днес. С
изследването си д-р Христакуди предлага
не просто етюди върху новогръцката
поезия, а калейдоскопично вглеждане в нея
и съпъстващите я процеси с похватите на
сравнителното литературознание.
Борислава Иванова
Фотини Христакуди, „Проблеми на
гръцкия литературен развой 1880-1930
(етюди върху новогръцката поезия)“.
София: Ни плюс, 2020.
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Кърт Кобейн напряко
През 2019 година е издадена най-новата
биография на покойния вокалист и
китарист на Нирвана Кърт Кобейн –
“Serving the Servant: Remembering Kurt
Cobain“. Името е взаимствано от
песента на Нирвана – “Serve the servants“.
Не закъснява и преведеното българско
издание – „Да служиш на слугата. Спомен
за Кърт Кобейн“, което излиза от печат
само няколко месеца след оригиналното
издание на английски език. Книгата е
преведена на български език от издателска
къща „Кръг“. Това не е случайно, имайки
предвид известността на групата и
конкретно Кърт Кобейн в световен мащаб,
както и в България включително. Автор
на книгата е мениджърът на групата и
приятел на Кърт – Дани Голдбърг. Той
е мениджър в най-успешния период на
бандата. Наративът е хронологичен,
като е пропуснат житейският етап от
детството на вокалиста, за разлика от
биографията “Heavier than Heaven“ на
Чарлз Крос, която има друг подход към
живота на артиста. Други биографии се
написани в по-художествен стил и имат
по-голяма дистанция между читателите
и образите в книгата. Именно предимство
при книгата на Голдбърг е, че използва поразличен метод чрез своята лична гледна
точка при писането на книгата. Кърт
Кобейн е роден през 1967-ма като за период
от няколко години издава с останалите
членове на групата Нирвана няколко
албума, чрез които успяват да застанат на
челна позиция в класацията Билборд 200.
Кърт Кобейн се самоубива през 1994-та,
вследствие на което Нирвана се разпада.
Групата съществува едва няколко години, но
въпреки това успява да бъде актуална и през
2020 година чрез своите вечно присъстващи
в ежедневието на всеки слушател теми и
мотиви, както и запомнящите се мелодии в
песните.

Голдбърг работи в лейбъла Гефън, когато се
запознава с Нирвана и бива част и причина
за успехите на групата. Той разказва
както за лични събития около Кърт,
като например раждането на дъщеря му
Франсис, така и представя своята гледна
точка в по-мащабни моменти свързани с
творчеството на артиста, отразени и
преразказани в медиите, като например
акустичния концерт през 1993-та, част от
поредицата MTV Unplugged.
Характерно за книгата е да
контекстуализира групата във времевия
период, в който е творила, като дава
информация за сиатълското гръндж
движение, лейбълите и групите, които са
част от него. Резултатът е, че предоставя
реалистичен поглед върху групата и
ключовите моменти от историята на
триото, както и дава представа за средата,
в която се е развила.
Нещо, което прави впечатление, е, че
авторът акцентира на това колко голямо
влияние имат медиите върху живота
на Кърт и жена му Кортни, особено
скандалите около раждането на дъщеря
им Франсис Бийн Кобейн. Докато другите
биографи не поставят ударение толкова
върху тези събития, то Голдбърг познава
отблизо и ги е съпреживял. Днес тези
събития не са актуални и рядко медиите
говорят за тях, така че един възможен
начин да се разбере какво влияние в
действителност са имали, е чрез тези
пресъздадени спомени.
Книгата е разделена на 17 глави, всяка
фокусирана на различен момент от живота
на Кобейн. Първите няколко глави са
въвеждащи и информативни около рок
сцената, от която е част Нирвана (още от
самото начало, когато групата е свирила на
домашни приятелски събирания). В групата
се забелязва една дуалистичност – тя е
част от инди културата характерна за по-

неизвестните групи, като същевременно
целят да популяризират себе си и други
подобни групи чрез комерсиален успех и
записването с по-голям лейбъл. Именно
лейбълът, в който работи Дани Голдбърг
подписва с Нирвана – оттук започва
неговият поглед върху развитието на
бандата и как всичко това се отразява на
живота на Кобейн.
Следват глави, в които авторът говори
за специфичния звук и по-конкретно в
процесите на записването на най-продавания
албум – “Nevermind“ (1991). Обсъдени
са и теми, пораждащи скандали като
хероиновата употреба от страна на Кърт
и Кортни. Голдбърг като мениджър в
звукозаписна компания споделя вижданията
си и за други актуални групи по това време
като Sonic Youth например и отношенията
им с Нирвана. За написването на книгата са
интервюирани приятели на Кърт, членове
от Нирвана и други личности, имащи
пряко или непряко влияние върху живота и
изкуството му.
В заключение може да се каже, че това е
най-достоверната биография за музиканта,
издавана досега, макар и в нея да отсъства
разказ за детството на музиканта.
Това, което трябва да се признае като
достойнство на книгата, е, че представя
личността на Кърт Кобейн съвсем
достоверно и истински от гледната точка
на негов приятел, няма митологизиране и
излишно възхваляване на образа му като
вокалист или музикант. Вместо това е
представен един реалистичен поглед върху
живота и творчеството на Кърт Кобейн.

Ивайло Знеполски,
„Измамната
лекота на
демокрацията.
Една друга
история на
преходното
време“, изд.
„Изток-Запад“,
С., 2020, 396 с.,
29 лв.
Новата книга на Ивайло Знеполски
е опит да бъде изговорено близкото
минало през неговите кризисни точки
и несбъднатите ни утопии, през
разминаването между принципите на
високата теория и всекидневието на
политическия ни опит, но също и между
властта и медиите, между мита за
Европа и културните политики тук след
1989 г. Книгата преосмисля понятието
за „преход“ в неговите политически,
икономически и екзистенциални
измерения, за да ни даде една друга карта
на историята на прехода.

Константин
Балмонт, „Под
новия сърп“, прев.
Иван Тотоманов,
изд. „Панорама“, С.,
2020, 295 с., 16.00 лв.
„Под новия сърп“ е един от опитите
на Константин Балмонт (1867 – 1942)
в мемоаристиката, а резултатът
е интелектуален, но и много красив
роман, мащабно платно на една гранична
епоха. В годината, в която излиза
„Под новия сърп“ (1923), Балмонт,
изтъкнатият символист, ексцентрикът
и пътешественикът, е номиниран за
Нобелова награда, редом с И. Бунин.
Впечатляващ превод на И. Тотоманов,
грабваща корица на Капка Кънева.

Габриела Манова,
„Навици“, ИК
„Жанет 45“, П.,
2020, 40 с., 10 лв.
„Навици“ е седмата стихосбирка, която
„Жанет 45“ издават в поредицата си
„Национален младежки конкурс за поезия
Веселин Ханчев“, а Габриела Манова е
лауреатът на XXXVI издание на конкурса.
Пропитите с литературни препратки,
поднесени с жив език стихотворения са
вплели градски (софийски) меланхолични
пейзажи с герои ала съвременния Одисей и
новата Пенелопа. Стихосбирката е ярък
дебют, който познава собствените си
начала и предвещава следващи книги.

Георги Петров
Дани Голдбърг, „Да служиш на слугата.
Спомен за Кърт Кобейн“, прев. Светлана
Комогорова – Комата, изд. „Кръг“, С.,
2019.
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Приказната реалност съществува
и ние можем да влезем в нея
Разговор с Тони Шан
Вие сте позната като поетеса, авторка на хайку творби,
а също сте и философ по образование. Често казват, че
един писател започва да пише в друг жанр, ако иска да
каже други неща. Как се насочихте към детската книга
„Приказки за Страната Е“?
Давам си сметка, че книгата ми е силно повлияна от
заниманията ми с Изтока, както героите є, така и
посланията є. Там има един Дракон на промените, това е
повлияно от източната мисъл и особено китайската. В
китайската философия всичко е трансформация и в моята
книга има много превръщания. Дори псевдонимът на името
ми Антоанета Николова – Тони Шан – Шан означава планина.
Името на илюстраторката Пенка също е трансформирано,
тя е един от героите в книгата ми – Пей Ли.
В една част от книгата герои са осемте триграми. Има
например и едно стихче, което е директно свързано
с Даодъдзин. В източната философия всичко е във
взаимна връзка, „има“ и „няма“ (често превеждани не
особено коректно като „битие“ и „небитие“) не са
противопоставени, а взаимодопълващи се аспекти на цялото,
което е съкровеност:
Има и няма са двойка любима,
Има и няма, и има го има.
Как се въртят! Въртележка голяма.
Няма ли няма, и има го няма.
Така че по различен начин съм изразила интересите си.
Заедно с тази книга написах и една стихосбирка, която е
свързана с идеите на „Приказки за Страната Е“. Става дума
за неродените деца. А Страната Е, това е страната на
непроявеното, неосъщественото. Различни прояви на едно и
също.
Конфуцианство или даоизъм?
Е, даоизъм, въпреки че открих и в конфуцианството много
неща, за които не подозирах. И то е отворено към промените.
Техните церемонии всъщност не са човешки церемонии,
те са начинът, по който човек се опитва да се съгласува с
космическите промени. Това, което трябва да направиш, за да
си в най-добра връзка с нещата, които се променят.
Смятате ли, че източната философия трябва да се
адаптира за деца?
Разбира се, цялата, и тя е интересна с това, че дава друга
гледна точка към света. Нашият поглед е към нещо, което
е фиксирано, статично, а тяхната гледна точка е на
промяната. Това е съвсем различна перспектива, ако гледаш
на нещата като динамични, променящи се и взаимно свързани
и ситуативни. Да виждаш ситуацията и къде си разположен
в нея, ти си в кръга. Да не гледаш само от позицията на аза,
на наблюдателя, а от позицията на целостта, която те
включва. И е много обогатяващо, ако имаме и този поглед.
А това е и погледът на децата, които се усещат част от
цялото, и за които трансформациите са нещо естествено.
Китайската философия дава много материал за това. Така
човек може да се усеща хем обособен като аз, хем като аз,
който е включен във всичко.
Какви са наблюденията Ви върху детската литература
днес – като родител и като писател?
Обичам да препрочитам всичко, което съм чела като малка.
Сега ми се струва, че има много интересни български автори.
Например Весела Фламбурари, тя има една трилогия, която
е много интересна, сега я издават и на английски. Юлия
Спиридонова, Мая Дългъчева и др. Но вижте, те всички са
жени.
Това също е интересно, наистина като че ли жените
пишат напоследък по-хубава детска литература. В
традицията е имало повече мъже, например да си
спомним „Мимето“ на Асен Босев. Доста поучителна
книжка.
Да, като се замислиш, мъжете май по-често пишат подидактично, въпреки че едва ли трябва да се обобщава.
Не е добре детската литература да е поучителна. Ако е
поучителна, поуката трябва да е изключително скрита.
Астрид Линдгрен например пише във всичките си книги така,
че детето да може да се справи с някаква житейска ситуация
– смърт, изоставеност, самота и пр. И в нейните книги има
нещо, което ти помага, но не усещаш поучение. „Пинокио“
например си е доста дидактичен, но това не му пречи да е
чудесен.
Имате ли любима приказка или герой?
О, да, Мери Попинз, защото историята за нея хем е реална,
хем така както е реална, леко се изплъзва. Беше или не беше,
не сме сигурни.
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Мислите ли, че детската литература
трябва да е интерактивна?
Да, чудесно би било, макар моята книга да не
е такава, но в идеалния случай би било много
добре.
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Смятате ли да превърнете „Приказки за Страната Е“ в
поредица?
Не, детска книжка и сега пиша, като следващ етап на
тази книга, но със съвсем други герои и няма да е поредица.
Страната Е е нещо архетипно, към нея може да отнесеш
всичко. Това е страната на непроявеното, а проявата
е промяната и това е контакт между проявеното и
непроявеното.

Тони Шан

в градината, за да си довърша написаното. През това време
дойдоха колегите, с които бяхме заедно в шатото, те ме
снимаха как пиша, снимахме се сред розите, а когато накрая
се върнах при компютъра, за да затворя файла, видях, че
нямаше дори една буква. И нямаше никъде нищо запазено.
Добре че бях изпратила всичко преди това по имейла на
дъщеря ми, без последната глава, която после възстанових.

А как се роди книгата?
От едно предсказание мога да кажа. Разбрах, че тези герои
искат да се изявят чрез мен. Книгата обаче е много реална.
Тя е свързана с къщата на баба ми, с къщата, където съм
отрасла. В чиито стъкла съм гледала и когато сега минавам
покрай нея, тя се намира на ул. „Иван Асен“, се чувствам
много странно, това ми е една болка. Това е книга за моето
детство. Тази Страна Е съществува, тя е реална. Случи се
така, че започнах приказката в една писателска резиденция
в Швейцария, където отидох с идеята какви да са героите
и обстановката. И бях настанена в една старинна къща с
розова градина. Точно както бях решила, че ще се развива
действието в книгата. Дори по стените имаше снимки на
деца от времето, за което исках да говоря. Обстановката,
която исках да опиша, беше край мене, съвсем реална. После
завърших книгата в Ирландия, пак в подобна старинна къща
до парк с прекрасна розова градина. Освен това, докато бях
в писателската резиденция, четях една книга за леприкони
и последния ден прочетох последната глава, в която
леприконите не дават на писателката да напише всичко за
тях, като изтриват това, което им се струва, че не бива да
бъде споделено. Та прочитам аз това нещо. А после отивам
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Тоест приказната реалност според Вас съществува?
Да, тя съществува по някакъв начин някъде и ние можем да
влезем в нея. Всички, които пишат приказки, влизат от една
или друга врата. Всеки от нас носи детето в себе си.
За кого са приказките – за малки или за
големи?
За всяка възраст. Има момент, в който
имаш нужда от приказки. Всеки от нас
може в някакъв момент да живее в приказна
реалност. Това зависи и от нагласата ти:
каквато нагласа имаш, това ти се случва.

