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Показалец
*
Системите от биографии почти винаги са временно
обединяване на персонални усилия и воли, на творчески
енергии и цели. Те обикновено се случват във времена
на върховни изпитания, на подем на една национална
общност или при радикално в патоса си търсене на нови
„думи“ за изкуството. Но и на трагически разломи в
социума. Изучаването им, проследяването на общите им
сюжети дава възможности за значими обобщения...
Михаил Неделчев. Персоналистическото мислене
в системи от биографии (още – на стр. 9–11)
*
Прижизненият култ към Димитров се утвръждава
като съпътстващ култа към Сталин, на когото
българските автори посвещават все повече творби.
Двата култа се хранят един друг – обменят образи
и модели, а в контекста на сближението между
България и Югославия привличат и фигурата на Тито.
Така тримата комунистически и славянски вождове
образуват специфична „троица“ – символична пирамида
от свръхперсони, създатели на новия славянски свят.
Пламен Дойнов.
В зората на култа (още – на стр. 9–10)
*
Диего Марадона подобно на древногръцките божества
притежава свръхчовешки умения, но той притежава и
цял набор от човешки страсти и това го прави толкова
магнетичен – един от нас и един много повече от
нас. Именно световното първенство прави възможен
неговия биографичен мит чрез неговото велико дело –
световната титла.
Методи Методиев. 1986: Световното
първенство на Марадона (още – на стр. 12–13)
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Стратегии,
когато вирусът
е навсякъде
Йордан Ефтимов
Първият вариант е да не ходиш никъде. Но понеже
вирусът може да бъде навсякъде, не бива да бъдеш никъде.
Проблемът да си никъде, разбира се, се състои в това, че
щом е никъде, значи не може да бъде нито назовано, нито
локализирано в който и да било от възможните светове.
Вторият вариант е да бъдеш също навсякъде като самия
вирус, но не и където в този момент е той. Играта на
криеница с нещо, което не виждаш, има едно правило:
да си по-бърз от страха си. Ако успееш да създадеш
достатъчно двойници, шансовете ти могат да нараснат
до число, леко откъсващо се от нула. По-точно – нула,
която трепти.
Третият вариант е да стоиш далеч от дома си. Домът ти
е опасен, тъй като и при затворен прозорец все отнякъде
влизат микроскопични частици и същества. А и децата
днес знаят, че въздухът в едно помещение винаги е помръсен от въздуха навън, дори когато домът ти се намира
до химически завод.
Четвъртият вариант е да заспиш до производството
на достатъчно ваксина. В този случай вероятността
да се събудиш след няколко минути е голяма – защото
ще сънуваш, че току-що са откопчили от пръстите ти
твоята доза и спешно трябва да им пресечеш пътя на
следващото кръстовище. Номерът е да не сменяш канала.
29 ноември 2020 г.
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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.

Две книги на Марин Троянов

„Бетовен. 250 години
от рождението му”
е водещата тема на
декемврийския 10 брой на
сп. „Култура“. „От Виена
до Йерусалим“ –  
през тази гледна точка
египтологът Ян Асман
анализира творчеството
на Бетовен и неговата
„Missa Solemnis“, с
която религиозният
култ се превръща в
автономно изкуство.
На творчеството на
Бетовен е посветен и разговорът с известната
пианистка проф. Милена Моллова, както и задочното
писмо до юбиляра от известния немски композитор
Петер Ружичка. Атентатите в Ница и Виена са в
центъра на анализите на философа Реми Браг и на
политолога Юлиен Райценщайн, а историкът Мишел
дьо Жегер се спира на дихотомията „тяло и душа“ у
Микеланджело по повод мащабната ретроспектива
на италианската ренесансова скулптура в Лувъра.
Поетът Бойко Ламбовски размишлява какво е да си
„близо до думите“, а Станислав Памукчиев, Петер
Цанев и Георги Каприев дискутират върху „образите
на невидимото“ след една изложба в галерия „Райко
Алексиев“. И още две изложби: Любен Стоев в
Дрезден и „Изкуство и политика – конфронтации и
съжителства“ в галерия „Структура“. В рубриката
„Сцена“ ще откриете пресечен анализ към „врага
вкъщи“ (Пинтър, Макдона), интервюта с Крис
Шарков, Ина Кънчева и Василена Серафимова, а също и
с хореографа Тарек Ассам. Режисьорът Войчех Тодоров
разказва за работния процес над филма си „Житие“
(по сценарий на Красимир Крумов-Грец), а фотографът
Богдан Боев споделя снимачния си опит сред дивата
природа. Разказът в броя „Кестенопад“ е
на Алберт Бенбасат.

Ина Иванова – за „Криле от папие-маше“
(изд. „Жанет 45“);
Надежда Радулова – за „Малкият свят,
големият свят“ (изд. „Жанет 45“);
Наталия Иванова – за „Човек с бинокъл“
(изд. „Арс“);
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Марин Троянов. Сказания за един род. Марбея,
Испания. 2019.
Марин Троянов. Когато падне мракът. Изд. „Слънце“,
С., 2020.
Досегашните – общо пет – книги на световния българин
Марин Троянов (1941) сякаш се гонят и надграждат
една друга. Свидетелската „Балканска елегия“ (2008),
мемоарната „Живот между световете“ (2013),
белетристичната „Под африканското слънце“ (2017)
следват житейските пътеки на своя автор, който
емигрира от България през 1971 г. във ФРГ. После
работата му го отвежда в Кения и други страни на
Африка, на Азия, на Балканите, къде ли не, а днес живее в
Марбея.
Сега, в най-новите си книги, Марин Троянов отново се
завръща в избродените пространства. Посоките на
пътуване са различни. В „Сказания за един род“ слиза
надълбоко в миналото, предлагайки художествен разказ за
родовото си потекло. Троянов белетризира, стъпвайки
върху документална книга на своя родственик Пенчо
Балевски, за да разположи събитията между Охрид и Троян.
В тях основни фигури са Тоде Балюв и Петър Балюв –
ориентири в пътуващ, предприемчив патриархален
порядък, един от темелите на целия български свят.
В „Когато падне мракът“ пътуването е в друга посока
– по балкански хоризонтал. Марин Троянов отново
си припомня битието в бивша Югославия и епизоди
от войните там. Трите дяла фокусират историите
в местата на действието, озаглавени еднозначно –

„Хърватия“, „Босна и Херцеговина“, „Косово“. Показано е
разпадането и омесването на близки, но вече отчуждени
светове във високи жертвени залози. Документалната
основа на разказите създава усещането за хладна
репортажност, за рутинно ежедневие, в което смъртта
е постоянно траещо събитие. Поразява дискретният
хуманизъм на тази книга.
За информираните читатели Марин Троянов е баща на
популярния немско-български писател Илия Троянов.
След тези две книги вече си представяме как синът чете
бащата.
ВАСИЛ ГАНЕВ
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Александър Байтошев с наградата за поезия
„Николай Кънчев“ през 2020 година
Александър Байтошев е тазгодишният
носител на наградата за нова българска
поезия „Николай Кънчев“ за книгата си
„Свещената гора“ (изд. „Жанет 45“).
Удостоеният с наградата, която се
осигурява и присъжда от съпругата на
поета Федя Филкова, получи почетен
диплом, пластика на поета, дело на
скулптора Добромир Иван, и 2200 лв.
Останалите номинирани за наградата са:

Пламен Дойнов – за „Влюбване в
диктатора“ (ИК „Несарт – Милен
Миланов“ и изд. „Кралица Маб“).
Тази година, поради извънредните
обстоятелства, 14-ото издание на
„Поетичния Никулден“ нe се състоя „на
живо“ на 6 декември, но традиционна
остана подкрепата на д-р Митко
Василев, главен управител на Германобългарската индустриално-търговска
камара, който връчи за девети път на
номинираните поети коледни подаръци
по куриер.
ЛВ
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100 години „Златорог“
Националната юбилейна научна конференция
„100 години Златорог“ е организирана от
Литературноисторическата школа „Д-р Кръстьо
Кръстев“ към Департамент „Нова българистика“ на Нов
български университет. Тя ще се проведе виртуално в
платформата ZOOM на 18 декември 2020 г. (петък) от
10.00 до 17.00 ч.
Конференцията е финална проява в рамките на
едноименната юбилейна година.
Научни ръководители: проф. Михаил Неделчев и проф.
Веселин Методиев.

11.35: Проф. Антония Велкова-Гайдаржиева.
„Толерантността е едно от имената на критическия дух“
(Владимир Василев)
11.50: Проф. Михаил Неделчев. Златорожки стратегии
на литературноисторическото утвърждаване
Дискусия: 12.05–12.40 ч.
Обедна пауза: 12.40–13,30 ч.

ПРОГРАМА

13.30: Проф. Димитър Михайлов. Списание „Златорог“ и
култът към Яворов
13.45: Проф. Цветан Ракьовски. Благодарение на
„Златорог“ (Един сблъсък на младия златорожец Богомил
Нонев чрез статията му „Многоучена гавра с Яворов“ с
интерпретации на д-р Милко Ралчев)
14.00: Доц. Елка Трайкова. Проф. Боян Пенев в
„Златорог“
14.15: Доц. Мариета Гиргинова. Театрални политики и
визионерство по страниците на „Златорог“
14.30: Гл. ас. д-р Биляна Курташева. Есетата в
първите броеве на „Златорог“
14.45: Проф. Иван Станков. Н о в о п ъ т ц и в
„Златорог“
15.00: Гл. ас. д-р Мария Огойска. Провиденческата
есеистика на Атанас Илиев в „Златорог“
15.15: Доц. Йордан Ефтимов. Защо Александър
Балабанов воюва със „Златорог“?
Заключителна дискусия: 15.30–16.30 ч.

10.00: Откриване на конференцията с встъпителни
думи на научните ръководители
I. СПИСАНИЕ „ЗЛАТОРОГ“ В БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРНА И ХУДОЖЕСТВЕНА КУЛТУРА, В
ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ – водещ проф. Веселин
Методиев
10.20: Проф. Сава Василев. Голямото начало – 100 години
от издаването на първата книжка на „Златорог“
10.35: Проф. Веселин Методиев. Българското общество
и политика на страниците на „Златорог“
10.50: Надежда Александрова. Минало и съвременност в
„Златорог“
11.05: Доц. Морис Фадел. Естетическите възгледи на
Владимир Василев
11.20: Проф. Пламен Дойнов. „Златорог“ след 1944
година

II. ЛИТЕРАТУРНИ ЛИЧНОСТИ, ЛИТЕРАТУРНИ
ЖАНРОВЕ, ДРУГИ ИЗКУСТВА – водещ проф. Михаил
Неделчев
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За честта на един писател
„Мир на кумирите ни“ излиза пет години след „Мир на
страха ни“ (2014) и е своеобразно допълнение и доосмисляне
на постигнатото от Георги Мишев.
„Мир на кумирите ни“ е своеобразен тип четиво. Не е
в истинския смисъл на думата книга със спомени, не е и
есеистика, нито дълго философско есе или художествена
документалистика. По-скоро е сбор от тях.
За Мишев това е важна и необходима книга, която е
трябвало да бъде написана. С нея той окончателно се
сбогува със своята младост и зрелост, с илюзиите и
перипетиите по времето на реалсоциализма, когато се
утвърждава като белетрист и сценарист, но не успява да
се сдобие с лелеяното софийско жителство.
Към отминалата епоха на устрем, надежда и горчиви
разочарования той има особено отношение, смес от
носталгия, тъга и горчива ирония. Записките му от
срещите и разговорите с първенци на родната литература
са едновременно политнекоректни и пълни с пикантни и
важни подробности, те напомнят „Записки на слугата“
(1991) на Марин Георгиев, но са по-скоро свидетелства на
човек от провинцията, имал късмета да се присъедини и да
присъства на масата на литературните ни знаменитости,
да попива и записва казаното от тях, да съпоставя, да
открива укорими слабости в характера им и да търси
морален авторитет, с който младежът от Йоглав да
се съизмерва. В литературата това безспорно са Радой
Ралин и Георги Марков, в обществено-политическия живот
– Жельо Желев. Това са стълбовете, в които се опира в
своя живот Мишев. Тези са авторитетите, осмислили
неговото битие.
Аз бих бил удовлетворен, ако тези личности бяха и идейнотематичен център на неговия разказ. В действителност
се е получило нещо друго – фрагментарен цикъл, пъзел,
цветен пърформанс от спомени и размисли, който
всъщност е коментар и добавка на „Мир на страха ни“.
Авторът се крие зад своите герои, преживелици,
перипетии – свидетели сме на цялостната епопея по
заселването му в Панчарево, умело и с ирония пресъздава
личности от не толкова близкото ни минало от различен
калибър – от члена на Политбюро на ЦК на БКП Тано
Цолов до шефа на СБП Георги Джагаров, между които се
наместват редица знайни и незнайни творци като Валери
Петров, Блага Димитрова, Николай Хайтов, Владимир
Топенчаров, Богомил Райнов, Павел Вежинов, Людмил
Кирков, Георги Георгиев – Гец…

Сборникът започва със
студентска екскурзия
до Прага през
преломната 1956 г.,
а приключва след
описаните с много
настроение и хумор
посещения в Турция
и Гърция с първите
пориви на опозиционното
гражданско общество през
ноември 1989 г.
Мишев не се стреми да
бъде съдник на участниците
в събитията, въпреки че се
усеща разочарованието му
от личности като Любен
Дилов, Блага Димитрова,
Анжел Вагенщайн и Стефан
Продев като удобни за режима
или негови апологети и след
промените, същевременно
е неочаквано обран и мек
в оценките си за делото и
поведението на Валери Петров и
насочва жигосващото си перо към
„внедрените“ в СДС – от типа
на Георги Аврамов, които първи
започнаха да подкопават синята
идея…
Осъзнал, че с писателските си размисли се повтаря, а
в оценките на съвременниците си не винаги може да е
обективен, Мишев опитва и други творчески похвати
– в главата „От същото“ прибягва до белетризация,
опитвайки се да осмисли случващото се с Тато – Тодор
Живков след 11 ноември 1989 г. и по примера на учителя
си Вазов се стреми да обясни случилото се през последните
30 години и в частност причината за нашия провал в
демократичното ни развитие.
По негово мнение неуспехът в прехода ни е свързан с
неосъществената лустрация и с незрялото българско
общество, с което не мога да не се съглася. Но ето още
едно любопитно признание – „Как да създадеш свястна
конституция, когато от четиристотин депутати
(велики) триста бяха с червени билети, а сто сътрудници
на репресивните органи.“. Такова преувеличение си е
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БОРИСЛАВ ГЪРДЕВ
Георги Мишев, „Мир на кумирите ни. Бележки под
линия II“, ИК „Хермес“, Пловдив, 2020, 336 с., 17,95 лв.
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„Поздрави от Хадес“
В митовете нищо не е случайно. Всичко си има своето
място, свой смисъл и предназначение. Така е и с
корицата на „Поздрави от Хадес“ от Яница Радева. За
изданието са избрани цветовете черно, червено и бяло,
които, освен че са успешна маркетингова стратегия за
привличане на окото на читателя, имат голямо значение
в Древна Гърция. Червеният цвят е символ на огъня,
белият цвят символизира чистота и непорочност, а
черният – смърт, траур и мрак. Корицата е семпла,
но казва много. Според мен позиционирането на
елементите върху нея не е случайно. Тук ясно си личи
опозицията ляво – дясно. Дясното е силното, а лявото
– слабото. Девицата, изобразена в бяло, е разположена в
дясната страна на корицата, а червеният нар, символ на
брака, но и на изкушението, е вляво. Така още корицата
подсказва, че жената е главен герой в произведението
и загатва феминистичната линия, която присъства в
книгата.
Мога да определя писането и разказването на Радева като
поетично и много
детайлно, но без
да е досадно или
прекалено. При
четене много ми
напомни изданието
на Кун – разказно
писане, с внимание
към детайла, но и
с мярка. Написано
така, че да си
представиш, че
влизаш през една
от вратите на
Тива, стоиш сред
множеството
на агората,
за да чуеш
последните
вести, или си
край реката
и можеш да
си откъснеш
някоя ябълка.

направило шега със самия автор. Защото,
ако действително е било така между 10 юли
1990 и 2 октомври 1991 г., в коя група е бил
самият депутат Георги Мишев? По този
въпрос авторът мълчи, попаднал в капана на
собствената си хипербола.
Затова за финал отново се хваща да
цитира вечния Вазов и да перифразира
Чехов, че „умният трябва да отхвърли
надеждата да я възпитава (масата –
б.м.). По-добре да строи железници,
телеграфи, телефони и с това ще
придвижи живота напред“. Това е все
пак приемливо оптимистичен финал
за един наситен и пълен с премеждия
живот, който 85-годишният Мишев
споделя лаконично-обобщено с нас.
Приемам двутомните му „бележки
под линия“ като негово защитно
слово, като опит за просветление
и надмогване на допуснатите
грешки и илюзии... Подминавам
и някои неизбежни гафове в
повествованието, свързани
с възрастта на автора и
ненаправените справки – Беров
не е премиер през 1995 г., а през 1994 г.,
„Опълченците на Шипка“ е всъщност филмът „Героите на
Шипка“, а Гец и Емилиян Станев не са от тревненските
села, а от еленската махала Разпоповци, вече част от град
Елена, за да направя необходимата рекапитулация.
„Мир на кумирите ни“ е достойно продължение на „Мир
на страха ни“ и сполучлив завършек, пълен с мъдрост
и изстрадан опит на един интересен и значим живот,
изживян от качествен автор, направил в края на
творческия си и житейски път преоценка на своята
младост, на своите надежди и мечти, грешки и провали…
Любопитно четиво „за мислещи тръстики“, каквото все
по-рядко се предлага на нашия книжен пазар.