Разговора води Неда-Мария
Панайотова

U M BRA

По шевовете на времето и не-времето
„– Тате, часовникът умря. Но аз не съм виновен.
Бащата се отърси от просъницата, прозина се и каза:
– Що за глупост. Да се умре не е толкова просто, успокой
се, дете: повредил се е. Няма нищо, ще го поправим. Само
момичетата плачат.
Тогава бъдещият повелител на времепротяжностите изтри
с юмручета очите си и попита:
– А ако времето се повреди, и него ли ще поправим?
Бащата последва примера на стария часовник и замълча.“
Пътешествието, което Кржижановски предприема с
читателите си, е сякаш в най-голяма степен нефизическо
(но и най-физично) в този трети вече сборник с негови
произведения, излизащ у нас (отново в превод на Даря
Хараланова, изд. „Аквариус“). Вървим по познатите улици на
сумрачния, сякаш опустял град – колкото модерен, толкова и
чужд – наситен с остатъци от атмосферата на предвоенна
Европа (още тогава губена, днес вече окончателно, отчужден
и пустеещ град, затворен във всеки герой-разказ. Стъпките
на текстовете отекват камерно, заглушават с особения
начин, по който гласът им се модулира. Фантастичното
е едвам доловимо, трудно се отделя от реалността, но
присъствието му стои като тежест в текста и това
напрежение сякаш се подсилва от гъстотата на езика и
логиката на разказите и новелата. Пространствата на
Кржижановски често са сравнявани със странстванията на
един-единствен ум в самия себе си – героите са обострено
откъснати и оголени от каквото и да е друго измерение
освен това на битието си на литературни субекти, Азове,
чиято единствена характеристика е да бъдат ядрата на
литературни текстове, не задължително двигателите им.
Когато хората изоставят човека, мястото им заемат (много
просто) не-хора.
Текстовете в сборника често се движат на ръба на живота
и неживота – това ръбесто, междинно стоене, обикновено
между това, което е, и това, което го няма, между реалното
и всичко отвъд него, особено характерно за писането на
Кржижановски, тук се имплицира по още един начин, засегнат
донякъде в предишните текстове, познати на читателите
у нас. Сякаш за първи път времето, може би в изявяването
си чрез смъртта, така отчетливо изпъква като някакъв
семантичен център на отделните текстове. Бойното поле
и войната като място на не-време. Текстовете, писани
през 20-те и 30-те година на миналия век, са пропити с
особената антивремевост на епохата след Октомврийската
революция. Героите-теми на Кржижановски вече не само
се движат по ръба на живота и не-живота, по ръба на себе
си и не-себе-си, но с тях се изговаря опипом и не-времето.
Бездната, зееща между тези две противоположности, се
свежда до шев по време на войната, шев, който вместо да
закърпи реалността, се превръща в линия на разпад; процеп,
който прозата на Кржижановски изследва. Това е реализъм,
който експериментира да излезе от себе си посредством
най-дълбоко потъване в недрата си. Именно при такива
ядрени пътешествия протича метаморфозата и сякаш там

се оформят зародишите на по-нататъшното развитие на
бъдещите литературни тенденции. Кржижановски е тъкмо
кадър от подобно място, на което литературата се вглъбява
в себе си, преди да излъчи някакво ново свое превъплъщение.
Вас, виждам, ви интересува трупът. Напълно ви разбирам.
Хората си мислят, че труповете са на гробищата. Глупости.
У всекиго – и у погребвания, и у погребващия, е вместен
труп; и се чудя как те там, до прясно изкопаната яма, не
се объркват помежду си. Трупът зрее в човека малко по
малко; вярно че обикновено е скрит от погледа, разтворен
в тъканта, но... зрее и трупните признаци от ден на ден са
по-ясни и по-отчетливи. Живото не плаши, животът, във
всичките си вариации, привлича, а не отблъсква. Но стига
да докоснеш човека, било то с ръка или с поглед, стига да
усетиш в него, дори само за миг, трупния признак и... ние
не сме особено зорки, но ако изострим поглед, ако развием
това чувство у себе си, излиза, че и колите с мъртъвци са
излишни, и гробищата са излишни – мъртвецът и гробището
са навсякъде. Естествено, у всеки от нас се забелязват
колебания, всеки е ту в мъртвото, ту в живото. Ето вие
например – той рязко се обърна към мен – сега сте много пожив, но когато влизате в бой, всички вие, тогава... тогава,
струва ми се, няма и нужда да ви убиват. И знаете ли, аз
мисля, че от един бой никой, разбирате ли, никой никога не се
връща... жив. Не сте ли съгласен?
Предговорът, написан от Вадим Перелмутер, освен повече за
живота на Кржижановски и корените на някои от основните
характеристики на тематичния му почерк, съвсем точно
споменава за неевклидовата геометрия на времето, която
Кржижановски постулира художествено. Тази неевклидовост
някак се усеща като прибавянето на едната безкрайно
отдалечена точка в Евклидовата равнина, мястото, където
се пресичат успоредните прави, след което равнината
завинаги вече е друга, по-компактна и обла. Времето е не
необратимо – Кржижановски е синхронен с тази идея на
епохата си, като първи стъпки към връщането на древното
усещане за нелинейна историчност.
Остава да се питаме коя е тази безкрайно отдалечена
точка, която видоизменя реалността на пространството
и времето у този така мистериозен автор, който като
парче от пъзел толкова добре пасва на времето си. Когато
реалността се разпада, времето се концентрира в себе си:
откъснато от миналото и изпразнено от бъдеще, с чиито
остатъци като подплънки спешно се закърпва настоящето –
коя е тази частица безкрайност, която, добавена в тъканта
на художественото пространство у Кржижановски, прави
възможно пресичането на успоредните линии на това – което
е, и това, което не е, неразделимо и едносъщно присъствие на
живота и смъртта?

Иван П. Петров
Сигизмунд Кржижановски, „Спомени за бъдещето“, прев.
Даря Хараланова, изд. „Аквариус“, С., 2020.
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„Бях у дома, но…“ (2019) изгубеният рай на интимността
Савина Петкова
Мръсно жълто яке, кални обувки, оцапани дрехи –
облеклото, което обрамчва тялото, вече е поело удара
на околния свят, срещу който се втурваме стремглаво,
срещу който се обявяваме, протестираме. Когато
вътрешно движение е отговорно за подобни външни
белези (в случая опърпаните дрехи), телесността
някак остава невредима. Тялото, а не носителят му,
е главният персонаж в немския филм „Бях у дома,
но…“, но не едно обживяно тяло, а неподвижен съд, от
който се разплисква определена емоция, иначе здраво
удържана. Емоцията в случая е скръб вследствие на
загуба – историята е спестена на зрителя, но момчето
с мръсното яке, което никога няма да може да се изпере,
е загубило баща си вследствие на болест, а безсилието
на майка му Астрид (в ролята Марен Егерт) е друг унил
разказ. Трагичното тук е, че скръбта не е изразена нито
телесно, нито дискурсивно, а телата на героите са
захвърлени – разполовяват кадъра диагонално, рамкирани
крайници в близък кадър – или изправени като стълб в
празното пространство.
„Бях у дома, но…“ е седмият пълнометражен филм на
немската режисьорка Ангела Шанелек, който през 2019 г.
є донесе наградата „Сребърна мечка“ за режисура
от Берлинале. Предишните є филми са се радвали на
внимание и награди от фестивалите в Кан и Торонто,
а 2020 започна с ретроспектива на творчеството є в
престижния Филмов център „Линкълн“ в Ню Йорк. Тези
международни успехи издигат Шанелек като една от найразпознаваемите фигури в съвременното европейско кино.
За жалост, творбите на немската режисьорка не са били
прожектирани на екран у нас в нито един от българските
кинофестивали.
След седем години, прекарани като актриса в
театър, в края на 80-те, Ангела Шанелек започва да
учи кинорежисура в берлинската Академия за кино и
телевизия (DFFB), центъра на културната и творческа
дейност на тогава разделената Германия. Там нейни
преподаватели са авангардистите Хартмут Битомски
и Харун Фароки, чиито филми и видеоинсталации
предопределят вниманието на немското кино към
собствения му медиум и по този начин проблематизират
политическата връзка между смисъл и образ. Под егидата
на Фароки Шанелек работи заедно с двама свои колеги –
Кристиан Пецолд и Томас Арслан – и тъкмо те
остават в историята като ядрото на т.нар. „Берлинска
школа“. Освен многото такива „школи“, 20. в.

е наситил историята си и с „нови“ вълни и движения в
изобразителното изкуство и литературата, а киното
не прави изключение. Зад тези названия, които дължат
съществуването си на (обикновено спорни) стилистични
и географски сходства, често стои просто пълнеж за
удобство, а самите те се оказват термини с твърде
широк обхват, но и широка употреба. Както се случва
с всеизвестната Френска нова вълна през 60-те, така
и по-новите феномени на Румънската нова и Гръцката
„странна“ вълна в последното десетилетие, тези
определения са дадени от критици и се ползват от
други критици. Залогът е ясен: да се остане в полето
на „експертното“ говорене и да се формулира нов
канон срещу мейнстрийма. „Вълните“ и „школите“,
особено в европейски контекст обаче само привидно
обещават включване на иначе маргинализирани теми,
тъй като подобна принадлежност преформулира
идеята за причастност към определена стилистика.
Последната (в повечето случаи) е висока и подкрепя
проблематичния вид, който европейското кино самї си
кове в световен контекст. Като цяло и твърде често
продукциите съзнателно участват и ревниво пазят
една автоекзотизация, доколкото тя безотказно печели
селекции и награди от големите фестивали, но от друга
страна, това поставя още по-строги граници за това

кой бива допуснат в кръговете на влияние, или чии филми
заслужават да се гледат.
Първото споменаване на Берлинската школа (Berliner
Schule) се случва през 2001 г., когато немският
журналист Мертен Вортман го използва в своята
рецензия по повод филма „Моят бавен живот“ на
Ангела Шанелек. Скоро след това названието започва да
циркулира по вестници и списания във връзка с филмите
на състудентите є Арслан и Пецолд. Основната
идея е да се подчертае, че тримата са учили заедно в
Берлин и да се изтъкнат сходствата в начина им на
работа с репрезентативния реализъм. От една страна,
Берлинската школа е наследник на Новото немско кино
(Райнер Вернер Фасбиндер, Вернер Херцог, Вим Вендерс,
Маргарет фон Трота, Жан-Мари Щрауб и Даниел Юйе и
др.), което през 60-те и 70-те реагира на следвоенните
травми мелодраматично-ексцесивно (Фасбиндер) или
с формална строгост (Щрауб и Юйе), или с поетична
сдържаност (Вендерс). Берлинската школа, от друга
страна, се обръща към своето съвремие и застиналото
ежедневие, уловено в дълги епизоди от статична камера,
и привидно безкритично, обективно отношение. Техните
филми не посмяват да говорят от позицията на своя
обект, а по-скоро подхождат с търпение към баналното,
разкъсано между социополитически, икономически и
културни силови полета.
След падането на Берлинската стена през 1989 г.
Германия е действително парализирана от масова
безработица и социална заседналост – дотолкова,
че общественото настроение е в синхрон с личното
екзистенциално поведение – един безкомпромисен отказ
от движение. Вместо очакваната циркулация на хора
между бившите Изток и Запад след обединението,
хората не предприемат премествания, не се втурват в
нови кариери, докато се разпадат и последните останки
от социалната сигурност. Тази всеобхватна парализа
фокусира вниманието на новите немски режисьори в
началото на 90-те и след 2000 г. Това е особено вярно за
филмите на Шанелек – единствената жена от т.нар.
„първо поколение“ на Берлинската школа – които се
характеризират с акцент върху това „как стоят
нещата“, а не „защо се случва така“. Постигнатото

от нея тихо разбиране, съзерцателност, съчетанието
между съзерцателност и хирургична точност се изразява
в рязък преход между дълги сцени – чувстване вместо
разказване.
Затова и е трудно да се определи чия е историята в
„Бях у дома, но…“. Астрид е вдовица и майка, затова
и сякаш йерархията повелява тя да бъде главната
героиня на филма – все пак около нея гравитират синът,
дъщерята, любовникът, продавачът на колело втора
ръка, режисьорът, когото пресреща случайно на улицата.
От друга страна, неспособността на Астрид да бъде
действително протагонист я представя като истерична
майка, която гони децата си от къщи, отхвърля техните
опити за прегръдки и ласки. В една от централните
сцени Астрид обсъжда филм с въпросния режисьор.
Неговото внимание (и най-вече мълчание) сякаш я
предразполага да се отдаде на дълъг и встрастен монолог.
Забележките ескалират в остри критики и изразяват
нейното собствено недоволство от начина, по който
изкуството претендира за привилегирована позиция
спрямо живота. Камерата следва двамата неотлъчно
в продължителен десетминутен епизод, плъзгайки се
леко и успоредно с тяхната разходка. Разговорът сякаш
движи сцената повече от техните стъпки, отекващи
от извънкадровото пространство. „Сега разбирам, това
е твоята лична истина“, казва режисьорът след смирена
пауза, запълнена от Астрид с упреци и въображаеми
сценарии. Тя дава примери с терминално болни хора и

здрави актьори, които са „майстори лъжци във всяка
клетка на тялото си“. Очевидно е, че трагичното
в ситуацията е несъвпадението със собствената
плътскост, раз-полагането със своето тяло и въобще
несправянето с болната, линееща телесност, без реално
изговаряне на личен опит и без споделяне.
Липсващата интимност се преживява като изгубен
рай, но не и като нещо отнето: сякаш близостта
със себе си и с другите е среща, за която човек вечно
закъснява. Подобно тълкуване, разбира се, намира своята
социологическа почва в контекста на Германия такава,
каквато режисьори като Ангела Шанелек са опознали,
израствайки от двете страни на 1989 г. Също така
политическите измерения на въпросната „закъснялост“
също предизвикват определен тип тъга по изгубения
идеализъм с неговите прости радикални и непосредствено
възможни решения. Филми като „Бях у дома, но…“
търсят обиколни пътища вместо преки политически
послания и разпределят отговорността за трагедията на
деня (или на десетилетието) между родители и деца.
Голяма част от (малкото) диалог във филма е отредена
на ученическа постановка на „Хамлет“. Тя разкъсва с
рецитала си няколкото момента, в които сюжетът
може да се нарече конвенционално „завързан“ и после
– „развързан“. Любопитното е, че използваният тук
немски превод е дело на самата Шанелек в екип с
покойния є съпруг, театралния режисьор Юрген Гош.
Последният се смята за една от най-ключовите фигури
за развитието на съвременния немски театър. Въпросът
за преобразуването на текст в превод тук се успоредява
с връзката между актьор и герой, а „Хамлет“ безспорно
е най-добрият пример за метасюжет и коментар върху
облагородяващата връзката между реалност и фикция.
„Хамлет“ предоставя и интертекстуален ключ за
четене на отношенията между родители и деца. Макар
че „Бях у дома, но…“ не се вписва в психоаналитичните

трактовки, за които Шекспировата пиеса дава богата
почва, изборът на Шанелек обвързва личната травма със
сценичността, както и разиграването на сюжет там,
където го няма. Диалозите от „Хамлет“ скриват повече,
отколкото разкриват, но самата им функция го изисква
– да бъдат лепенки върху раната, зееща от отсъствието
на интимността. От друга страна, филмът не работи
с буквализиране, а динамичността му може да се
сравни със синтактичен паралелизъм между изречения,
словосъчетания, наредени като мъниста с един глагол
в края. Вербализирането организира телата в привидна
статичност, но последният тласък е движение.
„Бях у дома, но…“ е елиптичен филм, заварващ героите
си в средата на действието, на бездействието, на
живота. Отказвайки се от идеята за начало и край, от
генеалогия и последствия, той успява да се приближи
до хората повече, отколкото самите те помежду
си. Неговите дълги и протяжни сцени позволяват на
зрителя да сподели преди всичко самотата на героя,
отмервана и извайвана с хода на времето. Що се отнася
до пространството, нагласата на Шанелек е също
толкова опознавателна. Мизансценът и кадрирането
изрязват фрагменти от реалността. Веднъж обживени,
те бързо стават познати. Изкуственото подреждане на
тези фрагменти също парадоксално приближава зрителя
до героите. Веднъж деконтекстуализиран, външният
свят (на Берлин), и след това хванат в кадрите, вече
разширява хоризонта на всекидневието извън блокажа на
всеобемния ни сетивен апарат. Социалната реалност,
изчистена от всичко забележително, се
превръща в нов свят, без „но“.
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В света на дневниците и пиесите
на Ян Фабър