Само използването на „вестите ме сърдеха“ ме накара да се
разсърдя на редактора.
Преразказването на митовете не е нов похват в
литературата и както Еклисиаст е казал: „няма нищо ново
под слънцето“, но приятно ме изненада новият прочит,
който Яница Радева успява да направи на мита за Едип.
Авторката успешно съчетава митологичното мислене на
древните гърци и фрагменти от съвременните представи
за света, за да създаде история, която сякаш Манто е
изработила на грънчарското си колело. Хареса ми как са
отразени традициите, които се спазват векове наред, но
и как неизбежно се променят. „...поетическото изкуство
не се цени толкова, колкото търговското. Умението да
продаваш, а не да подражаваш на Музите, ето това те
прави достоен човек днес“, „...гробът на Едип, каза Тезей,
вещае нов вид управление, което хората един ден щели да
нарекат атинска демокрация и да се опитат да променят
света с нея“.
Още от корицата жената е движещият образ в творбата.
Все пак книгата е разказана от две жени и един мъж.
Направи ми впечатление начинът, по който феминизмът
присъства в творбата. Манто и Исмена са жени, но са
коренно различни. От едната страна е дъщерята на Едип,
Исмена, която въпреки високото си положение не успява да
спечели одобрението на майка си и обичта на съгражданите
си. От другата страна е Манто, която е „семка от
безотговорен баща“ и жрица на Аполон и все пак се чувства
като чужденка в Тива. Оценявам усилията на Радева да
покаже как двата женски персонажа успяват да изпълнят
плана си в един доминиращо мъжки свят, без да прекрачват
границите на времето си. Двете жени осъзнават мястото
си в античния свят и въпреки това успяват да станат
героите в собствения си мит.
Радева продължава да преобръща образа на древногръцкия
герой и през гледната точка на Агатон. Неговото
своеобразно противопоставяне с другаря му Аристодем
отразява отличителните характеристики на един посъвременен протагонист. Според мен Аристодем е
типичният античен герой – силен, видимо различен от
другите, с нещастна съдба и без потомство. В сравнение с

него Агатон е гражданин – загърбил е войнишките времена,
създал е семейство и деца. Той отразява изискванията и
идеалите на едно време, което вече е започнало – „Да бъдем
герои времето ни не очакваше от нас, а да продадем на
добра цена ума или тялото си. Кой както умееше“.
Смятам, че смъртта и вярата в божественото са основни
теми в романа. В тези трудни за нас, съвременните
хора, времена е полезно да си припомним как древните
гърци са осмисляли смъртта. Тя не е край на живота, а
неговото логично и неизбежно продължение в нов свят,
отвъд човешкия. Прочитането на „Поздрави от Хадес“
ми напомни и че докато сега на митовете се гледа като
на фантастични истории, изпълнени с много битки с
чудовища, триумф и проклятия, много отдавна те са били
религия, средство за обяснение на заобикалящия свят и за
предотвратяване на фатални грешки (уви, до момента
не сме постигнали последното). Допадна ми това, че в
романа чрез политеизма е отразена една практика, която
е също толкова валидна и днес – вярата на хората в нещо
висше, в божествената намеса и напътствие, е ефективно
средство за постигане на целите – „Можеш да не се
съгласиш, Агатоне, но птиците вещаят каквото човек
реши да прочете. И ако иска да тръгне някъде, винаги това
прочита“.
Единственото, с което не свикнах, е наситената
сюжетност на романа, препускането от сцена в сцена в
нехронологична последователност. Не мога да виня за това
никого, освен себе си. Все пак за античните гърци времето
тече различно – циклично, а не е хронологично като нашето.
От книгата научих две неща, като първото е очевидно.
Това, което е предопределено, ще стане и това, което ми е
отредено, ще ме намери. За мен обаче второто е по-важно.
Според мен „Поздрави от Хадес“ на Яница Радева е призив
да погледнем (най-накрая) към настоящето. Предците ни
са живели с поглед, вперен в миналото, а ние, съвременните
хора, мечтаем само за бъдещето. Романът на Радева ни
дава възможност да проследим живота на Едиповия род,
неговото минало и какво ще се случи в бъдеще и в крайна
сметка да осъзнаем, че можем да контролираме единствено
настоящето.
КРЕМЕНА ХРИСТОВА
Яница Радева, „Поздрави от Хадес“.
Изд. „Жанет 45“, Пловдив, 2020.
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Евелина Джевиецка,
„Юбилейно и
модерно. КирилоМетодиевският
разказ през
социализма в
България“. КирилоМетодиевски
студии. Книга
29. КирилоМетодиевски
научен център на
БАН. С., 2020, 232 с.
Класното изследване на полската
българистка Евелина Джевиецка може леко да
е „укрито“ в периодично издание –
академичната поредица на КирилоМетодиевския център, но всеки, който го
„открие“, няма да съжалява. Употребите
на текста „Кирил и Методий“ в Народната
република са проверени търпеливо,
аналитично, прозорливо. Анализирани
са социално-историческите роли на
Константин-Кирил (Просветителят),
Методий (Изпълнителят) и техните
ученици (Наследниците) в идеологическия
разказ на комунизма. Очевидни стават
напреженията между специализиран и
пропаганден дискурс, подхранването им един
друг, но и трудните дистанции между тях.
Казано афористично, книгата ни показва
защо комунистическият национализъм (или
„народоцентризъм“) е „кирило-методиевски“
по форма и „антитурски“ по съдържание.
Ласло Мартон,
„Трудна
дипломация“. Прев.
Стефка Хрусанова.
ИК „Гутенберг“, С.,
2020, 228 с., 30 лв.
Това е третата
част от трилогия,
чиито първи два
тома вече се появиха
на български –
„Принудително
освобождeние“
(2015) и „Трите капки кръв на Рая“
(2018). И тук Мартон показва класата
си – смело фабулиране, което изгражда
едновременно увлекателна авантюрна
история и философско-исторически разказ,
неуморим в търсене на надвременния
смисъл на отделното човешко
съществуване, демонстриращ някакъв
специфичен „микроисторически подход“ в
белетристиката. Пореден виртуозен урок по
писане на исторически романи. Българските
писатели да обърнат внимание!
„Приносът на
писатели и поети
в оклеветяването
на поп Кръстю“,
Съст. Васил Колев.
Изд „Чернат“, С.,
2020, 7 лв.
Няма спирка
Васил Колев.
Сега е подхванал
тежкия моралнотворчески казус с
оклеветяването
на поп Кръстю в литературата. Тръгва
от „създателите на клеветата“ Величка
Хашнова и Тодор Хинов, през първите й ярки
популяризатори Любен Каравелов, Захарий
Стоянов и Иван Вазов, към хитроумните
Марин поп Луканов, Димитър Пъшков и Иван
Драсов („бивши поборници и дългогодишни
управници след Освобождението – създатели
на фалшиви документи“), за да стигне до
експлоатиращите клеветата за различни
политически и/или художествени цели
Антон Страшимиров, Димитър Полянов,
Ангел Каралийчев, Яна Язова, Радой Ралин,
Георги Марков, та чак до Константин
Илиев и Милен Русков... Има и още автори.
Текстовете в книгата от Марко Ганчев
и Георги Мишев се стремят да обобщят
проблема, но и да очертаят важни
критически линии между „злонамерни“ и
„неинформирани“ употреби на негативния
мит за предателството.
Горчива книга.
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Зависима от книгата
Надя Терзиева, директор на Центъра за книгата на НБУ, пред „Литературен вестник“
Надя Терзиева е директор на
Библиотеката на НБУ от нейното
създаване с принос за изграждането
и развитието є като съвременен
информационен център с иновативни
услуги. От 2016 г. е директор на Център
за книгата и член на Настоятелството
на университета. Основател и
Председател на УС на първото
библиотечно обединение „Български
информационен консорциум“ за споделен
абонамент на мултидисциплинарни
научни пълнотекстови бази данни,
в което членуват над 78% от
висшите училища. Има множество
публикации в областта на библиотечноинформационните науки и технологии,
както и участия в десетки международни
проекти.
Има бакалавърска степен по българска
филология и две магистърски степени по
бизнес администрация и библиография
и научна информация. Специализира
библиотечен мениджмънт във
Великобритания, Холандия, Испания и
други страни.
Разговаряме с нея на 27 ноември 2020 г.
Днес, когато някой изрече „Център за
книгата“, все повече хора по инерция
добавят: „на НБУ“. Колко време и колко
усилия Ви струваше да превърнете
издателството, библиотеката,
университетския архив и книжарницата
на Нов български университет в единно
пространство, което да бъде сред найизвестните места на книгата у нас?
Центърът за книгата е създаден през юни
2016 г. по идея на д-р Георги Текев. Обединява
звена в университета със самостоятелен
статут. В продължение на четири години
се опитваме с колегите да превърнем
Центъра в пространство (не само във
физическия смисъл на думата), откъдето
книгите започват пътуването си за среща с
читателите. Когато книгата и читателят
се срещнат, значи сме успели.
В какво точно се състои единството
на това пространство? Каква
продуктивност виждате във връзката
между Издателство, Библиотека,
Университетски архив и Книжарница?
Споменахме, че Издателството,
Библиотеката, Университетският
архив и Книжарниците съществуваха
самостоятелно в структурата на НБУ.
Със създаването на Центъра те запазиха
самостоятелния си статут, от една
страна, но от друга, се развиха нови връзки
между тях, заживяха заедно като семейство.
Центърът допринесе за задълбочаване на
свързаността им по отношение на пътя
на книгата. Издателството публикува
университетските издания, които
отиват във фонда на Библиотеката
и в книжарниците. Центърът за
книгата организира представяния на
новопубликуваните книги, с рекламни
текстове в медиите, с изображения на
кориците на изданията и кратки анонси.
В библиотечния каталог новите книги
са библиографски описани, с прикачено
съдържание, а в електронната книжарница
записът съдържа необходимата
книготърговска информация. Книгите
са физически подредени в Библиотеката
и в книжарниците. Готови са за среща
с читателя. Ролята на Центъра е да
свързва звената. Такива отношения се
изграждат и между Университетския
архив, Издателството и Библиотеката.
Ръкопис или старо издание от личния
архив на дарител се насочва към издаване.
Например сборникът с текстове на проф.
Мирослав Янакиев ще бъде преиздаден.
Или лична колекция от книги се дарява на
Библиотеката. Например наследниците на
проф. Никола Георгиев предоставиха на НБУ
както личния му архив, така и колекцията
му с книги. Центърът за книгата представя
и архивните колекции на дарителите си по
различни поводи. Не знам дали това се нарича
единство на пространството. Бихме могли
да го наречем продуктивна комуникация,
посветена на книгата.

Надя Терзиева

българистика“. Интерес представляват
и представянията на Университетския
архив, нещо като архивите оживяват. Друг
формат на събития са семинарите, срещи
на автори, преводачи, студенти с ученици и
други.
От височината на Вашия опит може ли
да посочите какви книги предпочитат
днешните студенти? Може ли да се
очертае някакъв профил?
На първо място, студентите днес четат
текстове от „задължителната програма“,
т.е. свързана с тяхното обучение. Но не
е само това. Съвременните студенти са
интердисциплинарно ориентирани. Тяхната
„волна програма“ за четене е широко скроена.
Например студент по право чете книга за
дизайн. Други четат както електронни
книги, така и традиционни. В Библиотеката
се радваме и на добра ползваемост на
художествената литература.

С кои книги на издателството на НБУ се
гордеете най-много?
Не са малко. С риск да прозвучи като
отчет, ще кажа, че сред тях са двата тома
„Семинари“ на Богдан Богданов, „Къщите
говорят“ и „Къщите още говорят“ на
Мариана Якимова-Мелнишка и Александър
Геров, „Един много добър човек. Константин
Стоилов и политическата добродетел“ на
Веселин Методиев, „Живот и дейност:
Мемоари (1875-1939). Дневник (1940-1944)“
на Никола Стоянов, юбилейното издание
„Златорог“ със студия и анотирана
библиография на Михаил Неделчев и Елка
Трайкова, албумът „Добри Добрев (18981973): Между родното и чуждото“, съставен
от Ружа Маринска, „Медалиерното изкуство
в България от Освобождението до наши дни“
от Ирина Колбасова, Антология „Сборник
за народни умотворения (Научен и книжовен
дял)“ в два тома, със съставител Борис
Христов, „Испански разкази за Бъдни вечер,
Коледа и Нова година“ със съставител
и редактор Любка Славова, „България:
превръщането в сателит (анализ на
историческите събития от 1944 до 1953 г.).
В защита на Негово Височество княза“ на
Никола Долапчиев, поетическият сборник
„Ставите на светлината“ на Райнер Мария
Рилке в съставителство и превод от немски
език на Петя Хайнрих... Да продължавам ли?
Може и още, но нека Ви попитам по-общо:
Що е университетска книга? Каква е
нейната специфика?
Университетската книга съдържа текстове
на университетски личности. Тя може да е
сборник от научна конференция със статии
на участниците, може да е годишник с
публикации на преподавателите на един
департамент, може да е учебно издание,
предназначено за обучение на студентите,
може да е монография. Но може да бъде и
преводна или авторова художествена проза,
поезия, публицистика, албумно издание...
Университетската книга разпространява
научните и творчески постижения на
академичната общност. Това не е книга
за ежедневието. Няма видим комерсиален
характер. Чете се бавно, преживява се,
изисква концентрация и посвещаване.
Каква книга не бихте си позволили да
представите в Центъра за книгата на
НБУ?
Не бихме се ангажирали с представяне на
булевардна литература, розови четива, книги
за магии, в които няма магия.
Кои са най-важните инициативи на
Центъра за книгата, които се откроиха
през последните години?
Не искам да избирам. За нас всички
инициативи са значими. Постижение е, че
привлякохме съмишленици. Стана практика
всяко ново издание да бъде представено
от автори, научни редактори, рецензенти
и други участници в издателските
процеси. Представят се и книги на други
издателства. В рамките на Центъра за
книгата се създадоха два клуба: Читателски
клуб на НБУ и Клуб за творческо писане като
съвместна инициатива с департамент „Нова

Нещо по-лично. Защо избрахте да
се занимавате цял живот с книги?
Всъщност как го усещате: Вие ли
избрахте книгите, или те избраха Вас?
Вероятно книгите ме избраха. Или просто се
открихме взаимно. Признавам, че понякога се
чувствам обсебена от тях (в положителния
смисъл). Постоянно ги разглеждам и
страдам, че не мога да насмогна с четенето.
Всеки ден прекарвам с книга. Където и да
съм. Не мога да си представя живота без
книги. Зависима съм от тях. Това е една
особена връзка между нас, която изглежда ще
е любов завинаги.
А днес остава ли Ви време за четене?
Вие лично колко книги четете на година?
Приблизително...
Приблизително успявам да прочета 20 книги
в свободното време. Много бих искала да са
повече.
Как си представяте Вашата работа в
следващите два-три месеца, в самата
сърцевина на пандемията?
Ще продължим да работим както досега.
Библиотеката е отворена. Читателите
могат да я ползват както на място, така и
дистанционно. В издателството процесите
не са повлияни от пандемията. Автори,
редактори, коректори, дизайнери работят
от вкъщи и накрая книгите влизат за печат.
Има промяна в тяхното представяне. Случва
се, но не на живо. Дискусиите за книгите
се провеждат онлайн чрез платформата
zoom. Книжарницата също е отворена и
предлага разнообразие от книги – издания
на НБУ и на други издателства, както и
коледни промоции. Приемат се заявки и по
електронен път. Университетският архив
продължава също да работи. Отворен е за
посещения на място. Който желае, може
да разгледа документи от личните сбирки
на дарители или да отправи електронно
запитване.
Виждате ли някакъв нов шанс за
българската книга в тази пандемична
криза? Или всичко е „шок и ужас“?
Шансът за българската книга е в намалената
ставка на ДДС от 20% на 9%. Тази
промяна, мотивирана от пандемията, дава
възможност за намаляване на продажната
цена на книгата. Надяваме се, че по-ниската
корична цена ще осигури възможност повече
читатели да си купят книги. Подкрепяме
изцяло намалената ставка на ДДС върху
книгите да се запази, а не да бъде временна
мярка. Шокът е, че книжният бизнес страда
от значително намаляване на оборотите от
продажбата на книги, въпреки по-ниската
данъчна ставка. Бих казала, че все пак има
в пандемията шанс за българската книга.
Тя може да бъде преоткрита отново.
Социалната изолация освобождава време за
четене. Защото както е казал
Умберто Еко, „чети и ще се
спасиш сам“.
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Смесените Балкани
Завърналата се поезия на Ибрахим Камбероглу
На моя приятел Вихрен Чернокожев,
който пръв споделя идеята,
че поезията на Ибрахим Камбероглу
трябва да се завърне в родината си
Чрез стихосбирката на Ибрахим Камбероглу
„Преди да си тръгна“ България се запознава
с един от пропъдените си поети. В
предговора към книгата проф. Зейнеп Зафер
(която е и преводач) предлага неговата
биография на български турчин, понесъл
страданията на политиката върху гърба
си. Но когато стане въпрос за изкуство, аз
съм убедена, че биографията не бива нито
да помага, нито да пречи на сътвореното.
Точно такъв е случаят с Камбероглу,
чиито кратки творби сами ограждат и
налагат чувствителността на Изтока,
цветната дъга на съзерцанието, краткото
опиянение от мига, чиято мъдрост ражда
светлината и радостта от това, че си се
родил. Зейнеп Зафер подчертава, че тази
лирика е автобиографична, с което дава
приоритет на преживяната драма. Разбира
се, такива разказани лични творби има
и те са горестни в своето бленуване на
изгубената родина. Това е и биографичното,
и българското, и конкретното, дало е повод
за отделни стихотворения. Прокуденият
не обвинява, не мрази. Болката само
подхранва въпрос без отговор: защо общите
стратегии на обществата не зачитат
човешкото у всеки от нас; защо големият
разказ на историята е така безразличен към
малките драми на отделните хора; защо
човекът е склонен да вижда обществените
сюжети, а да остане глух за трагедия, в
която „прекършват криле“, „отнемат саза
ти“, „прекъсват словото ти“, „крадат
усмивката ти“? Раздялата на човека с
родината му е вечна тема, несвърщваща
емоционално болка, незакрита възможност
в битието на всяко ежедневие. Рана от
спомена за извършена несправедливост:
да в онази земя съм роден
и че я смятах за родина да отричам