С

Наскоро от Университетското издателство „Св.
Климент Охридски“ излязоха три тома „Нощен
дневник“ на фламандския световноизвестен
визуален и театрален артист Ян Фабър, както и
сборникът избрани негови пиеси „Аз съм грешка“.
Дневниците проследяват творческото развитие на
Фабър в продължение на 20 години, а пиесите му са
показателни за новия тип театър, който той налага
– краен, изповеден, директен, много телесен и образен.
Томовете разкриват за първи път на български език
един от големите артисти на нашето време като
неизчерпаем творец, създаващ досег с дълбоки и
скрити светове, до които не всеки има достъп.
Ангелина Георгиева разговаря с преводачката на това
внушително издателско начинание – Цвета Велинова.
Ян Фабър е неординерен и разностранен артист, с
чието творчество българската публика се срещна
за първи път миналата година с изложба в Музея за
съвременно изкуство в София и с танцовия спектакъл
„Щедростта на Тавита“, който беше представен
от платформата „Световен театър в София“ и
международния театрален фестивал „Варненско
лято“. Сега за първи път се появяват на български
тези впечатляващи и изключително качествено
издадени три тома дневници на артиста и един том
избрани пиеси. Каква е предисторията на срещата им
с българския читател?
Миналата година Ян Фабър се свърза с мен чрез неговата
сътрудничка Сигрид Бусет и ме попитаха дали бих
могла да организирам издаването на книгите му, които
вече са преведени на много езици. Тази година в София
трябваше да се състоят негови изложби първо в галерия
„Структура“, а после и в Националната галерия, и той
искаше да ги съчетае с представяне на българските
преводи на неговите дневници и пиеси. Разбира се,
всички тези събития се отложиха, но процесът около
издаване на книгите му се задвижи, и то благодарение на
стечението на различни обстоятелства, както често
се случва. Сигрид Бусет е съпруга на автора Стефан
Хертманс, а аз съм превела на български три негови
книги. Живях в Холандия 32 години и имах възможност
по различни поводи да се срещам и с изкуството на
Ян Фабър, най-вече с неговите инсталации, скулптури
и пърформанси. Затова и се съгласих да приема това
предизвикателство и започнах да търся издател на
книгите му. Минах през много издателства, редица от
тях не можеха да го включат толкова скоро в плановете
си, тъй като той искаше веднага да се преведе и издаде.
Но и много издателства отговаряха, че Фабър не е
известен в България и трудно би се продавал, че е твърде
елитарен и не биха поели този риск. В крайна сметка
Университетското издателство се реши да поеме
риска и отдели двама редактори, между които главната
редакторка Гергана Борисова, с която работихме в добър
унисон. Така есента на миналата година започнахме
работа. След като томовете излязоха, много хора от
театъра и изкуствата ми се обаждаха, възторжени от
факта, че Фабър излиза на български. Така че колкото
и да е елитарен, от него има нужда и аз се надявам, че
той ще достигне до публиката. Обсъжда се Народният
театър да продуцира догодина спектакъл със заглавие
„Нощен писател“, включващ част от неговите дневници
и четири от пиесите му. След като и други режисьори се
запознаят с неговите текстове, сигурна съм, че той ще
бъде поставян у нас.
Ян Фабър започва да пише дневници през 1978 г. и
така до днес. Като какъв творец и човек се разкрива
в тях? Може ли да се проследи някаква негова
метаморфоза (така важно понятие в неговото
творчество) през годините?
Фабър споделя в интервюта, но се вижда и от
дневниците, че в първите си години е бил много
самонадеян и арогантен, мислел се за гений. Той започва
да твори на 17 години в областта на изобразителното
изкуство и на театъра. В първите си години се среща
с големи трудности – в началото не го приемат в
родната му Белгия, първо получава признание в Германия,
Франция и САЩ. Той преживява голямо
развитие. Първоначално сам организира
театрални представления, без никакви
субсидии и с помощта на приятели, с
твърдата вяра, че неговото изкуство
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в даден момент ще бъде разбрано и ще има бъдеще.
Сега на български излизат три тома дневници, които
покриват 20 години от живота му, догодина ще излезе и
четвърти том. В тях се разкрива един много търсещ и
неспокоен човек и творец. В първите години го измъчват
големи съмнения дали ще бъде приет, тъй като той е
много различен и предлага съвсем нов вид театър. Винаги
вярва обаче в това, което прави, и в красотата, която е
движеща сила в творчеството му.
Разкажете малко повече за неговия вид театър. В
момента работите върху превода на книгата “From
Actto Acting“, която разкрива метода му на работа
с изпълнителите. Той нарича артистите, с които
работи на сцената, „воини на красотата“. Какъв
смисъл влага в този израз и как всъщност създава
тези „воини“?
Книгата е написана заедно с проф. Люк ван ден Дрис
въз основа на опита на Ян Фабър. Той работи в посока
на физическия театър, дори нарича своя вид театър
„биологичен“. Неговите учители са Антонен Арто
и Мишел Фуко. Фабър има съвсем друг поглед върху
това изкуство. Под „биологичен театър“ има предвид
натрупване на определен вид опит в самите клетки,
на това, което нарича „физическо съзнание“ – от него
актьорът черпи за своето изпълнение. Той в никакъв
случай не приема нещо да бъде изкуствено изиграно; то
трябва да се почувства в самото тяло, в клетките
на тялото, да е насложено в него и тази памет на
тялото да е в основата на играта. Той много изисква от
своите изпълнители, които наистина са едни „воини на
красотата“ – те са „бойци“ в представления-маратони
от по 4, 8, 12 или 24 часа… Фабър създава нещо като
своя школа и в книгата „From Actto Acting. Препоръки
за изпълнителя…“ той споделя своите уроци. Това със
сигурност ще е много интересно за българските актьори
и режисьори.
В своята Лаборатория в Антверпен Фабър провежда
много уъркшопове и прослушвания, от които избира
най-добрите изпълнители. В неговия театър се изисква
страхотна физическа подготовка и издръжливост и
не всеки, преминал през школата му, става „воин на
красотата“. Това са изпълнителите в неговия „биологичен
театър“ – те преминават през изтощителни упражнения
(разгледани в книгата), в които следва да натрупат
определено телесно съзнание и биологични импулси,
намиращи проява в тяхното изпълнение. Той научава
своите изпълнители да се тренират така, че всяка негова
инструкция да стигне до тяхното тяло, до клетките
им и действията им на сцената да са истински, а не
изиграни. Те са „воини на красотата“, защото защитават
красотата и вярата в това, което правят. Фабър е
работил и с българския изпълнител Християн Бакалов,
вдъхновява се от музиката на Иво Димчев.
А под „красота“ се има предвид моментът на
достигане до някаква истинност ли?
Да, за Фабър красотата е естетически и етически важна
именно като стремеж към истинност и автентичност
във всяко едно отношение. Той кара своите изпълнители
да показват на сцената смърт, болест, умора, които
те първо са преживели в клетките си. Той трябва много
внимателно да се чете, за да бъде разбран правилно.
А и нещо любопитно – Фабър има много особено
отношение към животните. Смята, че хората и
животните са равностойни, че тече метаморфоза от
животното към човека и обратно. В неговите спектакли
могат да се видят най-различни животни, насекоми,
змии, гущери, жаби… А актьорите му са тренирани да
се трансформират в тигри, котки, насекоми... отново на
принципа на биологичния театър.
Интересно е как тази негова идея за театър се
открива и в пиесите му, от които сега на български

във Ваш превод излиза един том със заглавието
„Аз съм грешка“. Те не следват традиционната
драматургична форма, която се основава на
сюжет, взаимоотношения и диалог, а са като дълги
монологични или диалогични поеми.
Той подбра тези пиеси, тъй като те са завършени като
текст. Иначе в голяма част от представленията му
текстът не може да съществува самостоятелно – той
е в комбинации от видео, танц, инсталация… Аз дори
успях да разбера пиесата „Ангелът на смъртта“ едва
когато гледах видеозапис на представлението. Тези
текстове са предназначени за сцена и за изговаряне. Той
има много богат и образен език, Ян Фабър си е и визуален
артист. В тях се усеща голямото значение в неговия
театър на тялото, мозъка, кръвта… Но също и образът
на несъвършения човек, който е истински с неговите
грешки. Оттук е и заглавието на пиесата „Аз съм
грешка“, която дава заглавие и на сборника. Фабър иска да
докаже, че въпреки всичките си несъвършенства, човек
може да достигне до висините на Бога.
Да, пиесите му са монолози и диалози, в които той е
в разговор със себе си, с въображаеми партньори и с
публиката. Те разкриват много от визията му за света.
Текстовете му се разбират, ако човек успее да навлезе
в потока на неговото съзнание. Те не са просто думи;
човек трябва да навлезе в неговото мислене, преживяване,
чувствителност, за да разбере какво казват. Сложен
артист е Фабър. Дневниците му са с по-интимен език,
но и в тях, както и в пиесите си личи, че той е автор на
високо ниво.
Оглеждат ли се едни в други дневниците и пиесите
му? При него като че ли няма ясна граница между
действителна и фикционална реалност, между
биографичното и художественото.
Той е голям бунтар, за него няма табута както в
изкуството, така и в отношенията с хората. В
дневниците е интересно да се проследят отношенията
му с неговите близки хора, с неговите артисти, а също и
с колеги, с големи творци от други страни. Те разкриват
много и за отношението му към Белгия, която той
нарича „дупката на Европа“ и „провинциална“, но казва,
че не може да живее на друго място. И наистина е
интересно дневниците да се четат успоредно с пиесите
– той описва как в сънищата си преживява много от
своите герои и изобщо се чувства съпричастен с тях.
Като преводач какво ви прави впечатление в
лабораторията на езика на Ян Фабър?
Езикът му е много интересен, той често използва
думи от антверпенския диалект – една особена форма
на фламандски, който пък официално е вариант на
нидерландския… И докато се стигне до правилната фраза
на български, е доста труден път. Аз през цялото време
бях в близък контакт с неговата сътрудничка Катрин
Брюнел, която написа биографичната справка за Фабър в
томовете. Тя ми помагаше да се справя с тънкостите
на неговия диалект, който не винаги може да се намери
в речниците. Той е и много открит автор, по много
открит начин говори за секс, за болки, мъки, за неговото
безсъние… Той пише своите дневници нощем, защото
от 5-годишен не може да спи. Всички тези трудни
състояния на физическа умора, на психическо изтощение,
на творчески съмнения, на демони, ангели, неговата
езотеричност (той се занимава и с алхимия), на екстази,
на транс са голямо предизвикателство към езика и като
форма, и като мислене. Те карат много да се задълбочиш,
за да разбереш какво го движи и какво казва. Както
неговите представления, така и неговите текстове
– и дневниците, и пиесите – остават за дълго време в
съзнанието, те направо преминават през цялото тяло.
Въпросите зададе АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

За Маргьорит Юрсенар и нейната
страстна привързаност към истината
Хараламби Паницидис
Паметта подбира, тя е най-старият творец.
Маргьорит Юрсенар
Да се поддадеш на изкушението да напишеш нещо за любим
автор изглежда някак лесно, саморазбиращо се –
и за изкушения, и за онези, с които е споделил своето
пристрастие към него. След като вече лекомислено си обещал
текст, разбираш, че твърде лесно си се поддал на настроение,
което никак не съвпада с нормативността на онова „трябва“,
което предстои. От приповдигнатото настроение не остава
и следа, но пък тревожността, която го измества, започва
да граничи с паника. Нито писателката и творчеството є
са неизвестни или слабо познати, нито пък малко е писано
по повод нейната личност, биография и литературно
наследство.
Издадените на български език романи, есета, новели на
Маргьорит Юрсенар обхващат най-значителната част от
нейното творчество. През 2007 г. беше издаден и третият,
последен том на нейните мемоари. Публикуването на
целия този корпус от текстове не би било възможно без
действително самоотвержената работа на преводачи и
издателства. Дължим им изключителна признателност за
възможността да се наслаждаваме на създаденото от тази
невероятно талантлива френска писателка.
В бележките към изданието на „Избрано“ от Маргьорит
Юрсенар от 1998 г. Красимир Мирчев, преводач на нейни
текстове, прави една синтетична и точна характеристика
на спецификата на нейното творчество – „Онова, което
обединява петте произведения и трите книги, събрани
в настоящия том, е процесът на създаването им – ако
не безпрецедентен, то поне твърде рядък в световната
литература. Маргьорит Юрсенар пише „Мемоарите на
Адриан“ 28 години, „Творение в черно“ – 44 години, а „Като
изтичаща вода“ – 58 години. Юрсенар действително живее
в и с европейската култура, обитава я не като музейно
пространство и без носталгия, но и без присмех. С всеки
свой щрих героите є са включени в епохата си и са хора на
всички епохи, автентични и извънвременни. Ако романите на
Юрсенар могат да се нарекат исторически, това означава, че
в тях времето присъства като осезаемо измерение, но също и