не е добре
но тя за свой син никога не ме прие
(„Разговор с децата“)
Ибрахим Камбероглу е поет, чиято
главна тема не е в конкретността на
отделните случаи. Той е в истинския смисъл
поет на Изтока, на онази стилизирана
чувствителност, която превръща мига
в безпределност, живота в сън, човека
в съзерцание, кратката случайност в
поука и мъдрост. „Краткост“ е ключова
дума, която засяга не само формата,
но и визиите, заложени в отделните
стихотворения. В повечето случаи
образите са метафори и метонимии,
които изваждат от предмета светлата
сласт на радостна емоция. Камбероглу
е автор, който работи със светли гами,
превръща мечтата в алтернатива на
живота. Изтокът за разлика от Запада
вижда всяка мисъл във въображение, в
поезия, в потъване в сънните дебри на
вечността. Животът е съсредоточен в
самотна вечер, в която безкраят е доказан с
„чиния пълна с дъга“, с „две чаши облаци / но
единият дъждоносен…“ („Предсмъртният
час на съмнението“). Съмнението
става равносилно на въображението.
Всяка възхита има женски образ, точно
доказателство за чувствителност, която
прави от съзерцанието философия на
красотата:
само глътка вода желая
превзетостта не ме вълнува
готова съм винаги да умра
върху яка на красива жена
(„Мечтата на розата“)
Кратки метафори като „ума ми взе / жена /
носи го със здраве“ („Без заглавие“), „ума ми
остана у тебе / грижи се добре за него…“
(„На нея“) пренасят красотата в нежната
чувствителност на женската гама, в
потъването в безкрайното възхищение
от любовта, в унеса от удоволствието
на душата, открила вечността чрез

светлината. „Аллах да ме убие“, рефрен
от стихотворението „Аллах да ме
убие“ е звездният удар от срещата със
съвършената духовност. Животът е пълен
с красота, и „Аллах да ме убие“, трябва да я
видим, да є се подчиним и възхитим.
Истинското страдание идва тогава,
когато се наруши хармонията. Тогава
човекът изживява престъпление,
извършено чрез насилие. То може да
бъде раздяла и загуба, може да е цинично
посягане върху невинността и любовта.
В стихотворението „Сватба“ се случва
точно това – търговецът жених се жени за
прекрасната девойка, жертва на неговата
посредственост и примитивизъм. Любовта
престава да е възхита и радост, превърнала
се е в притежавана собственост, в
„примка на бесило“. Тогава животът сякаш
спира, задъхан от възмущение, потресен
от жестокостта, с която се присвоява
красотата. Когато изживееш нараненото
битие, нямаш сили да закърпиш травмата,
да забравиш и излекуваш раната: „ако
дяволът беше отмъкнал / младостта ми
/ щеше да я върне неуспял да я продаде“
(„Моята младост“). При всеки опит да
се посегне на хармонията дори луната „се
срамува“. „Разхълцан от срам“ е човекът от
своята наглост.
Ако християните се опитват да се спасят
чрез прошката, то Камбероглу преодолява
раните чрез мъдрост: „никого / не гледам
отвисоко / просто живея на последния
етаж“ („Принудително обяснение“).
Обобщителната позиция е във всичкия
спектър на живота – екзистенциален,
политически, исторически. Има творби,
в които политическото е видимо, но
поетът е успял да намери и универсален
еквивалент за него. Ако турската рецепция
ще разпознае конкретни факти от своя ден,
то чуждата асоциативност ще се насочи
към общовалидността на насилието. В
стихотворението „Есен“ природният и
градският пейзаж с „мръзнеща светлина“
осветяват позора на човека – „че по улиците
бесилки сковали / и индивидуалността ни
/ смирено чака смъртното си наказание“ .
Точно в това ситуиране се проявява идеята
за протичащото време, за краткия живот,
който, за да стигне до финала си, трябва да
изгради моралните си норми и чрез тях да
намери решение. В тези норми няма присъда,
има скромност:
най-напред изгубих детството си
подир него младостта
сега пък живота си някъде запилях
какъв лош стопанин съм
аллах
(„Изгубено стихотворение“)
Или:
виж я ти
дойде и седна на най-видното място
като четирийсетгодишна моя дружка
(„Грижата“)
Какъвто и да е животът, той неизменно е
свързан със смъртта. Сплетени във възел,
те взаимно се допълват, създават логиката
на живеенето. Ликвидират неважните
неща, за да откроят природните закони
на живеенето. Начало и финал са спирки,
а помежду им са поместени безброй
срещи и раздели, огорчения и радости. При
Камбероглу битието е монолитно, затова и
решенията спрямо живота са закони, които
са проверени чрез хилядолетна мъдрост.
Човекът е временен, това казва поезията му
и в тази банална истина важни са миговете.
Лириката на този поет е изтъкана от
мигове, които имат претенцията да се
превърнат в житейски идеи, в есенции на
битието:
спомняй си за заминалите
за новодошлите се грижи добре
като обезумяло надбягване е
борбата на живот и смърт
(„Живот“)
Миговете са част от ежедневието, затова

животът и смъртта получават предимно
делничната си обобщеност. В тях са
заложени обречеността на вселенската
логика, убеждението, че човекът избира
дотолкова, че да не се бунтува и да
противоречи на отреденото. В най-топлите
гами на Изтока, в неговите най-цялостни
форми се разполага отдадеността на
изконните закони. В „Бележка под линия“
животът и смъртта до такава степен
се дегероизират и депатетизират, че се
превръщат в делник, който приземява
великото до безболезненото приемане на
тленната обреченост и скромно следва
хванатите ръка за ръка живот и смърт:
знаят някои че съм много разпилян
чух как веднъж жена ми
разказваше на съседката ни
че паметта ми изневерявала
през последните години
и ако сред толкова грижи
да умра забравя
подсетете ме приятели
(„Бележка под линия“)
Животът и смъртта са „бележка под
линия“, бегло напомняне, че посягането
върху извечната хармония е престъпление.
Затова да се живее просто, да се умира също
просто, без съжаление, но с равносметка.
Ибрахим Камбероглу безспорно е свързан
с България и част от неговите творби
асоциативно я назовават Родина, а
лирическият субект се възприема като
неин син. Но поезията на този автор не
е в традиционната българска гама на
поезията ни. Тя е по-скоро източен мотив,
близка чувствителност от региона,
но не и чужда за българската култура.
Камбероглу е точно автор от Балканите,
един от техните разнопосочни културни
лъчове, които се обединяват в пъстрото
балканско общество. Този поет обаче не
противопоставя нищо и никого на каквото
и да е било. Въпреки травматичната си
собствена съдба. Той примирява, обединява,
допълва многобройния пъзел от балкански
чувствителности, етноси, религии. Без
да е българска и християнска, поезията
на Камбероглу е част от нас, защото
споделя познати ни сюжети, насложени
върху нас културни пластове, за които е
несправедливо да говорим, че не съдържаме
в себе си. В този смисъл уточнението, че
тази лирика „се завръща“ в Родината, е
точно. Тя още веднъж доказва, че по тези
земи идентичността не е едноизмерна, а е
хибридна величина.
Отличният превод е дело на проф. Зейнеп
Зафер, човек, който отлично познава и усеща
и българската, и турската култура. Това є
дава възможност да улови тънкостите на
метафори, да пресъздаде с лека и естествена
чувствителност цялата менталност на
лириката на Камбероглу. Подобен превод
не е лесна задача, защото той трябва да
внуши на българския читател специфични
за турците ритуали, асоциации, които
отпращат към техните традиции, образи, а
те в своята традиционалност са по-далечни
спрямо нашето светоусещане. Преводът
на Зейнеп Зафер наистина постига спояване
между две различни култури и с това
Камбероглу става близък и разбираем за
българите.
АНТОАНЕТА АЛИПИЕВА