към историята є дава онази свобода, която позволява да се
излезе отвъд границите на собствените предубеждения.
За художествения стил на Маргьорит Юрсенар е характерен
и интонационният принцип. Тук интонацията трябва
да се разбира в по-широк смисъл, като съвкупност от
семантически значими, репрезентативни елементи на
текста. В търсенето на автентично звучене Юрсенар избира
за своите текстове онази форма, която най-пълно изразява
интонационно-смисловите акценти на определени културноисторически епохи. В това се състои и принципната
новост на подходите на Юрсенар към възприемането и
изобразяването на миналото, към функциите и задачите
на историческия роман като начин за изграждане на друга
светогледна система относно историческата детерминация,
позволяваща да се видят привичните категории от различна
гледна точка.
И един последен акцент. В своето творчество писателката
успява да интегрира в езиковото поле на художествената
литература и други информационни системи: живопис,
скулптура, архитектура, театър, музика.
В тази връзка ще си позволя да цитирам още веднъж Хегел,
защото казаното от него по отношение на изкуството
изобщо по неочакван начин подчертава тъкмо личностното
своеобразие на цялостното творчество на френската
писателка, неповторимото очарование на нейния изказ –
„И така, както на повърхността на човешкото тяло, в
противоположност на животинското, се вижда навсякъде
пулсиращото сърце, в същия смисъл може да се каже за
изкуството, че превръща всеки облик във всички точки
на видимата повърхност в око, което е обиталището на
душата и проявява духа. – Или, както възкликва Платон
в известния си дистихон към Астер: „Когато поглеждаш
към звездите, ти, моя звезда, бих искал да бъда небе, за да
гледам с хиляди очи надолу към тебе!“, така изкуството,
обратно, прави всяко едно от своите творения хилядоок
Аргус, за да се види вътрешната душа и духовност във
всички точки. Изкуството трябва да накара да станат
навсякъде око, в което може да се познае свободната душа в
нейната вътрешна безкрайност, не само телесният облик,
изражението на лицето, жестът и позата, но и действията
и събитията, речите и тоновете и поредицата на тяхното
протичане през всички условия на проявяването“4.
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че е отстранено като препятствие пред погледа към другия,
че обединява всички нас, пребиваващите и пребивавалите, а не
ни разделя“1.
Към казаното дотук бих прибавил две тези на Хегел относно
достойнствата на всяко значимо изкуство, а те несъмнено
могат да бъдат отнесени и към създаденото от Юрсенар,
защото то действително е „свободно както в целта си, така
и в средствата си“2, и е „начин на осъзнаване и изказване на
най-дълбоките интереси на човека, на най-всеобхватните
истини на духа“3. Това се отнася както до художественото
моделиране на историческите и културни епохи, така и до
основните похвати, организиращи текста на интелектуалноисторическото повествование, отчетливо разпознаваеми
в различните жанрови форми, които използва френската
писателка. В тази връзка ще си позволя да прибавя още
няколко щриха към обичайния израз „творчески портрет“ на
автора.
Особена черта на творческия маниер на Маргьорит Юрсенар,
освен посочената по-горе тенденция към разширяване,
постоянно усъвършенстване и преработка на вече
публикувани произведения или неосъществени по-рано, но
отдавна замислени литературни проекти, разкриваща как
текстовете є сякаш „дорастват“ заедно с развитието на
таланта на самата романистка, е и разширеното, тотално
възприемане на реалността, синтезът на личния и всеобщ,
универсален битиен опит. Работейки с историческия
материал, Юрсенар успява да придаде на застиналите форми
на миналото изгубената гъвкавост, да се вживее в образите,
да усети променливостта на живота, да се пренесе в потока
на историята и да я визуализира. Именно този неин подход
Юрсенар, М., Избрано, прев. Нели Захариева, Красимир Мирчев,
изд. Парадокс, 1998, с. 777-778.
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3
Пак там, с. 33.
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Подобна методологичeска позиция е експлицитно изразена
в есето „Една лъчезарна и свенлива жена“, посветено
на Вирджиния Улф. „Бихме могли да се опитаме да
класифицираме поетите според способностите им за
наблюдение.“5
Юрсенар наистина успява да ни изненада, да ни развълнува, без
излишна сантименталност, с остротата на своя поглед, с
неподражаемия си усет към детайла, с чувствителността
си към отсенките на човешките настроения, мисли и
чувства. Ще се опитам да илюстрирам казаното с една
минималистична разходка из някои от нейните есета и
новели.
Съвсем непреднамерено се спирам първо на новелата „Тъгата
на Корнелиус Берг“. След кратко описание на житейския му
път следва тъжната равносметка на художника Корнелиус
Берг, завърнал се в Амстердам, болен и вече почти неможещ
да рисува, но видял и рисувал какво ли не през живота си.
Всяка вечер той посещава един стар синдик – единствения
човек, който все още го поздравявал и канел в дома си, за да
разгледа и се порадва на красивите цветове на отглежданите
от него лалета. Синдикът виждал, че Корнелиус все
още „умееше изкусно да долавя и най-тънките разлики в
очертанията, и най-незабележимите отсенки в багрите“. В
края на едно от посещенията си при синдика Корнелиус Берг
се обръща към него и му казва:
„– Господ е художникът на всемира.
И с горчив шепот добави:
– Какво нещастие е, господин синдик, че Господ не си е
останал художник на – пейзажи“6.
Пак там, с. 221-222.
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Меката ирония на тази равносметка, някак неочаквано, е
обърната не към постигнатото или непостигнатото в един
човешки живот, а към смисъла на начина на съществуване на
човека изобщо.
Или пък есето „Моцарт в Залцбург“, посветено на неговата
последна творба „Реквием“, в което оценката на Юрсенар
за музиката на Моцарт е сравнима с анализа на Киркегор,
посветен на „Дон Жуан“ в първата част на „Или-или“ –
„Човекът, който я е композирал, е бил все пак подкопан
от болестта, преследван от беднотията; имал е както
съперници, така и хулители. В това именно е и мистерията
на неговото изкуство: тази музика, лъхаща на щастие, пазеща
равновесие, подобно на въжеиграч над пропастта, каквато
всъщност е всеки живот, не е бягство от реалността; тя
не е и съответствие на една красива мечта; не затрогва в
нас като музиката на Шуберт най-деликатните и скрити
струни; не ни приспива като музиката на Шопен, за да
ни утеши по-лесно; не ни помага да живеем като тази на
Бетовен, възвръщайки ни изгубената смелост. Тя е просто
музика: съвършено подреден свят от звуци“7.
Не мога да подмина ретроспективаната далновидност на
историка в „Импровизация върху Инсбрук“: „Идеите имат
едно предимство пред техните поддръжници, хората – те
възкръсват. Всъщност хората също. Но само проницателен
поглед би разпознал Петър в Ленин“8. Предизвикателно
„хвърлена ръкавица“ към всяка една предубедено първосигнална
теоретична, политическа или каквато и да било друга
реакция, позиция или интерпретация при оценката на значима
историческа личност.
Респектираща е сгъстената мощ на финала на есето „Двама
негри“ на Рембранд“, завършено на 29 септември 1986 г.
– година преди смъртта є. Една сцена, побрала не само
ужасяващото минало на един континент, но и оправданието
на непреклонния му гняв спрямо причиненото, съпътстващ и
тревожещ до ден днешен западния свят.
„На един остров в Джорджия, в този южен щат, развъдник
и гнилоч от роби, където дори днес непримирими сектигрупи, споени от убеждението за превъзходството на белия,
нормален, протестант-човек, са пуснали корен по-дълбоко от
другаде, показват заливче, където според легендите кораб,
пренасящ роби, разтоварил жертвите си – поне тези, които
били пристигнали живи след дългите месеци, преплувани в
ужас, задух и заразни болести. Свободни, дори видни хора
в страната си, продадени от някой свой, алчен за златото
на белите, те преминали от един континент, чието име
не знаели, на друг, чието съществуване и не подозирали.
Легендата твърди, че щом за миг каторжническите
надзиратели ги освободили от веригите, в които смятали
отново да ги оковат, за да ги закарат накуп за продан, видели
малкото човешко стадо да влиза в морето, сякаш търсейки
прохлада, пеейки неразбираемо една от родните протяжни,
жални песни, прекъсвани от викове или ниско изтананикани
със затворена уста. Те влизали все по-навътре и скоро от
тях започнали да се виждат само лъскави рамене и ситно
къдрави глави, с големи, пеещи уста. После само парцалчета
от дрипите им заплували по морето. Дошли от родината си
по страховития океан на кораб-затвор, те си казали, че ще се
завърнат там свободно по обширните морски пътища, без
да се замислят за смъртта или дори приемайки я. Тези двама
приятели, крепящи се един на друг, тези двама крехки принца,
изнурени от мизерията и насилието – освен ако мизерията
и насилието не са направили от тях принцове, потъват пред
очите ни в полумрака на Рембранд и се изгубват в него като в
море.“9
Няма как да не спомена и новелата „Как бе спасен Ван Фу“ –
гениална притча за природата на творчеството. Тя трябва
да бъде четена и нищо повече.
На раздяла, трябва да я има. Какво ме привърза и още ме
привързва към Маргьорит Юрсенар? Нашият образ се
отразява не само в огледалото, към което сме погледнали.
Нашият образ е преди всичко в очите на онези, които
ни гледат с тревога, надежда и любов, съзирайки в нас
продължението на самите себе си. И ако паметта е найстарият творец, то онова, което я прави възможна във
времето, е „неугасимата вярност на сърцето“.

Юрсенар, М., Като поклонничка и чужденка. Есета,
прев. Н. Дикранян, изд. Алфа, В.Т., с. 74-75.
8
Пак там, с. 63.
9
Пак там, с. 96.
7
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Изкуството на препрочитането
1. В бележките си към „Мемоарите на Адриан“ Юрсенар пише: „С един крак в науката, с другия – в магията,
или по-точно и без метафора – в онази „магия по симпатичен път“, която се състои в мислено пренасяне в
нечия същност“. Ако имате възможност да се пренесете и пресъздадете Юрсенар, какво би означавало това –
с какво най-напред свързвате нейната фигура? Как се отнасяме към наследството на Юрсенар днес?
2. Иска ми се да поговорим за изкуството на препрочитането. Можете ли да разкажете малко повече за опита
си при (повторното) четене на Юрсенар, кога, как, през какъв отрязък от време се случва и кое ви кара да се
завръщате към четенето или мисленето върху нейното творчество?
3. Поводът да си поговорим за Юрсенар е навършването на 40 години от приемането є във Френската
академия. На фона на много силни женски гласове като Натали Сарот, Маргьорит Дюрас, Симон дьо Бовоар,
защо Маргьорит Юрсенар в крайна сметка успява? Върху какво се полага онзи подходящ момент, кайросът,
който пробива мъжкия ред и отваря една нова страница в историята на Френската академия?
Въпросите зададе: Франческа Земярска

Миглена Николчина
1. Това, което поразява у Юрсенар, е плътното
срастване на авторката в персонажите є: тя създава
по този начин масиви от вътрешно изваян живот,
който трансформира езика в тежка и в някакъв
смисъл сляпа материалност. Сякаш липсва външен
хоризонт. Авторката е пренаредена в ДНК-то на
героите си. Поради това тя по-скоро не съществува.
Т.е. бих могла да се пренеса в персонажите є, които са
толкова мощни, че могат да изместят съперничещи
си с тях пресътворявания (на Адриан, на Зенон като
представителен за една неспокойна епоха, на Сафо…),
но не и в самата Юрсенар, която ми се вижда изцяло
запълнена с въображаеми съществувания, без свое.
Алхимическа трансмутация. Въпреки биографичните
подробности, спомените, интервютата и т.н. В това
отношение тя ми се вижда пълна противоположност
на Маргьорит Дюрас, чието творчество е поредица от
метемпсихози на собствената є меланхолия.
2. Препрочитането на Юрсенар не ми се струва да е
нещо, към което човек може да пристъпи непредпазливо
и лекомислено. Това е поради усещането, че потъваш в
черна дупка, от която няма вече да можеш да излезеш.
Дори бих казала, че рядко – да не кажа никога – съм
имала с други автори това чувство, че в световете
им съм оставила парчета месо. Така че тя не е сред
писателите, които препрочитам често, но не е и сред
тези, преживяното от които може лесно да се забрави.
3. Ще го кажа малко брутално: първата жена във
Френската академия е жена, която отказва да бъде
жена и непрестанно живее мъжки съществувания чрез
писането си. Това не е лошо, изкуство, което е забравило
как да се превъплъщава, е забравило, че е изкуство. И все
пак тази нейна неженскост или антиженскост – чийто
кайрос е да бъде в разрез с епохата си като епоха на
втората вълна на феминизма и на „женското писане“ – е
според мене тайната на нейния пробив.

постепенно се добавиха и тези на Невена Дикранян,
Валентина Бояджиева и отново на Мария Георгиева.
В продължение на няколко години имах чувството,
че всички издателства се надпреварват да издават и
преиздават Юрсенар, а и в библиотеката на Френския
институт чакаха още толкова книги от нея и за нея.
Така че прочитането и препрочитането тук някъде
се сляха в безкрайната „юрсенариана“ още преди
появата на интернет и специализираните общества,
сайтове и архиви, съхраняващи и умножаващи знанието
за Юрсенар. Да си призная, в подходящ отрязък от
следващия живот непременно ще отделя повече време
на няколко задължителни за препрочитане нейни
заглавия. Тук само ще добавя, че появилият се в ЛВ
превод на поемата „Антиной“ на Фернанду Песоа не ще
да е без никаква връзка с писмото на Georges Mitzkov
от 1961 г. до Юрсенар, запазено в архива є, съхраняван в
библиотеката на Харвардския университет.
3. Всъщност не Юрсенар успява, а Френската академия
успява – благодарение най-вече на кампанията на Жан
д’Ормесон – да приеме жена сред четиридесетте
след няколко предишни неподкрепени кандидатури
или откази. Струва ми се, че в кореспонденцията
є с Д’Ормесон беше това нейно писмо, в което
недвусмислено даваше да се разбере да не очакват, че тя,
Маргьорит Юрсенар, ще „кандидатства“ за каквото и
да било. Разбира се, имала е противници, дори един от
тях казал: „Ако приемем жена, накрая ще приемем и
негър“. А доколкото знам, споменатите силни женски
гласове са се отнасяли с почти неприкрито презрение
към тази крайно консервативна институция, в което
презрение са имали и не по-малко славни предшественици
като Стендал, Флобер или Жид. С други думи, можем
да честваме 40 години от преодоляването на (още)
един тежък академичен предразсъдък. След Юрсенар
още девет жени са приети, но пък малко повече са
неприетите...

Юлиан Жилиев

Боряна Кацарска

1. Мисля, че една от авторките на биографична
книга за Юрсенар – Мишел Сард, се беше опитала
под формата на диалог с Маргьорит да се пренесе в
детството є и да заговори от нейно име. Звучеше
правдоподобно, но между момичето и писателката със
същото име нямаше много общо освен онези факти,
след удостоверяването на които съответните служби
издават паспорт. Друга известна нейна биографка,
като че ли имаше по-голям успех с книгата си
Marguerite Yourcenar. Invention d’unе vie, обявена като
„неиздаденият роман на Маргьорит Юрсенар, който
Жозиан Савиньо написа“. В това определение прозира и
нещо комично, продиктувано от опита да се пренесеш
в нечия „същност“, като я изобретиш. Какъвто
очевидно не е случаят на Юрсенар с Адриан. А след
първоначалното любопитство читателите сигурно
са се убедили, че магията, за която става дума, не е в
живота на Юрсенар, а в писането є. Затова съм далеч
от идеята да пресъздавам писателска фигура като
нейната, но си спомням, че неин близък литератор,
подчертавайки добротата є, я беше сравнил с дъб.
И в този образ има нещо много по-естествено и
благородно от обичайните суперлативи за писателката.
Що се отнася до литературното є наследство, не
минава година без научни конференции върху него във
Франция, някъде из Европа или другаде по света. Може
да се каже, че и у нас интересът към произведенията
є е голям, но смиреното отсъствие на коментари
превръща четенето є по-скоро в домашна аскеза и
университетско тайнство.
2. Когато започнах превода на първите две части от
„Лабиринтът на света“,
препрочитането така или
иначе стана необходимост.
Към излезлите вече преводи
на Нели Захариева, Красимир
Мирчев и Мария Георгиева

1. Подобна възможност – в смисъл на можене –
предполага изключителен талант и характер, дълбок
интелект и много интензивен житейски опит. Разбира
се и начетеност от, боя се, изчезващ вид. Когато
Юрсенар се връща към работата си върху книга за
император Адриан, си дава сметка, че всъщност е чела,
в оригинал, почти цялата литература и философия,
които императорът би могъл да е познавал. Та ако
някой се реши на пренос, за какъвто питате, би било
добре да има всичко това предвид. Що се отнася до
отношението към наследството є – мога да говоря
само в единствено число, като читател.
2. За горното отношение става дума. Възможно е
интересът Ви към Юрсенар да се дължи, поне донякъде,
на един разговор с мен в „Литературен вестник“.
„Мемоарите на Адриан“ са все така любимо мое
четиво. Вероятно това е и книгата, която съм
подарявала най-много. Препрочитам Юрсенар, когато
изпитвам недостиг на качество и интелектуална
честност в литературата (и не само), т.е. става
въпрос за субективно време, не за календарна
периодичност. Кое ме кара да се връщам? Очевидно е.
3. Не мисля, че самата Юрсенар – Маргьорит Антоанет
Жан Мари Гизлен Кленеверк дьо Креанкур – би била
доволна от свързването на избора є (предимно) с нейния
пол. Нека цитирам: „жените, които казват „мъжете“
и мъжете, които казват „жените“... ме изпълват с
огромна досада подобно на всички, които повтарят
конвенционални формули“. В същия разговор (от книга,
която излиза малко преди Юрсенар да стане академик
и която самата тя не одобрява) тя се самоцитира с
думите на Адриан, че когато един мъж пише или прави
изчисления, той вече не принадлежи на своя пол и че
дори излиза от рамките на човешкото. И добавя, че
при жените, дори най-изявените, това е рядкост. За
да чуе от събеседника си, че самата тя е пример за
обратното.
Не знам как и кои от „безсмъртните“ са мотивирали
избор в полза на Юрсенар. Попаднах на текст, в който
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се твърди, че мнозина, като например К. Леви-Строс,
са били против нарушаването на традицията. Но пък
имаме думите, с които Жан д’ Ормесон приветства
Юрсенар в Академията на 22 януари 1981: „Госпожо…
Вие самата сте може би едно от най-значимите
събития в една дълга и славна история. Няма да скрия
от Вас факта, че днес сте тук не защото сте жена. Тук
сте, защото сте голям писател“.
В началото на своята реч, посветена на онзи, чието
освободено кресло заема (в нейния случай това е кресло
3, заемано от Роже Кайоа), Юрсенар подчертава
почитта си към традицията (Sint ut sunt), споделя,
че усеща „себе си“ определена не от друго, а от
творчеството си („от няколкото работи, които ми
се случи да напиша“), но и че чувства това „себе си“ или
„мен“, такова, каквото е, придружено от „невидимо
множество жени, които може би е трябвало да получат
тази чест много по-рано“ и че e изкушена да се изличи,
за да направи път на сенките им.

Албена Стамболова
1. Свързвам Юрсенар със сериозното отношение
и отдадеността. Веднъж направила избор, веднъж
тръгнала по пътя, нищо не е в състояние да я отклони.
Работи така, сякаш работата є няма никакво
отношение към успеха, както орач оре нивата си. Така
бих я пресъздала, в тъмна дреха, сама, насред безкрайно
поле. Думата „наследство“ винаги ми е била странна
по отношение на литературата, макар че е придобила
легитимност. Юрсенар си е свършила работата
толкова добре, че когато някой я чете, сигурно му се
надсмива. Защото в нея се завърта времеви космос.
2. Не се връщам. Чета я отново, по-скоро частично.
И това е достатъчно, тъй като всяка страница има
тежестта на цялата книга. Не бих могла да кажа, че
съм „я запомнила“. Авантюра.
3. Върху ерудицията. Именно тя „пробива мъжкия ред“.

Амелия Личева
1. Пламъци, които обаче гаснат. Стихии, които са
във фаза на отекване. Глас, който е пред смълчаване.
Изобщо движение, което някак замира, стопява се. Все
едно Лесинг описва статуята на Лаокоон, за да изведе
принципите на поезията и живописта. А без метафори –
мисля за нея като за една от писателките, които
възраждат античните митове. Имам предвид преди
всичко „Пламъци“. И то във време, в което точно във
Франция това не е изолирано явление. Достатъчно е да
споменем „Евридика“, „Антигона“ и „Медея“ на Жан
Ануи. Прави го по начин, който и до днес е характерен
за писатели като Маргарет Атууд, Джанет Уинтърсън,
Али Смит, Стефан Хертманс – с вярност към мита,
но и с много нюанси от настоящето, със сенки,
които прикриват вечните травми на човешкото, с
колебливост за бъдещето. И разбира се – свързвам я и с
„Мемоарите на Адриан“ като въплъщение на мечтата є
за жената писател, която създава роман епопея.
Малко ми се вижда тихо около Маргьорит Юрсенар в
настоящето, защото то като че ли изисква да му се
говори по-директно, не през класическото наследство
и призраците на историята, за да използвам дума на
самата Юрсенар.
2. И аз май съм подвластна на тишината, за която
споменах. Не съм се връщала към препрочит на
романите є. Когато издателство „Стигмати“ някъде

през 2006-2007 г. публикува „Лабиринтът на света“
в превод на Юлиан Жилиев и Виктория Кьосовска,
изчетох трите тома, в които факти и фикция странно
се преплитат и като че ли предвещават появата
на писатели като Зебалд. Но това за мен беше нов
прочит. В последните години съм се връщала само към
есетата на писателката и към „Пламъци“, защото
ме е занимавала темата за интерпретацията на
образите на Антигона, Федра, Клитемнестра и пр. в
литературата на 20. и 21. век. Наскоро и по друг повод
имах възможност да кажа – гледам да препрочитам
текстове само ако работя по тях. Иначе чета нови
книги, защото се стремя да откривам имена, да следя
важните ми автори. В този поток от книги ми е все потрудно да отделям време за повторно четене, освен ако
не става дума за поезия.
3. За мен заслугата е колкото нейна, толкова и на
времето. 80-те години са период, в който настъпват
радикални промени в статуса на наградите, в мисленето
за литературата. Вече започва да става нормално
отварянето към литературите отвъд това, което сме
свикнали да наричаме „западен канон“ – през 1981 г.
наградата „Ман Букър“ отива при Салман Рушди и
оттук насетне става практика тя да се дава на автори,
които не са британци. Подобно нещо наблюдаваме и
при Нобеловата награда – през този период ставаме
свидетели на първите по-осезаеми промени, които
постепенно ще вкарат авторите от литературите
на бившите колонии в оборота на имената, които я
печелят. Едно десетилетие по-късно в рамките на 10
години три жени ще спечелят Нобеловата награда за
литература, една от които – Тони Морисън. Така че
светът на литературата се променя, мястото на
жените в него също и това предпоставя промени дори в
консервативната Френска академия.

който един мъж отхвърля любовта на една жена заради
любовта си към друг мъж, а последната милост се оказва
мъжът да екзекутира сам жената, която го е обичала.
Периодично се връщах към тази книга, връщам се и сега,
когато искам да си припомня измеренията на Другостта,
трагизма на съществуването, а в литературно
отношение – сливането на елементи от древногръцката
трагедия с един обикновен, твърде френски разказ.
Последваха българските преводи на „Мемоарите на
Адриан“, „Творение в черно“, „Пламъци“… Препрочитам
често предговора на Юрсенар към собствения є превод на
„Вълните“ от Вирджиния Улф, който тя прави през 1936 г.
за парижкото издателство „Сток“. Този паратекст,
вдъхновен от срещата на две големи авторки на 20. век,
позволява своеобразна автопрезентация на преводачката,
а портретът, който тя рисува на Улф, всъщност не
допуска огледалната конструкция на връзката между
преводач и автор, а утвърждава превръщането на
преводача в съавтор. Нужно осланяне, когато се колебаеш
между „превеждането“ и „предаването“. Последно
препрочетох „Мемоарите на Адриан“ преди година,
когато ми се наложи да редактирам монография върху
живота и делото на Омар Хайям – Юрсенар дълго се е
колебала дали да избере за протагонист на „Мемоарите“
император Адриан или средновековния персийски поет
Омар Хайям. Философията на книгата обаче вече е била
установена.
3. Най-ревностният радетел на приема на Юрсенар във
Френската академия на мястото на покойния Роже
Кайоа е Жан д’Омерсон. Струва ми се, че думите му в
едно интервю за „Франс Кюлтюр“ през 2007 г. описват
съвсем реалистично публичните основания за поведената
от него кампания за избора на Юрсенар, а и за избора
є: „Бих искал да заявя веднага, че не го направих заради
феминизма. Макар изобщо да не съм антифеминист. Как

2. Четири са книгите на Юрсенар, към които съм се
връщал многократно, по различни поводи – може би
щяха да бъдат повече, ако изданията бяха по-достъпни.
„Какво? Вечността“ беше първата нейна книга, която
успях да си намеря на френски в Тулуза, когато бях
останал почти без никакви пари. Преди години попаднах
на „Творение в черно“. Преводът на Красимир Мирчев
ми се стори изумителен и лесно може да се превърне
в еталон или крайъгълен камък за всеки преводач,
работещ с френски. Освен това се случи да работя
върху книга за Парацелз и херметическата мисъл на
ренесансовите алхимици ме върна към същото заглавие.
Към „Мемоарите на Адриан“ се отправих повторно,
след като четох Уолтър Пейтър, а към „Пламъци“ – след
филма „Блуждаещият огън“.
3. Чудя се дали отговорът не е, че е най-малко свързана с
политиката във Франция.

Йоанна Нейкова

1. Юрсенар е многогласна. Онова, което неизбежно се
появява, когато мисля за нея, е гласът на Адриан, след
това може би гласът на Алексий… Когато мисля за
Юрсенар, мисля за чужди гласове. За да възпроизведеш
фигурата на Юрсенар като писател, трябва да
изобретиш нейния тембър на разказвач, силата и
височината на тона є, и заедно с това всички възможни
трансформации, които ту носят името на Адриан, ту на
Зенон…
2. Четенето на Юрсенар само по себе си е много
любопитен процес – като за начало бих казала, че
творбите є налагат към читателя изискването да не
бърза – и тук не говоря за скоростта, с която се изчита
книжното тяло – а за това, че докато четеш нейни
романи, неусетно си налагаш търпение, търпение да
оставиш текста да задава интензитета. Колкото до
препрочитането, при мен то се случва на различни нива –
от многократното препрочитане на дадено изречение,
което е успяло да прогори съзнанието ми; прелистването
на страници назад; препрочитането на целия текст,
който иска да започне да разказва отначало. Но цялото
това препрочитане не е продиктувано от усилието да
се вникне, да кажем, по-надълбоко в онова, което носи
текстът, защото той безусловно се разкрива в цялост.
Не е забулен, не предизвиква литературни препъвания.
Кара те да го препрочиташ заради удоволствието, което
литературата носи.

Елица Ганева – Фокси
Исторически момент във „Френската академия“ след като Юрсенар е приета в кръга на „Четиридесетте“ преди това запазен само
за мъже. Другите академици на снимката са Maurice Schumann, Louis Leprince-Ringuet, Jean-Jacques Gautier и Maitre Maurice Rheims.
(Photo by Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images)

А защо Юрсенар е първата? Може би защото тя е
най-близо до епическото писане, което по традиция,
както се спомена, дори самата тя отрежда на мъжете
и рядко намира жена писателка – примерно Селма
Лагерльоф, – която да го въплъщава. И защото е много
интелектуален писател, а това също по традиция се
приписва на мъжкото писане.

Тодорка Минева
1. Свързвам фигурата на Юрсенар преди всичко със
стремежа към автентичност, постигната със
средствата на литературата. Ярка фигура на пишеща
жена, основала принципите на своето писане върху
езика, който съответства на реалността, и яснотата,
доколкото, по собствените є думи, животът е
достатъчно неясен, за да бъде описван неясно, пък
макар и красиво. Творбите на Юрсенар принадлежат на
съвременната класика – това определя и отношението
към тях: продължаваме да ги четем, обговаряме ги в
рамките на академичните си литературни занимания,
припознаваме ги в театрални постановки и филми. Млади
автори с гордост се определят като нейни „наследници“.
Вила „Маргьорит Юрсенар“ недалеко от Лил, до
границата с Белгия е писателска резиденция, приемаща
автори от цяла Европа…
2. Първата ми среща с Юрсенар се случи в далечната
1981 г. – с кратичкия роман „Le Coup de grâce“ (според
бълг. превод „Пощадата“), книга за сблъсъка на три
човешки съдби с Голямата история и психологически
проникновеното описание на един любовен триъгълник, в

ми хрумна да предложа кандидатурата на Маргьорит
Юрсенар? Просто четейки Юрсенар. Не я познавах,
никога не я бях срещал, но бях я чел“. Самата Юрсенар в
речта, която произнася по случай приема си на 22 януари
1981 г., благодари за „безпрецедентната чест“ и изтъква
заслугата преди всичко на своите „приятели, които
настояваха да бъда избрана, без да съм подавала, както
е прието, молба за това, а се задоволих единствено да
кажа, че няма да обезкуражавам усилията им“. Тоест,
поне според горното свидетелство на основната фигура,
задвижила избора, пробивът на „мъжкия ред“ е преди
всичко заради признаването на несъмненото писателско
дарование на Юрсенар от страна на представителите на
френския академизъм. Останалото са интерпретации –
повече или по-малко съответстващи на реалността.

Николай Тодоров
1. Изповедният тон на прозата на Юрсенар прави
тази проза почти материално осезаема. Тя не просто
съхранява и пренася духа на миналото в своите писания,
а самата тя диша през тях и го превръща не само
в чувство, а и в мисъл. И все пак ми се струва, че
съкровищниците на класическата култура в Древна
Гърция и Римската империя са се отдалечили от
днешните читатели. Фигурата на Юрсенар ми изглежда
сравнително малко позната дори в кръговете на почетящите сред младите и не се открива възможност
творбите є да използват своя пълен потенциал и да
породят дебата, който би накарал живота в тях да
загори с по-ярък пламък в настоящето.

1. С Юрсенар се запознах за пръв път през „Творение в
черно“. Това беше през период на изолация и безпътица
за мен – именно тогава Юрсенар ми изпрати Зенон –
пътуващия, търсещия, непримиримия. Всичко, което ми
се искаше да имам в себе си в онзи момент. Тя е автор,
когото уважавам заради ерудицията, която прозира
от всеки неин ред, заради естествения начин, по който
заплита историческите и философските си познания
с магията на разказването и наблюдаването – които
са тъканта на това да създаваш образи, оставащи в
съзнанието. Юрсенар е сутрешна морска буря, може би
далечна родственица на Диоген и Вавилонска библиотека,
всичко това в едно, а и повече...
2. Често чета (и винаги започвам от различно място)
„Архиви от Нор“ (II). Темата за паметта на кръвта
(генеалогията) ме вълнува много, а в тази книга Юрсенар
прави много интересен преглед на семейната си история.
Талантът є да се обръща назад към миналото и да извлича
ценни аналогии и асоциации с настоящето е почти като
да умееш да пътуваш в други епохи с ума си (като с
машина на времето). Препрочитам я винаги, когато
забравя, че пламъкът е в ума и сърцето е забравило да се
вслушва в него.
3. Имам усещането, че пробивът є се дължи на
неограничената свобода в мисленето, която е
универсална природна даденост, отвъд ограниченията на
пола и социалните задръжки.
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Поезията и религията трябва да останат тъмни
Интервю с Маргьорит Юрсенар1
Матийо Гале: Малко хора знаят, че сте преводачка на
Вирджиния Улф, на Хенри Джеймс, на Хортенз Флекснер,
на Кавафис, а и на тези анонимни певци в поетическия
сборник „Fleuve profond, sombre rivière“, на които дължим
негърските спиричуъли. Как се обяснява една такава
среща, доста неочаквана?
Маргьорит Юрсенар: Това е моя отдавнашна страст.
Първото ми пътуване до Съединените щати беше през
1937 г. и мисля, че тогава за първи път отидох в Южна
Каролина. Там видях американските негри, чух ги как пеят
и песните им дълбоко ме впечатлиха.
По-късно, по време на „странната война“, когато се върнах
в Ню Йорк, имах тъмнокожи прислужници, както всички.
Портиерът също беше тъмнокож, а и много други. Имаше
и „Фадър Дивайн“2, нещо като пророк, твърде известен
тогава. С моята американска приятелка се осмелихме да
отидем в Харлем, за да го чуем. Или по-скоро да го видим,
защото той не говореше, а ядеше. Беше седнал на огромна
маса, но угощението бе съвсем скромно – пилешки шийки и
крака, картофи, накратко, неща от този сорт, сервирани
от пищни негритянки, облечени в изкуствен бял сатен. И
всяко от тези ястия бе показвано на Божествения Отец,
който му хвърляше разсеян поглед, продължавайки да
яде. Хората, тъмнокожите, които бяха там, се тълпяха
пред масата и повтаряха: „Благословете ни, Отче,
докоснете ни, Отче!“. Беше много вълнуващо. Впрочем
това го използвах в „Творение в черно“, когато се опитах
да пресъздам пиршеството на пророците в Мюнстер,
където вложих от този почти сластолюбив ентусиазъм на
тълпата.
Когато се прибрахме у дома, в малкия апартамент в
Ривърсайд, квартал, който все още не бе заплашван от
убийства, какъвто е станал в наши дни, портиерът
ни посрещна разтревожен: „Как, ходили сте при Фадър
Дивайн? Но това е много опасно, сигурно ви е омагьосал“.
Впоследствие изчетох кажи-речи всичко, което можеше
да се намери по този въпрос, а и той е доста заплетен,
защото повечето негърски спиричуъли, които слушаме, са
поогладени, за да отговарят на вкусовете на публиката
или на изпълнителя. Все пак има стари песни, които са
записани такива, каквито са, и те са най-интересните.
Датират от войната между Севера и Юга или отпреди
нея и са записани на едно по-скоро грубо наречие. Освен
това съществуват и куп версии на всеки спиричуъл,
трябва да се избира, да си кажеш: „Я виж, тази тук
изглежда по-автентична, по-стара от онази там...“.
М. Г.: Каква поука извлякохте от този етюд?
М. Ю.: Нещата са достатъчно сложни. Американските
тъмнокожи (и ги разбирам много добре) засега се
противопоставят, поне повечето от тях, на увлечението
по негърските спиричуъли; смятат, че са неприятен
спомен от времето на робството, че излагат на показ
едно примирение, едно търпение, което вече не приемат.
Ще кажа направо, че реагират като юноши: когато някой
е бил възпитаван в някаква религия, идва момент, в който
започва да се бунтува срещу нея; това е естествено. Ще
кажа дори, че е много здравословно. Но грешат, защото
тези негърски спиричуъли въпреки това, са възхитителна
част от тяхното наследство. Тези хора са били изолирани,
разделени, дошли от различни племена, говорещи различни
езици, научили един basic, както казват тук, английски, на
който са съумели да изразят – и то гениално – болката,
смъртта, състраданието, религиозния екстаз, този
дълбок индивидуализъм на тъмнокожия, който отива
в планината, за да види Бога. Всичко това е прекрасно.
При тези ужасни условия на робството това е като
божествен дар.
За мен негърските спиричуъли стоят толкова високо,
колкото немските Lieder, поемите на френските
трубадури от Средновековието или на италианските
поети мистици от ХІІ век. Струва ми се, че това е велик
момент от човешката емоция.
М. Г.: Но как се превеждат негърските спиричуъли на език,
близък до оригиналния?
М. Ю.: Трябва да се намери наречие, което да не е нито
лимузинско, нито фламандско, нито провансалско или
бретонско, но което създава впечатление, че е народно.
Впрочем това е примамливо и от гледна точка на
метриката, защото позволява безкрайна свобода.
Може да се „изяждат“ думите наполовина, може да има
Между 1971 и 1979 г. в няколко интервюта пред Матийо Гале
М. Юрсенар се спира върху различни аспекти от творчеството
си; интервютата излизат в самостоятелна книга (“Les yeux
ouverts”, 1980) непосредствено след избирането є за член на
Френската академия. – Б. пр.
2
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колкото щеш фалшиви или приблизителни рими. Нещо от
живостта и непринудеността на истинската народна
поезия – ето какво ми трябваше. Колкото до самите
негърски спиричуъли, ясно е, че притежават едно качество,
което почти никога не бива постигано и което не може да
се предаде освен бледо – това е топлината на гласа. Чуйте
We shall overcome, изпята от тъмнокожи, после опитайте
с „Ние ще триумфираме...“ или нещо подобно... Трябва да
се съгласим, че бледото заема мястото на блестящото.
М. Г.: В такъв случай това не е ли отчаяно начинание?
М. Ю.: Разбира се, човек знае, че никога няма да успее
напълно, че другите винаги ще имат правото да го
упрекнат, често несправедливо, защото не отчитат
сложността на проблема, ала понякога и справедливо.
Най-малкото ще изиграе ролята на посредник, а това е
необходимо. В крайна сметка три четвърти от онова,
което четем, е превод. Четем Библията в превод,
китайските поети, японските поети, индуските поети,
Шекспир, когато човек не знае английски, Гьоте, когато
не знае немски... Но в същото време е отговорност
за преводача: чуждото произведение е в ръцете ми и
добре усещам, че никога не ще успея да предам всичко
докрай. Преди известно време писах на коректорката на
антологията ми с гръцки поети, че един преводач, който
превежда в мерена реч, прилича на някой, който подрежда
куфара си. Отворен е пред него, той слага нещо вътре, а
после си казва, че може би друго ще е по-нужно, тогава го
изважда, после го връща, размислил, че не може да мине
без него. В действителност винаги нещо се губи, докато
изкуството на преводача е да не оставя нищо да се изгуби.
Така че никога не е истински удовлетворен.