Божидар Манов,
„Фестивални
срещи 2. Разговори
и интервюта“. Изд.
„Агенция Вила“, С.,
2020, 300 с.
Книгата се появява
като естествено
продължение
(своеобразен втори
том) на „Фестивални срещи“ (2007). За
последните 12 години Божидар Манов е
натрупал нови впечатления, публикации
и архиви за кинофестивали като тези във
Висбаден, Солун, Анталия, Кан и особено
Карлови Вари, откъдето са повечето
разговори. Това не е кинокритика в
същинския смисъл на думата. По-скоро е
отличен пример за висока киножурналистика,
която пътуващият и свидетелстващият
Божидар Манов създава, записвайки
гласовете на световни режисьори и
актьори – от Копола до Афлек (не Бен,
а Кейси Афлек). Специфичен опит носи
вслушването в тези гласове. Някои са поумни, по-дълбоки, други – сякаш прелитат
над нас и нищо не усещаме, трети –
стъписват с признание, четвърти – просто
звучат и не заглъхват...
Васил Чапразов,
„Сънувам гълъби.
Несвършваща поема
за парахода“. Изд.
„Рива“, С., 2020,
70 с., 10 лв.
Силата в третата
стихосбирка на
Васил Чапразов идва
от сплитането
на множество
езици (говорени
в съвременната
лирическа традиция
от К. Павлов и Иван Методиев, по
централните софийски улици и в гетото,
в разговорите на семейния и интимния
жаргон), за да се отлеят в един особен
език на ромски поет, създаващ стиховете
си насред големия град, в самия център на
българската столица. Това е сила, в която
личи ясното преодоляване на всякакви
етнически комплекси, на планина от
стереотипи и клишета – освободена да
назовава, но и да премълчава в името на
поезията. Това е най-доброто от ромското
лирическо писане на български език след
Усин Керим, което ни дава да разберем, че
съвременната българска ромска поезия е
политическа.
Чавдар Добрев,
„Под сянката на
преустройството.
Разхвърляни
записки на един ляв
интелигент“. Изд.
„Захарий Стоянов“,
С., 2020, 704 с., 30 лв.
След „В епицентъра
на паметта“ (2014)
Чавдар Добрев
продължава да си
спомня живота с
нов том, обхващащ
времето от 1955 г. до днес. Тези мемоари
на пръв поглед изглеждат обемни (700
страници!), но на структурно равнище
са по-скоро фрагментарни, сякаш писани
„на подскоци“ през времето, опитващи се
задъхано да покрият колкото е възможно
повече „обекти“ – безброй портрети
на хора, впечатления от събития, бързи
равносметки. Чест прави на Добрев, че е
сред малцината мемоаристи днес, които
коментират сътрудничеството си на
комунистическата ДС, в случая –
секретен сътрудник „Димитър“ към
външното разузнаване. Още повече, че
мемоарите могат да бъдат четени заедно
със запазеното му досие, за да могат
източниците да се „проверяват“ взаимно.
Книга за сверяване.

Ибрахим Камбероглу.
„Преди да си тръгна“.
Прев. Зейнеп Зафер. Изд.
„Кралица Маб“, С., 2020,
84 с., 8 лв.
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Николай Аретов: Колкото по-навътре навлизаш в една
тема, толкова повече стават въпросите без отговор
Николай Аретов (1954) е роден в София, завършва
Великотърновския университет през 1978. Работи
като учител по български език и литература в
гимназията в гр. Якоруда (1987-1980), след това е
редактор в списание „Читалище“ (1980-1982). През
1982 г. постъпва в Института за литература при
БАН, първоначално като литературен сътрудник
и редактор в списание „Литературна мисъл“, от
2012 е главен редактор на списанието. Доктор на
филологическите науки, професор в Института
за литература. Бил е хоноруван преподавател
в Пловдивския университет (1991 – 1999), в
Нов български университет (1990 до 2011), във
Великотърновския университет (2003-2005, 2014).
От 2000 г. е хоноруван преподавател в Софийски
университет.
Главен редактор на издателство „Кралица Маб“.
Автор е на множество публикации в научни и
литературни издания, между които книгите
„Димитър и Рахил Душанови“ (1988), „Преводната
белетристика от първата половина на ХIХ в.
Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми
на рецепцията“ (1990), „Убийство по български. Щрихи
от ненаписаната история на българската литература
за престъпления“ (1994; 2007), „Българското
възраждане и Европа“ (1995, 2001), „Васил Попович.
Живот и творчество“ (2000), „Национална митология
и национална литература“ (2006), „Българската
литература от епохата на националното възраждане“
(2009), „Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци
през Белене“ (2011), „Софроний Врачански. Живот
и дело“ (2017), „Иван Найденов: За право и напредък.
Мемоари. Писма“ (2019) и др.
Подготвял е издания на Паисий Хилендарски,
Софроний Врачански, Васил Попович, Владимир
Полянов, Асен Христофоров. Превежда от английски
„Националната идентичност“ от Антъни Смит,
„Югоизточна Европа под османско владичество“ от
Питър Шугър и др. Сам и в съавторство съставя
редица научни сборници.
Бил е председател на Българско общество за
проучване на осемнадесети век, в момента е
председател на Академичен кръг по сравнително
литературознание. Отличаван е от Българската
секция на Международната асоциация на писателитекриминалисти (2007), носител е на наградата
„Хр. Г. Данов“ (2013).
Разговаряме с него на 5 декември 2020 г.
Професор в академията, литературен изследовател,
оперативен критик, главен редактор на списание и на
издателство... Изпускам ли нещо важно от твоите
професионални и социални роли?
Така, както са изредени, би изглеждало доста суетно да
прибавя нещо. И все пак – преводач. Наистина, занимавам
се с превод епизодично, но пък го преподавам, а и в моите
очи е някак по-престижно.
Как постигаш съчетанието им? Тази разностранност
повече дава или повече отнема?
Струва ми се, че все пак дава нещо – различните
занимания обогатяват или поне предлагат допълнителна
гледна точка. Когато се занимаваш с българска
литература от ХІХ в., отрезвяващо е да познаваш поновата. А и чуждата, променя мащаба и би трябвало
да ограничи суперлативите. За съжаление, все по-малко
време и сили ми остават за актуалната българска и
чужда литература.
А как се отнасяш към активностите на учените в
обществото? Имам предвид например, че наскоро
ти подписа Обръщението на български историци
по казуса с началото на преговорите за влизането
на Северна Македония в Европейския съюз,
което опонираше на позицията на българското
правителство. Разбира се, националистите и не само
те скочиха срещу вас. Как ти изглежда този и други
подобни случаи?
Лесният отговор е, че учените трябва да бъдат
социално активни и ангажирани. Опитвам се да го правя.
Проблемът е другаде. (Всъщност въобще не е един, а
възел от проблеми.) Не са малко хората, които влизат
в ролята на учени, било защото заемат някакъв щат
в научна организация, а често и някакъв
ръководен пост, било защото са прочели
няколко книги по въпроса. Една, за мен
важна задача на учения, е не просто да се
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разграничи от тези хора, да ги определи като публицисти
и да подложи на критика техните твърдения.
Към това бих добавил и че нерядко сериозни учени леко
преиграват – втренчват се в проблема, за който са
специалисти, и го преексплоатират. Самоизтъкването
и самопредлагането са неща, които могат да печелят
медиен терен, но подриват основателните им тези, наймалкото – банализират ги.
Какви са шансовете на историческата наука да не бъде
грубо употребявана за актуални политически цели?
Или май няма никакъв шанс...
Изкушавам се да отговоря кратко – никакви.
Сега искам рязко да те върна към литературното ти
начало – в края на 70-те и началото на 80-те години
на миналия век. Как един човек, роден в София, става
студент във Велико Търново, завършва там българска
филология през 1978 г., после – за две години – е учител в
Якоруда, за да се появи отново в София като редактор
на списание „Читалище“, а през 1982 г. да акостира в
Института за литература при БАН? Какво точно се
случи в този участък от биографичния ти път?
Често си мисля до каква степен животът ни е определян
от случайни фактори. И когато мърморя за нещо,
понякога се утешавам, че за друго съм имал късмет.
Бях добър ученик, но и малко калпазанин. Имах някакви
доста мъгляви представи за това с какво бих искал да се
занимавам. Обичах киното и театъра, бях се опитвал да
рисувам (под влияние на приятел). Не съвсем осъзнато
се противопоставях на възможността да се насоча към
професията на баща ми, строителен инженер. Силният
ми предмет в училище беше математиката; когато
синовете ми бяха ученици, с готовност им помагах по
математика, и крайно неохотно, ако въобще съм го правил
– по литература. Кандидатствах кинознание и, за всеки
случай, българска филология. Да поясня, по това време
всички момчета отивахме в казармата, но за приетите
студенти тя беше около месец по-кратка. Или така
смятахме. Бях войник точно две години без един ден.
Балът ми стигна за Търновския университет и не
съжалявам. Тогава там обучението бе добро, а и се
отделих от родителите, което смятам за нещо полезно.
Мисля, че бях от добрите студенти, но това не ми
спести разпределението. Най-близката възможност
се оказа Якоруда. Не съжалявам, напротив, и тази
случайност се оказа позитивна. И до днес обичам това
градче и околностите му, а и си допаднахме с колегите,
значителна част от тях бяха като мен – първа година
учители.
В края на втората учебна година, вече семеен, реших все
пак да си спестя последната година от разпределението.
Оформяха се и някакви амбиции, преди всичко към
литературната история. В Якоруда благосклонно си
затвориха очите, смея да кажа и със съжаление, и така