грешка. Когато е превод на японски или на иврит, се
доверявам.
М. Г.: А към гръцките поети, които превеждате от
години, какъв бе подходът ви, за да преминат от един
език на друг, без да се убие ритъмът?
М. Ю.: При старогръцките поети се постарах да
адаптирам, да заимствам френски ритми, които са
възможно най-близки до тези у съответния поет, а това
не е лесно. Гръцката метрика е безкрайно по-усложнена
от нашата, дори от тази в най-бароковите ни времена.
Така че се опитах да поддържам една постоянна мелодия,
един ритъм, при който стиховете създават илюзията
за приплъзване един в друг, с вариращи цезури, където
ритъмът на стиха, собствено казано, се смесва с ритъма

М. Г.: Такъв ли е вашият случай дори когато превеждате
Вирджиния Улф или Кавафис?
М. Ю.: У Кавафис – любопитно е – има усещане за
времето, за докосването на настоящето и миналото,
доловено от него, който е бил много чувствителен.
Но показва и едно скъперничество, което ми е съвсем
чуждо. Създал е всичко на всичко сто и петдесетина
стихотворения от по страница или, рядко, най-много две,
или, често, само от по няколко реда, като цял живот е
внасял поправки в тях. Без никога, така да се каже, да се
обърне към нещо друго. Това впрочем е специфичният му
начин да бъде голям, но не той ми е особено скъп. Не съм
сигурна дали разбирам добре Кавафис. На моменти човек
сякаш вижда едва ли не мания у този възрастен господин,
обзет от някакви натрапливи мисли, от някакви идеи,
които не го напускат. Онова, което е важно за него, са
годините 1909, 1912, един ден от 1912... И това е всичко.
Изчислявал е, водел е точно сметките си на поет: колко
стихотворения, колко реда, колко стиха е написал всеки
ден, всеки месец. Един темперамент, който ми е напълно
чужд.
М. Г.: Тогава какво ви е сближило с него?
М. Ю.: Усещането за този контакт, за тази връзка между
настоящето и миналото. После и случайността. Открих
го в момента на смъртта му, в момент, когато един поет
някак се освобождава. Трябва да умрат, за да се заговори
за тях. Беше през 1936 г., мисля, по време на второто ми
пребиваване в Атина. Имах приятел книжар; тъкмо той
впрочем ме преведе през трудностите на новогръцкия,
за да не кажа аргото на Кавафис. В онзи тогавашен ден
книжарницата му беше затворена, работещите там –
във ваканция, и вечерта, след като бяхме вечеряли в една
таверна, реши, че непременно трябва да разбера Кавафис.
Ключът липсваше; сам той почти преобърна бутика си и
измъкна този ценен том, за да започне да го чете веднага.
След време, две-три години по-късно, се реших да го
преведа, и ето.
М. Г.: А що се отнася до Вирджиния Улф, как се случи?
М. Ю.: Донякъде бе и работа за препитание: бях на
трийсет и без пари същата тази година. Предложението
за превод ми се видя чудесно, въпреки че никога не е добре
заплатен. Но пък имах удоволствието да се срещна с
нея. Като добросъвестна преводачка си казах: „Хайде
да я попитам какво иска да направя, как иска да преведа
романа є“. Беше „Вълните“. В действителност тя не
изрази никакво мнение по въпроса. Каза ми: „Направете
това, което желаете“. Не бях особено насърчена, но поне
я видях. В онзи момент изглеждаше с вече застрашено
здраве, много крехка.
М. Г.: Вие не сте така безразлична към преводите на
собствените си произведения?
М. Ю.: О, не, съвсем не. Държа да съм в нещата докрай,
доколкото мога. Но това несъмнено зависи от езика, на
който ги превеждат. Когато е на италиански, на испански
или на английски, се ужасявам при мисълта за най-малката
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на фразата или е неин контрапункт. В крайна сметка не
знаем много за музиката на древните гърци и – въпреки
подобията – за истинските им поетически ритми, тъй
като имаме само книжно познание за квантитета или
ударението.
А и проблемът не е същият във френския, чиято прозодия
е съвсем различна. Учените понякога се опитват да
намерят във френския дактилни групи или спондейни, или
ямбически, знам ли? Но да се екстраполира в една прозодия,
като се изхожда от друга, означава във всеки случай трима
професори да имат три различни мнения, така че сляпото
подражание на гръцкото метрическо стихосложение не води
доникъде.
В известна степен се опитах да заместя квантитета
с римата, тъй като римата е звукова система, която
отдавна е възприета в западните езици, в частност във
френския. Само че римите ми не са съседни или обхватни,
а отзвучават от разстояние трийсет реда, понякога.
Може да има пет последователни или да се повтарят тричетири пъти в шейсет стиха. Исках да изложа накратко
различните пътища, използвани от гръцката прозодия,
без ни най-малко да се ограничавам до онова, което би било
изкуственото є възстановяване. Много дълги стихове за
някои редове у Пиндар; къси ритми, почти глуповати, за
анакреонтическите оди. С една дума, опитах...
М. Г.: Защо интересът ви е насочен по-скоро към поетите, а
не към философите например? Смятате ли се за поет?
М. Ю.: В смисъла, в който разбирам думата поет, мисля,
че да. За мен това е някой, който „е във връзка“. Някой,
през когото протича ток. Но в крайна сметка поезията
и прозата извънредно много си приличат. Прозата е пълна
със скрити ритми, които твърде бързо се откриват,
стига да им се обърне внимание. Единствено поезията – и
мисля, че именно в това модерната поезия се заблуждава, –
почива върху повтарящи се ритми, които са способни
да играят халюцинаторна роля или поне да се наложат
на несъзнаваното. Следователно една поезия, която
няма такъв ритъм, не установява тази необходима
връзка. Формата е еманация на съдържанието. Само
в прозата не сме присъстващи, така свързани, че да
искаме от читателя да скандира по определен начин.

Той прави това, което желае. Читателската му
свобода е по-голяма. Ако ние с вас четяхме един и същ
параграф, без да сме сговорени, скандиранията ни биха
били различни, тъй като не отдаваме едно и също
значение на едни и същи думи. В едно стихотворение
читателят е воден от ритъма, от поета, който тук
играе ролята си на магьосник: той ви налага някаква
илюзия или някаква реалност. В прозата човек избира,
решава. А и писателят, който пише в проза, също има
свои скандирания, свои собствени избори. И става така,
че съществена за автора фраза може да мине почти
незабелязана от читателя, който няма да е задържал
вниманието си или отдал значение на мелодичния
елемент там, където писателят е предполагал.

М. Г.: Как усещате тази „музика“ като писател?

М. Г.: Следователно това е недостатък на прозата...

М. Ю.: Мисля, че не, доколкото музиката свързва
формата и съдържанието.

М. Ю.: Без съмнение, ако става въпрос да се наложи една
визия, един мираж. Но прозата дава несравнимо повече
възможности. Подобно на живота, тя предлага много
пътища и всеки може да избере своя. Разкрива много поголям регистър от средства.

М. Ю.: Имам чувството, че през мен преминава ток,
този, за който току-що говорихме. Живата проза има
свой ритъм. Големият недостатък на онези, които
си мислят, че създават поетична проза – Метерлинк
например, – е, че се връщат към прозодични форми, които
тогава стават прекалено видими, прекалено отделими.
Метерлинк, за да продължа с него, слага александрини
в прозата си; това е ужасно: веднага се вижда, че е
залепено.
М. Г.: Но как може да се следи мисълта едновременно с
темпото на музиката? Няма ли тук противоречие?

***
Като дете силно ми въздействаха религиозните
празници, изображенията на ангели, на светци. Чувствах
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М. Г.: Точно това, което ви е позволило да разнообразите,
доколкото можете, изразните средства в преводите си на
тези гръцки творби.
М. Ю.: Да, но се надявам да не се забелязва извършената
метрическа и ритмическа работа. Ако някой е в състояние
да разбере например, че танцьорите през цялото време
броят стъпките си, това ще рече, че не е достатъчно
завладян от танца...
М. Г.: Накратко, това е магия?
М. Ю.: Заклинание. От мига на появата на неравни
стихове, в които читателят вече не долавя точен
ритъм, поетическият ток прекъсва.
М. Г.: Не рискувате ли с вашите преводи?
М. Ю.: Забележете, че преводите на негърските
спиричуъли са в стихове с простонароден характер,
каквито са оригиналите, с тази разлика, разбира се, че
това не е същото колориране на гласа. Преводите ми от
гръцки са също в стихове и съм се постарала да бъдат
близки до оригиналите. Не се залъгвам, че ще пребъдат.
Много пъти е невъзможно да се получи съвсем същият
ритъм. Но в крайна сметка се опитах да им дам ритъм,
който е там, за да напомня на читателя, че става дума
именно за заклинание, чрез повторението на един звук и
избора на един размер.
М. Г.: Освен “Les charités d’Alcippe” и двата ви сборника
от младини има ли ваши произведения, които бихте могли
да определите като поеми?
М. Ю.: Всички. С тази малка разлика, естествено, че
прозодията създава един вид заклинателна монотонност,
която не съществува в прозата. Прозата винаги оставя
духа много по-свободен да изследва и преценява. Но
музиката присъства не по-малко в нея. Като премине
определен праг, човек заговаря поетично, без да иска.
Трябва просто да се слуша тембърът на гласа на
разгневените, на влюбените, на безгрижните фланьори.
Това са поетически ритми.

М. Г.: Следователно това е една форма на мистика, към
която оставате чувствителна?
М. Ю.: Когато церемониите са хубави, когато не
са загрозени поради някаква причина, да, обичам и
обредите. Когато гледам днес изображение на „Мъж
на скърби“ в една църква в Брюж, преоткривам точно
чувствата, които изпитах на осем години, застанала
пред „Мъж на скърби“ в църквата на едно село във
френския департамент Нор. И това, което ме вълнува
в церемониите, е изразеното усилие за съучастие на
едно ниво, до което всеки може да достигне. Което е
важно, защото никога не се случва, така да се каже, в
сферата на ума; хората интерпретират всичко по свой
начин. Докато в церемониите (или празниците, което
е почти същото) човешките същества се чувстват
солидарни, самотният живот е приобщен; красиво е.
Постарах се да обясня това по повод един поет, върху
когото написах прекалено рано, когато бях на двайсет и
осем години, слаба студия: Пиндар... Казвах си в книга,
която посветих на гръцката поезия, че ще си направя
самокритика за Пиндар, че ще се постарая да обясня. И
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много добре, макар по неумел и наивен начин, че там
съществува един свят, как да кажа?... радиоактивен
в известен смисъл, невидим и могъщ. Религиозното ми
възпитание прекъсна твърде рано, но се радвам, че съм
го имала, защото то е открит път към невидимото.
Хората, които не са имали религиозно възпитание или
са имали например прекалено тясно протестантско, са
останали затворени с интимните или с мълчаливите
истини. Това е и много добра оценка за католическата
религия, както и за някои други. Особено за православната
религия. Баща ми извънредно ценеше песнопенията и
посещаваше руската църква на улица „Дарю“ в Париж,
тъй като имаше многобройни приятели руснаци. А и
аз, твърде отрано, бях чувствителна към красотата
на православната служба, към нейните ритуали. Всички
ритуали са прекрасни. Обичам ритуалите. Всъщност
основите на моята култура са религиозни, а моята
публика напълно пренебрегва това, не го вижда.
М. Г.: До каква степен тази култура е религиозна?
М. Ю.: Трудно е да се каже. Митът – в периода от
живота ми, който вие наричате турбулентен, моя
гръцки и италиански период – беше усилие да изразя
това. В Алексий3 това бяха скрупулите, желанието да
правиш възможно най-доброто, което показваше този
религиозен нюанс. Алексий е протестант, или е католик,
вече не знам. Има едно изречение, в което той казва
на Моник: „Аз бях протестант, вие – католичка“. Три
пъти променях това изречение. В едно второ издание
то стана: „Аз бях католик, вие – протестантка“.
А после отново се върнах към първото виждане.
Всъщност нямаше значение. Самата Моник веднага е
разбрала, че е без значение. Важното е, че и двамата
са имали основи, които не са онези, доста глупаво
наричани „материалистически“. И в този период от
съществуването ми именно митът изразяваше това –
постоянния контакт на човешкото същество с вечното.
Това е, което продължавам, което неизменно съм
продължавала да усещам, все по-силно и по-силно.
Алексий или трактат за безплодната борба, прев.
Мария Георгиева, изд. „Пулсио“, 2006.

се опитах да обясня тази концепция за религията, която
не е чужда и на католицизма, не е чужда и на шинтоизма,
в която точно блясъкът на церемониите, ритуалът и
чувството за сакралното са важни, защото обединяват
всички в продължение на около половин час. Блясък, който
в наши дни вече не съществува в религиите, отделно
в католицизма, който изглежда го отбягва, заменяйки
го с електрическата китара. Мисля, че това е грешка.
Мисля, че е неразбиране на смисъла на религиите, тоест
на „това, което свързва“.
М. Г.: Въпреки това изглежда, че съвременната
католическа религия е пожелала да осветли нещата,
макар и само като се отслужва литургия на френски.
М. Ю.: Питам се какво ли остава от нея. Мисля, че
открай време установените неизменни думи, думите,
които са служили на хиляди човешки съществувания,
се зареждаха с емоция, с огромен волтаж, който губят.
Бяха в известен смисъл мантри и от момента, в
който ги заместят с всекидневната реч, вече ще бъде
трудно да се закотвят в човешката душа, в ума и
чувствителността.
М. Г.: Това все пак е необикновена рефлексия от ваша
страна; вие, чиято работа винаги е била да разбирате и
да се опитвате да разберете.
М. Ю.: Да се опитвам да разбера, не ще и съмнение, но
всички не са задължени да разбират, нито през цялото
време. Има области като религията или поезията, които
трябва да останат тъмни. Или блестящи, което е
същото.
Записа: Матийо Гале
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Преведе от френски:
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Маргьорит Юрсенар или волята да преминеш
границите на женското
Елен Клиш, Университет на Квебек
Да се разглежда въпросът за женското при Маргьорит
Юрсенар ни поставя в многозначителна и парадоксална
ситуация, очевидно предпоставяща дихотомия, при която
двата полюса, на мъжкото и на женското, служат за място
на стабилизиране на родовия пол (genre). При все това
тази бинарна логика ще бъде съвсем скоро дестабилизирана
от жеста на писането. Множество пъти авторката
е потвърдила отказа си от категориите, свързани с
противопоставянето на половете или с груповите
класификации по възраст, пол или социално състояние1. При
нея женското се оказва в едно парадоксално критическо
място на утвърждаване и на отричане, за и срещу жените,
едновременно одобрение и отказ от половото различие.
Колкото до феминизма, уподобен на „гета“ за жени2, той
бива мислен като един от многото видове шовинизъм3,
въпреки че все пак авторката поддържа например правото
на равенство на заплащането или на контрацепцията,
доколкото то е част от една по-универсална ситуацията,
тази на „правото на човешкото същество да разполага
със себе си“, както Юрсенар посочва в последното си
интервю от август 1987 с Жан-Пиер Кортеджиани (PV,
424). Желаейки така да изличи белезите на родовия пол и
съмнявайки се във всички етикети, с една продължителна
грижа най-накрая да преустанови половата парадигма,
Юрсенар твърди, че „женската литература е просто
литература“4.
Ако отделим на първи прочит някои дискурсивни
елементи от кореспонденцията, от някои есета или от
интервюта на Юрсенар, бихме могли да наблюдаваме
изобличаване на определена културна реалност на жените,
на стереотипите, образите и обектите, определящи
родовия пол (gender, социално конструирания пол или
резултата на дадено социокултурно определяне). Тази
критична позиция на авторката, породена от множество
оплаквания срещу жените, съставлява в писмото є от
февруари 1968 до писателката Хелен Оуи Алън, рефериращо
към друга жена писател, Май Сартон, и към книгата є също
от 1968 Plant Dreaming Deep, това което Юрсенар нарича
„моята вродена мизогиния“, подчертавайки все пак, че има
„симпатични или забележителни“ изключения, в които
тази мизогиния не се проявява (L, 276). И още, трябва ли
да забележим, че прилагателното „вродена“, добавено към
мизогинията, придава на последната конотация на нещо
много по-далечно в историята на индивида, разкривайки
едно дълбоко себеотричане. Може би изглежда учудващо, че
поетичната и трогваща книга на Сартон5, писателка от
Разговор на Маргьорит Юрсенар с Патрик дьо Росбо (ER,
28). Вж. разговор с Клод Серван-Шрайбер през 1980: „Не
обичам това противопоставяне на половете. Смятам, че
има предостатъчно противопоставяния в този свят и без да
прибавяме това. Виждам мъже и жени, които се допълват“ (PV,
284). Към Жоазиана Савиньо през 1984: „Впрочем това чисто
идеологическо разграничение между възрастите, половете,
социалните групи и др. няма никакъв смисъл. Всичките
класификации по групи са погрешни“ (ibid., 322).
2
Разговор на Маргьорит Юрсенар с Никол Льороа през 1982:
„Ако става дума за равенство на заплащането, за свобода на
контрацепцията, то аз съм напълно съгласна. Но намирам за
абсурдно да има издания за жени, художествени галерии за жени
и т.н. Имаме достатъчно гета“ (PV, 310).
3
Разговор на Маргьорит Юрсенар с Жан Монталбети през
1977: „Нямам никакви желание да виждам как се установява
един шовинизъм на негрите, нито пък шовинизъм на феминизма
(PV, p. 199). С Дениз Бомбардие през 1985: „Не съм феминистка
точно защото не обичам измите. И освен това, защото
смятам, че има жени, но се съмнявам, че съществува Жената
(PV, 338). Вж. също и интервюто със Саша Гупи върху
феминисткото движение: „Ужасявам се от такива движения,
защото смятам, че една интелигентна жена струва точно
толкова, колкото и един интелигентен мъж, стига да можем
да намерим такива, и че една глупава жена е точно толкова
отегчителна, колкото нейния мъжки еквивалент. Човешката
лошотия е почти поравно разделена между половете“
(PV, 387-388). Но нека все пак да отбележим, че Юрсенар
не е напълно враждебна към феминизма, вж. писмото є до
Андре Бринкур от 27 февруари 1971: „Самата аз съм жена и
принципно симпатизирам на всички прогресивни феминистки
движения, опитващи се да подобрят женската ситуация и да
препотвърдят достойнството на жената“ (L., 377).
4
Marguerite Yourcenar, Radioscopie de Jacques Chancel, Monaco,
Edition du Rocher, 1999, p. 108-109: „Смятам, че сама по себе си
пишещата жена си служи едновременно със своите мъжки и със
своите женски качества, доколкото те са смесени във всички
нас, и че тя трябва да бъде разглеждана преди всичко като
човешко същество“.
5
Вж. също това, което казва по този повод Каролин Хейлбрюн
в нейното теоретично есе Writing a woman’s life, New York,
Ballantine Books, 1988, p. 12: „Нейната Plant Dreaming Deep,
странна и красива равносметка за приключението є да си купи
къща и да живее сама“. Хейлбрюн подчертава, че Сартон отива
по-далеч в израза на най-личните си чувства в следващата є
книга Journal of a Solitude от 1973, която според Хейлбрюн ще
бъде повратна точка в модерната
женска автобиография. Но още през
1968 в писмото си до Хелен Оуи
Алън укорява Май Сартон в това, че
е твърде фокусирана върху себе си,
докато напротив, Сартон смята,
че е стигнала достатъчно далеч
1
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белгийски произход, установила се трайно в Нова Англия,
която ще самоанализира връзката между настоящето
си, закотвено в една историческа къща, в която тя токущо се е нанесла да живее сама (с подробно описание на
градината и на сезоните), и нейното европейско минало,
е успяла да предизвика такова раздразнение у Юрсенар.
Но тя има повод да се захване с минималистичните
автобиографични следи в един твърде феминизиран свят,
схванат като преживяването на изострена субективност,
която тя смята за недостатъчно твърда, основана на
превеса на затвореното в „малкия тесен свят“ на жените
аз-себе си (независимо от това, че Май Сартон споменава
за пътуването си в Япония). Тази бележка експлицитно
отпраща при Юрсенар, писателката на писма, към вече
скицираната в „Мемоарите на Адриан“ фигура по повод на
„тесния кръг на жените“. Това е упрек, който авторката
често ще отправя към последните, упрек за липсата на
достатъчно отвореност към огромното разнообразие
на света, към безкрайното, за това, че не разширяват
тяхното поле на наблюдения, задръжка, която тя ще има
например и по повод на Колет, която е „тясно затворена
в своя кръг от лични преживявания“6. И обратно на това,
Юрсенар, в есето си от 1975, ще хвали гения на Селма
Лагерльоф, „която постоянно се издига до нивото на
епопеята и на мита“, и ще добави в един разговор от 1977
колко е била впечатлена, че Селма Лагерльов „беше една
от първите жени, които успяха, подобно на мъжете, да
придобият един цялостен поглед към обществото и да
го изразят“7. Този принцип на отвореността Юрсенар
ще открие и в източната мисъл, която я е накарала да
разбере, че ние сме „свързани с всичко временни и крехки
частици… Че не сме блокирани в нашата вътрешна
клетка и бързо увити като в лудниците“ (PV, 309).
[…]
И това не е само алюзията за комерсиално
изфабрикувания от козметичните продукти образ
[на жената, бел.пр.], но и най-вече за тиранията на
модата, чиито жертви са жените (това, което
Барт наричаше система на модата, според Юрсенар
не изглежда само да вреди на жените, които сляпо я
следват). В тази перспектива женското желание е
подвластно на мъжкия поглед, на това, което Люс
Иригаре в „Този пол, който не е един“ нарича маскарад,
в който ставането-жена съответства на система от
ценности, основана на мъжките нужди и фантазми. Но
за Юрсенар отчуждението на жената в модата като
рекламно начинание с цел печалба е и нейна собствена
отговорност, идея, която тя заявява на получателката
на нейното писмо от 26 октомври 1973 Франсоаз
Партюрие: „Вие ще ми кажете, че този образ на жената
съответства на това, което мъжът е избрал да направи
от нея. Без съмнение, но все пак само до известна степен.
Смятам, че това е образ, на който твърде много жени
продължават да държат, и то повече от самите мъже“
(L, 413). В хармония с ангажираността на Юрсенар за
запазване на околната среда и защита на животните
е и жлъчта на нейния език срещу жената, пременена
„варварски с животински кожи“, асоциирана, както
в някои художествени текстове на авторката, със
смъртта и с кръвта: „Те ухаят на кръв“.
[…]
И така нека добавим, че при Юрсенар мизогинията е
придружена с една по-просторна социална критика,
която се среща с нейната „мизантропия“. Разобличавайки
повърхността на женското поведение, тя припомня до
каква степен е „побъркващо“ да видиш авантюрата „на
еротичното“ да се сведе за повечето жени до „това да
отидеш в големите магазини да си купиш нещо, нещо, от
което няма никаква нужда, но което разкрасява, казано по
този твърде глупав начин, техния образ“. Тази алчност кара
Юрсенар мъдро да заяви, че „е по-добре да нямаш образ,
имайки предвид, че вече имаме сянка, която ни следва.
Твърде много е да имаме и образ“ (PV, 149). Ние се питаме
дали наистина е възможно да нямаме образи, доколкото
нищото на образа, това е да си създадеш един такъв. В
действителност женското може да бъде много добре
изследвано именно като се започне с проектирания образ, с
образа на себе си, с „тази отвратителна ектоплазма, която
е образът, който ние си правим на нас самите“ (PV, 185).
[…]
В разказа „Сафо или самоубийството“ животът на Сафо
е определен изцяло от „фактичното“8, т.е. тя присъства
дискурсивно в играта на символите: „Тя изглежда да е
дегизирана като жена“ (F, 195), подобно на Фаон, който
притежава „това красиво лице на млад мъж“, на Фаон,
когато се намята с покривалото на Атис, на „този
Фаон, приютен в травестията, който не е нищо повече
от заместител на липсващата красива нимфа“ (F, 211).
В действителност според Бодрияр в стратегията на
в изследването на своите чувства на тревога, на гняв и т.н.,
нещо, което ще завърши в следващата си книга.
6
Marguerite Yourcenar, Radioscopie de Jacques Chancel, p. 58.
7
Вж. Selma ‘’Lagerlof conteuse épique’’, dans Marguerite Yourcenar,
Sous bénéfice d’inventaire, Gallimard, 1978.
8
„Фактичността докрай, това определя нейния живот“, вж.
също и писмо до Люсиен Сирано от 12 февруари 1977 (L., 537).

40 години по-рано: Париж, Франция, 19.12.1980 (Photo by
Francis Apesteguy/Getty Images)
привидностите „всички знаци са обратими“9. Този вид
симулация на тялото (съответстващо на създаването
на образи, за което говорихме по-горе) има за ефект
провокирането на „кипеж на сексуалната парадигма,
последващ от обезличаване на структурата и нейната
потенциална неутрализация“10. Юрсенар констатира
това по време на пътуването є в Япония, когато среща
кабуки актьора Т., „изключително красив в робата си на
гейша“ и имащ тази „печална женственост“ à la Гарбо.
И тя предава неговите думи: „хората, които идват на
спектакъла, не търсят жената в мен. Те търсят мъжа“.
Незабавно Юрсенар прибавя към това едно размишление
за прелъстяването, свързано с преобръщането на
знаците: „Но дали те щяха да го търсят със същия
плам, ако беше облечен по начин, различен от този на
жена? Смятам, че неговата магия се дължи именно на
наслагването“11. Наслагване на женското върху мъжкото,
както играта на Фаон със Сафо, или обратно, на мъжкото
върху женското като Софи от „Пощадата“, описана
от разказвача-наблюдател Ерик като „братът на своя
брат“ (CG, 157-158), като „несполучливо момче“ (CG,180),
като войник, преоблякъл се в „прилични мъжки дрехи“
(CG, 222), и още: „тя имаше небрежния вид на момче“
(CG, 238-239). Женствеността е обратима, преносима
в мъжествеността и обратно. Това е пътуване, преход,
стената на половото различие е пропусклива. Така ние не
бихме могли да разглеждаме едното понятие без другото
и без да признаем, че представената мъжественост е
в крайна сметка „отречена женскост“12. Родовият пол
(конструиран независимо от биологичния) не е фиксирана
и стабилна същност, това е плаваща изкуственост, „free
floating artifice“ по Джудит Бътлър, имаща за последица
факта, че жената или женствеността могат също така да
бъдат означени както от мъжко, така и от женско тяло.
Плаващият субект и конститутивната нестабилност
се срещат с това „неопределено и плаващо аз“ от речта
на тази първа жена във Френската академия от някой си
22 януари 198113. Този принцип на несигурността позволява
„колебанието“ от единия към другия пол, ако използваме
израза на Вирджиния Улф от „Орландо“, едно „постоянно
колебание“, даващо впечатлението за принадлежност
едновременно и към двата пола или пък към нито единия.
В „Мрачният мъж“ плаващата идентичност на Натанаел
е маркирана по следния начин: „Той не се чувстваше
особено мъжествен в присъствието на нежния народ на
женските“ или „възрастите, половете, дори видовете му
изглеждаха по-близки, отколкото обикновено смятаме“14.
Jean Baudrillard, De la séduction, Paris, Galilée, 1979, p. 22,
„Травеститите обичат именно тази игра на неразличаване
на пола. Чарът, който упражнява, дори и върху тях самите,
идва от половото колебание, а не както често се смята, от
привличането на единия пол от другия“, ibid., p. 25.
10
Marguerite Yourcenar, ‘’La loge de l’acteur’’, Tour de la prison,
Paris, Gallimard, 1991, p. 147.
11
Marguerite Yourcenar, Alexis, Le coup de grâce, Paris, Gallimard.
12
Pascal Doré, Yourcenar ou le féminin insoutenable, Genève, Droz,
1999, p. 217.
13
Discours de la réception de Mme Marguerite Yourcenar et réponse
de M. Jean d’Omersson, Paris, Gallimard, 1981, p. 10.
14
Marguerite Yourcenar, Un homme obscur, Paris, Gallimard, 1982,
p. 170.
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Маргьорит Юрсенар
пред руините на Вила
Адриана през 1924.