се върнах в София. Не изгарях от желание да продължа да
учителствам, а и в столицата това беше невъзможно без
завършено разпределение. В списание „Читалище“ се оказах
не без помощта на зам.-главния редактор, който е бил на
фронта с баща ми и пазеше чудесни войнишки спомени за
младия си командир подпоручик.
Междувременно бяха излезли първите ми публикации,
някои от бившите ми преподаватели ме насърчаваха.
По това време Христо Стефанов, интересна фигура
в тогавашната критика, а и в писателските среди,
напуска „Литературна мисъл“, за да стане зам.-главен на
„Литературен фронт“. С препоръката на Иван Радев и
Георги Димов заех неговото място. А там точно беше
свършила една епоха, за която по-късно колегите си
спомнят с умиление – Точно Жечев бе сменен от Ефрем
Каранфилов. Благоприятните за мен обстоятелства
имаха и обратна страна – известно време някои ме
свързваха с не особено популярната група, която бе дошла
на власт. Струва ми се, че с времето успях да преодолея
подозренията.
Как се насочи към изследванията на възрожденската
литература?
Интересът ми е от студентските години. Насърчаваше
ме моят преподавател Иван Радев, тогава млад доцент.
По-късно с него се разминахме по различни причини, но
съм му благодарен за насърчението, а и за това, което съм
научил от него, не само в аудиторията. В някакъв момент
формулирах за себе си твърдението, че Възраждането
ми е интересно, защото за сравнително кратък период
и относително малко автори тогава се извършват
значителни промени – и в книжнината, и в културата,
и в обществото. Днес не съм напълно сигурен, че тази
рационализация, донякъде a la Гачев, изчерпва обяснението.
Има ли влиятелна теза, свързана с историята на
литературата ни от Възраждането, която намираш
за неточна или за необосновано пресилена?
Бих поставил въпроса по-общо. Литературният
историк би трябвало да се запита (отново) какво е
литературата, какво е мястото є в обществото, какъв
е смисълът от заниманията с нея. Смисъл има, убеден
съм, но той се променя, виждан е по различни начини.
Окончателни отговори, разбира се, са невъзможни,
но някакви временни решения трябва да се търсят.
Съвременната хуманитаристика се вглежда и в
мотивите, които стоят зад твърденията и тезите.
Българската литературна история, особено по отношение
на Възраждането, доста плахо и епизодично се насочва към
този проблем. Не изключвам и себе си. Именно тези пообщи въпроси и съмнения често липсват в изследванията
на възрожденската литература. Основателно питаш и
за необосновано пресилените тези и твърдения – един от
важните по-частни въпроси. Възраждането и неговите
дейци често са издигани на пиедестал, а и са коментирани
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с публицистичен патос. Всъщност и самото обособяване
на Възраждането, и по хронология, и по същество, не е
съвсем безпроблемно.
Значи изглежда, че почти всичко до 1878 г. в
българската литература е инвентаризирано и
описано. Какви важни неща трябва още да свършат
литературните историци в зоната на Възраждането?
Така изглежда и донякъде е така, ако се сравнява с други
периоди. Все пак, има непознати или малко познати
автори и непубликувани текстове, които заслужават
внимание, първото име, което ми изскача в паметта,
е на Светослав Миларов. Непотопеният в епохата
читател не си дава сметка колко много са текстовете с
неустановено авторство. При това и при най-големите
фигури – поредицата фейлетони „Знаеш ли ти кои сме?“
отдавна е сериозно предизвикателство, на което найкомпетентните изследователи дават различни отговори.
А става дума за Каравелов и Ботев.
Друг проблем, косвено свързан с „инвентаризирането“,
е установената йерархия на авторите и творбите,
която е в процес на преосмисляне, може би недостатъчно
радикален, а и недостатъчно осмислен. В последно време
съм привлечен от разминаването между социалната и
книжовната (да я нарека така) йерархия. Значими фигури
в обществения и културния живот (М. Маджаров, Ив.
Е. Гешов, младият С. С. Бобчев) практически не влизат в
утвърдения корпус на литературата, а имат интересни
текстове; за сметка на това значението на автори (и
особено авторки) на едно-две скромни стихотворения,
някои от тях с неясен произход, някак ги изместват.
Да прибавя и че приоритетът на руските възпитаници
е отдавна известен проблем, към който и днешните
литературни историци пристъпват доста плахо.
Но пък Възраждането изобщо не ти стига... Преди
10-15 години излезе книгата ти „Убийство по
български“ – за българската литература, посветена
на престъпленията. Намери ли някакъв „български
алгоритъм“ в криминално-шпионския жанр?
Имам известни резерви към откриването на „българската
мяра“, а и жанровата литература е най-„глобализирана“.
С проф. Раймонд Детрез в Старосел

И все пак, стори ми се, че попаднах на някои особености,
които, разбира се, не са само български. Подчертано е
присъствието на мита за похитената девойка, както
и недоверието в държавните институции, които
налагат реда. От друга страна, същинските български
криминални романи са доста етатистки настроени,
слабо е присъствието на частния детектив, държавата
е критикувана, но от нея се очаква да открие, да накаже
злодеите. Хроническа слабост на новите криминалета са
публицистичните отклонения, претенцията да се каже
„истината“ за корупцията, обществото и какво ли не,
затъването в „борческите“ сюжети a la Христо Калчев.
Защо още не си написал криминален роман?
Сигурно защото не мога. Или не смея. Знам ли. Но и не ми
влиза и в плановете за близкото бъдеще.
Впрочем името ти е съвсем пряко свързано с поне една
художествена книга. Изкушавам се да те попитам...
За мен тя е очевидна мистификация от 90-те, която
понякога е споменавана, но почти не е обсъждана
както є се полага – „Арабски нощи. Любовни новели
от „1001 нощ“, издадена през 1993 г., в превод на някой
си Неджимар Арет бен Средец и с твой послеслов. Ще
признаеш ли публично най-накрая авторството на
тази книга?
Аз вече съм си признал. Тази книжка се радваше на някакъв
читателски интерес, но критиката трудно я забеляза.
Всъщност първа бе Симона Мирчева, с която дотогава
не се познавахме, но която бе установила автора с
почти детективски подход. Във всеки случай много се
забавлявах, докато скалъпвах „Арабски нощи“, именно
скалъпвах, защото в нея има немалки скрити цитати.
Едва ли ще го направя, но някакъв подобен криминален
роман бих опитал да напиша. По-вероятно е обаче да
събера кураж и да сътворя критическа статия – колаж
от реални критически бисери. Даже бях почнал да събирам.
Но критиците са по-чувствителни, може би и поотмъстителни дори от поетите. Преди години написах