Юрсенар и нейната „магия по симпатичен път“
Петър Горанов

1987; Yousuf Karsh, master photographer of the 20th century/
karsh.org
Така социокултурната реалност на родовия пол е направена
очевидна, „привичката е повече от природата“, израз, който
изглежда за Натанаел маркира различията.
Литературата винаги е позволявала на Юрсенар да
деконструира бинарната логика на мъжкото/женското, да
надскочи границите на женското по посока на това „друго
на себе си“, изпълняващо например мъжкия глас, по посока
на преноса на идентичност, точно като в Орландовото
колебание, позволяващо приплъзване и към едното, и към
другото, такова, каквото Юрсенар изразява в Anna, soror…,
от Анна в Мигел, от Мигел в Анна, подкрепяйки се с това
„безразличие на пола“, което според нея е характерно за
всички създания, припомняйки Флобер, Шекспир, Толстой,
Расин, Шорлот Бронте и др. Именно актът на писането
ще материализира тялото чрез последователността
от думите, ще произведе родовия пол и неговото
желание (например извън хетеросексуалната хегемония
и идеологията на семейството). В това колебание „аз
съм жена“ или „аз съм мъж“ е много лесно изместено или
субвертирано от множество идентификации или полета
на фантазматично инвестиране в творческата дейност.
Това е отваряне и призив към другия, подвижна флуидност
в андрогинията, позволяваща да се прескочат собствените
граници, това е процес на трансформация и субективация,
минаващи през другия, но и препращащи към самия себе
си по начина, по който например Юрсенар в „Записки към
„Мемоарите на Адриан“ пише: „задължавам се да се опитам
да запълня не само дистанцията, разделяща ме от Адриан,
но най-вече тази, която ме разделя от мен самата“ (MH,
326). Но това е най-вече начин да се впише желанието в
преноса на сексуална идентичност, предизвикателство към
рестриктивните конвенции, критика към статичното
понятие за родовия пол и в този перформатив на писането,
който го конституира, присъства и удоволствието да се
произведе другостта в езика (както в персонифициращия
вид на актьорите кабуки, създаващи ефекта на родовия
пол през стилизацията на тялото) и освен това и в
обратимостта на знаците. Двузначното тяло на Антиной
е описано и чрез вкарването на една препратка към
женското: „Изпълнената с въздух гръд на младия бегач
на дълги разстояния прие гладките и нежни очертания на
шията на някоя вакханка“ (MH, 326).
Превод от френски: ДИМИТЪР БОЖКОВ
Текстът е със съкращения.

Имам на разположение от първа ръка два преноса в личното
си буквено (литературно) живеене. Първият, това е
спорадичното ми пренасяне в Античността – и то не
заради вникването в самата нея, а от прииждащата на
вълни симпатия към античния съвременник на настоящето
(поне на моето настояще, със сигурност) Марк Аврелий.
Вторият разчита безрезервно на опита на Маргьорит
Юрсенар, която, пренасяйки себе си назад във времето,
не просто пресъздава образа на император Адриан, но
създава неговите Мемоари като автентични семена
от зората на късната античност, покълнали едва днес.
Скрупульозното историческо наблюдение не е успяло да
открие тези семена в литературния свод на античната
класика, ала Юрсенар е поправила тази небрежност. Едно от
очарованията на т.нар. „голяма литература“ се състои в
това да коригира обективистката проза на порядъчния смел
историк, като направи от историята четиво, обърнато
към по-внимателни, по-деликатни и по-разточителни
люде, опирайки се на „магията по симпатичен път“. Нека
се произнесем с подходящото за този ход на мислене
крайно твърдение: историята е само случайна последица
от разгъване на писмото в свитъци и колони, в камъни и
документи; историята представлява страничен ефект,
остатъчно сияние от литературното излъчване на едно
или друго минало. Освен професионалното надвикване при
изнамирането на „нови“ артефакти, дошло до гуша на всинца,
историята – перифразирайки Фуко – е преди всичко „метод
за обработка“, по силата на който дадено общество дава
статут на определена документна маса, с която то не желае
да се разделя. Защо тази документна маса да не се покрива с
„литературата като такава“? Със сигурност съществува
едно изкушение, пленително като златно съкровище в
затрупан дворец на тракийски цар, чието назначение е да
попълва магически дефицити в редовната наука и да дава
криле на всяка екзистенция с исторически талант и такт,
а именно: да се опише точно и в подробности нещо, което в
действителност не се било – казват – случило.
Маргьорит Юрсенар въвлича успешно литературното си
аз в приключение върху терена на един все пак несобствен
(античен) свят. Парадоксално, но крайният резултат е
обективно преобразуване на същия върху страниците на свой
собствен документ, отнесен към епохата на римския втори
век, любим на авторката период. Именно тогава, „когато
вече нямаше богове, а Христос все още не се беше появил,
имаше такъв неповторим миг в историята, от Цицерон до
Марк Аврелий, когато човекът беше сам“, споделя Флобер
в своя кореспонденция. Проектът на Юрсенар не предлага
на читателското око поредната романизирана биография,
нито пък разиграва фантомно аналитичен манталитет
в историческия наратив, посредством който „занаятът
на историка“ умело запълва липсата на сюжетен интерес
към настоящето. От една страна, намерението е да бъде
разчетена епохата и нейните обитатели „отвътре“, а от
друга, да се сдобие конкретна императорска особа (тази
на Адриан) с размишления, които самият император не
е оставил, но пък майсторски са огласени от Юрсенар.
Всъщност тя не прави нищо по-особено от това да вложи
елегантно наблюденията си в избрания исторически
персонаж от Древния Рим. Литературната импресия,
вградена във фигурата на Адриан под формата на „негови“
Мемоари, е автентична за епикурейския мироглед и стил на
живот, поддържащ разнообразието всекидневно с умерен
телесен акцент. Захласнат по перипетиите на споделената
от първо лице житейска пътека, читателят едва ли не
остава с впечатление, че Адриан грижливо събрал „своите“
записки в дневник, изчаквайки, тъй да се рече, средата на XX
век, за да стане възможно самата Юрсенар, притичвайки се
на помощ, да ги оповести и публикува.
Мемоарите на Адриан (или на Юрсенар – за любителите
на истините на факта) са съществена част от корпуса
не толкова на световната литература (в случай, разбира
се, че светът наистина съществува като единен и
свързан), колкото от торса на античната. Тъкмо с тази
си изобретена наличност Мемоарите влизат в състава
на античния кораб на вечното литературно наследство,
който като „неподвижен двигател“ обикаля в кръг
около всяка произволно избрана съ-временност; защото
„безсмъртно е всяко нещо, което се движи самї“, както
гласи определението за душа във Федър на Платон. За

Античността сме сигурни, че тя съществува, понеже
е изтекло времетраенето на нашето присъствие там;
за разлика от днешното ни пребиваване в реалност, под
дългите сенки на която стоим в очакване… да се случи
нещо радостно. Подвизаването в литературните гънки на
отминали светове е оправдано поне докато поддържа жива
представата/фантазията (ако се облегнем на старогръцкия),
че в средата на настоящето, още неоформено в някоя
координатна система на завършен свят, общо взето
може уютно да се пребивава, без да очакваме с нетърпение
неговия край. Йосиф Бродски, почитател на размислите
Към себе си от стоическия философ Марк Аврелий и
вдъхновен от конната статуя на императора, кацнала върху
Капитолийския хълм, твърди, че „ако има нещо, което прави
античността едно свързано понятие, това е обемът на
нейната литература“.
Паметниците са си лика-прилика с писмената по усърдието,
което търпеливо дълбае следите, предпазващи камъните
на вечността (статуи и букви) от неутолимия глад на
Хронос, чието туловище поглъща бремето на човешкото
време без остатък. Нещо повече, документите се родеят
с паметниците по твърдостта на материала, от който
са отнети, за да бъдат предадени нататък. Платоновият
Федър, Адриановите Мемоари (съхранени изкусно в
приключението на Юрсенар), Диатриби на Епиктет, Към
себе си на Марк, Изповеди на Августин: всички те са низ
от виртуозните умения на литературната вечност да
свързва отколешни пластове на времето с неврастенията
на днешния ден; особено на онова „днес“, което откак се
е събудило в затворническите дрехи на модерността, се
изнервя дори от случайната употреба на думата „вечност“.
Кратко позоваване на Юрсенар – в нейните „Бележки върху
историята на написването“ към прочутите Мемоари –
настоява за нещо подобно: „Каквото и да прави човек,
той винаги възстановява по своему даден паметник. Но
и то не е малко, ако се използва само истински камък“.
Изобщо Юрсенар-Адриан е запазена марка, формула на
висок литературен универсализъм, в поселенията на който
ликвидната реалност на „глобалното (информационно)
село“ не би могла да намери радушен прием. От тази
универсалност може да опита всеки самостоен индивид,
стига географията и историята като контекстуални
патерици на човечеството да не му пречат чак толкова
много; цената на това опитване не е по-висока от
признанието, че истинските букви са направени от камък и
техните многобройни редици превръщат литературата в
монументално изкуство без уговорки.
Ще завърша със следния красноречив пример за литературна
монументалност, описващ незначителен детайл sub specie
aeternitatis: „Човешката същност и структура почти не
се променят. Няма нищо по-трайно от извивката на един
глезен, мястото на дадено сухожилие или формата на палеца.
Има обаче епохи, в които обувката деформира крака помалко. Във века, за който говоря, ние сме все още твърде
близо до волната истина на голия крак“. Написано е така
добре завинаги, че човек и да иска не може да му противоречи
никога.
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Николай Генов: Чета ЛВ и работата
е сериозна
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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.

40 години от „Четиридесетте“
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Калоян Игнатовски

Водата на следобеда
Не сме близки, чухме се
по служебен въпрос. Разбрахме се,
пожелах му лека вечер, приключвахме
разговора и той направи пауза.
Замълча, а трудно говореше. Не искаше
аз да затварям още.
Искаше да си сподели,
че е лепнал гадния вирус, тежко боледуване.
От обяд с жена си чакат линейка.
Прозвуча ми като момче, което има
нов комплект войници за игра и го напира
да си каже, на когото и да е,
а цял следобед няма на кого.
Потърсено или не,
съпричастието върши своето,
когато идва с водата на
същия следобед.
Тук май нещо малко помръдна
напред към засветляване.

от стр. 1
Жан д’Ормесон, макар по думите му никога да не е предполагал,
че ще се залови за „каузата на жените“, разказва, че именно Роже
Кайоа често повтарял колко неприятно е, че в Академията „никога
не знаеш кой ще заеме твоето място“. Не е безоснователно да
предположим, че Кайоа би останал доволен от това стечение на
обстоятелствата за Fauteuil 3.
С безпогрешния си усет за големите писатели на своето време, през
1961 г. в писмо до свой приятел Юрсенар с нескрита симпатия пише
за изключителната ерудираност на Кайоа, а „Медуза и компания“
(Méduse et Cie) определя сред най-отличните книги, които някога е
чела. Десет години по-късно сам Кайоа ще пише до Юрсенар, а след
още десет Д’Ормесон ще си спомни времето, в което работел като
секретар на Кайоа, техните разговори за Юрсенар и ще заключи,
че именно тя е най-подходящият човек, който да е застъпник и
продължител на Кайоа1.
С типичното за нея отдалечаване от преките катастрофи на
собственото є време (нека все пак си припомним, че неслучайно
Юрсенар не е част от активните френски интелектуални процеси,
не заради друго, а защото още преди Втората световна война
напуска Франция и пътува из Европа, Азия, Африка, а преди началото
на войната се преселва в САЩ, където прекарва и целия си понататъшен живот) и дистанциране от пристрастното вживяване
в собствените битки, Юрсенар има своя визия: докато протичат
аргументи за и против приемането є в Акедемията, тя е на круиз
на Карибите. Новината за приемането є я намира на 6 март 1980 г. в
Маями, а по спомените на младия є спътник Джери Уилсън тя няма
бурна реакция, отваря шампанско, снимат я на палубата, където
дълго говорят и се смеят.
Но аферата по приемането є не протича чак толкова плавно. Срещу
нея дълго са отправяни противоположни обвинения като „има само
един недостатък – че е жена“ или „не е достатъчно жена“. Част от
аргументите са ad hominem: „не е добър писател, защото е толкова
грозна и дебела“ или „човек, който е чел толкова много, не може да
е добър писател“. Не е истинска жена, не е истинска французойка
(белгийски корени, живее в САЩ), въобще не є е чиста работата,
пък и за кратко се развява знамето на нейната хомосексуалност,
но след като това не проработва, е изваден може би най-тежкият
и едновременно с това абсурден аргумент, а именно обвинението
в антисемитизъм заради думи и обстоятелства около нейни
фикционални персонажи. Разбира се, подобно объркване неминуемо
се случва в историята на литературата. Възгледите на Вилхелм
Майстер върху „Хамлет“ се приписват на Гьоте, а убежденията на
Адриан Леверкюн се отъждествяват с тези на Томас Ман. Юрсенар,
която познава алхимията на превъплъщаването, или както тя сама
я нарича, „магията по симпатичен път“, владее до съвършенство
изкуството пластично да оформя фикционални маски, които да
изпълва с интимността на един вътрешен опит. Без да бърза да се
оправдава за антисемитските алюзии, Юрсенар твърди, че „един

автор би бил много жалък романист, ако персонажите му
говорят от негово име“.
Освен теоретичните препятствия, се намират членове на
Академията, обезпокоени от опазването на традиционните
порядки: кой ще влиза пръв, мъжете или Юрсенар ала ladies
first; какъв костюм ще носи академичката. Тези въпроси,
разбира се, са разрешени лесно. Ив Сен Лоран рисува специален
дизайн за Юрсенар на основата на контраста между белия
и черния цвят – семпъл и пищен едновремнно, костюмът на
Юрсенар кореспондира с мъжките костюми. Тя, която държи
на универсалността на категорията „мъж-жена“, с този
акт на предрешване подчертава влизането на втория пол в
Академията: равни и различни.
И така вече 40 години откакто Юрсенар е приета за член
на Френската академия, тя отваря път към една женска
традиция там. Юрсенар трудно може да бъде заключена в
каквато и да е форма на фиксирана идентичност, доколкото
водещо в писането и живеенето є е умението за превращение.
В есето си върху Томас Ман тя коментира алхимическото
разпадане и преобразуване на човешкото, за да отбележи онази
обезпокоително-странна игра на превращението, в което е
„човек-знаещ-повече-отколкото-знае-че-знае“. В тази игра
Юрсенар е винаги първа, един ход пред нас.
Скицата на костюма
за Френската
академия, направен
от Ив Сен Лоран за
Маргьорит Юрсенар,
1981. © Musée Yves
Saint Laurent Paris

Основният източник на фактите в този текст е всеизвестната книга
на Жозиан Савиньо – Marguerite Yourcenar: l'invention d'une vie, Editions
Gallimard, 1990.
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