С проф. Джузепе
дел Агата

една статия, в която, наред с другото, имаше и няколко
подобни „ефектни фрази“. Бях поласкан, че „Литературен
вестник“ я използва като основа за дискусия, присъствена.
Интересно беше, включително и нахаканото поведение на
по-млади колеги.
Какво носи на литературата моделът на
мистификацията?
Голям проблем, заслужава монография. Ако питаш за
писането на подобни текстове – по-голямо от обичайното
удоволствие, както ти е известно от собствения ти
опит. Не особено симпатичната възможност анонимно
да се разправиш с автори и хора. Понякога малко
наивната вяра, че ако се подпишеш с ефектен небългарски
псевдоним, ще спечелиш публиката на големите майстори
в жанра. Възможността да преподредиш националната
история (митология), каквато е целта на големите
мистификации от ХІХ в. По-късно мистификацията
може да бъде и проява на критичното самосъзнание на
литературата – тя може да разглоби наличното и така да
го покаже в неочаквана светлина. И т.н.
Пишеш оперативнокритически текстове за
съвременни книги. Как се съотнасят при теб
литературната история и литературната критика?
За съжаление, все по-рядко се насочвам към актуалната
литература. Желание имам, енергия – не толкова. А
служебните ангажираности – в Института, пък и в
Университета при мен по принцип предполагат занимания
с литературна история. При нея навлизането в една
тема подтиква към продължаване, насочва към съседни
проблеми. То и в критиката е така, но сякаш след
криминалния роман не успях да се насоча към друга подобна
обемна тема. Да си призная и друго. Критиката уморява
повече. Случвало ми се е да водя рубрики (в Радиото, в
„Литературен форум“), които предполагаха представяне
на 5-6 книги през две седмици. Четях настървено и с
удоволствие, но когато прекъснаха (или излизаха във
ваканция), въздъхвах с облекчение.
Какви добри и лоши неща виждаш в съвременната
критика у нас?
Тук няма как да не повторя известни неща – критиката се
свива, по-интензивна е в непечатните медии. Влиянието
на мощните издателства (което винаги е съществувало)
сякаш се засилва, същото важи и за публичните оценки
на приятели. Саморекламата също. Доста инерционен ми
изглежда и подборът на автори и сътрудници в рубриките
за книги. Новото за мен е оформянето на фенклубове около
нашумелите имена. С огромен интерес следях преди време
един спор между почитатели на Георги Господинов и Милен
Русков. Интересна ми беше и една вълна от почти любовни
реакции на една провокация на Калин Терзийски.
Имаш нагласа да „възкресяваш“ забравени или поскоро почти невидими автори – Васил Попович, Иван
Найденов, Асен Христофоров... Те ли откриват теб,
или ти тях?
Будистите казват: „Когато ученикът е готов, учителят
ще се яви.“ В някакъв момент съм решил, че съм готов…
Един от водещите мотиви за насочването към всеки от
тях бе желанието да намеря неизвестни литературни
текстове. При Попович и Христофоров това се случи,
при Найденов – частично, попаднах на неизвестни преводи,
на някои от тях доста колебливо се опитах да определя
автора. Но и при тримата попаднах на интересни
биографични детайли. И се убедих в старата максима, че
колкото по-навътре навлизаш, толкова повече стават
въпросите, които остават без категоричен отговор.
В този контекст кой персонален случай смяташ за най-

близък до определението „литературноисторическо
приключение“?
Предполагам, че имаш предвид изброените трима.
Да, да.
Заниманието с всеки от тях може да се определи като
„литературноисторическо приключение“ с елемент на
разследване и съспенс. Същото бих казал и за някои от
личностите, до които ме отведе темата, по която
от години работя, с големи прекъсвания – образите на
„чуждите“ жени и „просвещенския брак“ – Катерина
Стойоглу (любовницата на Петко Славейков),
Наталия Каравелова, Екатерина Ценович, практически
непознатата Гина (любовницата на Рашко Блъсков)…
Ето, имаш хоризонт за сериозна работа... Какво
смяташ да свършиш, да напишеш, докато сме в тази
втора карантина по повод пандемията?
И първата, и втората карантина се оказаха време за
интензивно редактиране, съставителство, поддържане на
сайтове. Почти нищо авторско. Подозирам, че вината не е
само в обстоятелствата.
Сетих се по този повод да те попитам като главен
редактор на издателство: Как вървят продажбите на
книги в момента?
Главен редактор, при това двоен, звучи тежко. При мен
това и в двата случая означава още не само редактор, но
и коректор, и страньор. Мърморя, но всъщност сам съм
си го избрал, не трябва да се оплаквам. За продажбите –
известно е, че те трайно и постоянно спадат, преките ми
наблюдения започват от началото на 90-те. Пандемията
стимулира онлайн продажбите, но бройките са малко. Да
прибавя обаче и друго. Както всички хора, и издателите
са два типа: едните не пропускат да се оплакват дори и
при кратките съживявания по панаирите. Другите, те
определено са малцинство, предпочитат да изтъкват
положителните тенденции. И в двата случая трябва да
си даваме сметка за мотивите на това говорене, и поважното, да се опитваме да осмислим реалноста.
Значи всичко е според очакванията?
Животът винаги е по-богат от плановете, които правим
за него.
Разговора води
ПЛАМЕН ДОЙНОВ
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Пространствата на съвременния танц

ц
С

„Шест Бранденбургски концерта“, хореография Ан Тереза Де
Киерсмакер, Музика Йохан Себастиан Бах, Компания „Розас“ &
B’Rock Orchestra/ Амандин Бейер – Брюксел, Белгия, Международен
театрален фестивал „Варненско лято“ 2020 (дигитално издание)

1. Пространството е една от основните категории,
с които борави съвременният танц. Всъщност
като изкуство – акт, действие, което протича във
времето и пространството, танцът винаги е боравел
с пространството, но едва в началото на ХХ век тази
формула е изведена теоретично от Рудолф фон Лабан. Той
създава дефиницията: „Танцът е движение на формата
през времето и пространството“, на която стъпват
теоретичните възгледи и системи в развитието на
танца през последното столетиe.
Анализите на Лабан са до голяма степен чисто
геометрични и формалистични. Това им придава
универсалност, която ги прави годни за всякакъв
вид интерпретации. Център на движението,
полицентричност на тялото и пространството,
въртене на прострастранството и пр. са методи, с
които почти всеки съвременен хореограф е запознат и си
служи с тях в работата си.
Под „форма“ можем да разбираме човешкото тяло, но
можем да разбираме и формата на спектакъла, която
се променя във времето и пространството. Това е
универсална формула, която се използва постоянно не
само в танцовата теория, но и в танцовата практика
и бива няколкократно преоткривана и интерпретирана
от новаторите през ХХ век. Уйлям Форсайт, Мърс
Кънингам, Пина Бауш и много други използват
теоретичните принципи на Лабан в своите методи на
работа.
В танца след Лабан вече става дума за вътрешно и
външно пространство; за пространство около тялото на
танцьора или „кинесфера“, за пространство на сцената
и за сцената като част от едно много по-голямо и
всеобхватно пространство. Въвеждат се термините:
вътрешно пространство, външно пространство,
кинесфера, център на пространството, полицентричност
и пр.
Вътрешното пространство е това, което се съдържа
в тялото на танцьора. То се ограничава като обем
от обема на тялото и експлоатира осмислянето на
вътрешните центрове на движението.
След Лабан, който определя един генерален център
на движението, който кореспондира със слънчевия
сплит, през 70-те Уйлям Форсайт започва да мести
центъра на движението из цялото тяло, с което прави
ново разширяване на осъзнаването на вътрешното
пространство.
Много разнообразно е и тълкуването и използването на
външното пространство.
През ХХ век танцът се освобождава от всякакви
ограничения и канони както по отношение на формата и
на идеите, така и по отношение на пространствата, в
които се изпълнява. Най-категоричното разграничаване
на идеите за танц от установените представи става
през 70-те години на ХХ век, когато постмодернистите
в Америка правят своите неординерни и смели опити.
След големите модернисти от началото на ХХ век,
които коренно променят отношението към танца,
изваждайки го от полето на декоративността, към
която се придържа класическият
балет, през 70-те години на века
се появява втора вълна на танцови
реформатори, пак почти едновременно
в Европа и Америка, които създават
принципите на постмодерния танц.
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В Европа най-известна е Пина Бауш, а в Америка се
появяват Мърс Кънигам, Триша Браун, Юнон Райдър,
Туайла Тарп и др. Те въвеждат нов начин на мислене
спрямо танца и танцовия спектакъл. Въвеждат
се понятия като минимализъм и принципите на
случайността.
Тогава се появяват танцуващите в парка, танцуващите
по паркинги, улици и други нестандартни места в
опит да се приближи танцът към ежедневния живот.
Ежедневното движение, поставено във фокус, се определя
като танц. Движението на хората по улицата се

възприема като танц. Всички тези идеи са продиктувани
от желанието да се разшири мисленето по отношение на
танца, да се преосмисли като философия и да се приближи
до реалността.
Тези опити довеждат до преосмисляне и на сценичното
поведение, на формообразуването и композицията на
спектаклите, както и на сценичното пространство.
Сцената започва да се разглежда и възприема не като едно
самодостатъчно, затворено в себе си пространство,
подчинено на ренесансовите канони на композицията,
а като част от едно много по-голямо пространство,
като случаен фрагмент, през който танцьорите само
преминават, но не се центрират в него.
Това ново тълкуване на сценичното пространство
изкристализира най-систематизирано в спектаклите
на Мърс Кънингъм. Той въвежда съвършено нови и
различни от установените принципи на композиция на
танцовия спектакъл. Бидейки дзенбудист Мърс Кънингам
разглежда пространството като лишено от единединствен център, който да предопределя симетрията
на композициите, а като съвкупност от центрове,
всеки от които оформя свое собствено пространство.
Нещо повече – той определя , че всеки танцьор има свой
собствен център, който се движи в пространството
със самия него. Неслучайно Мърс Кънингам работи
с художниците Франк Стела, Джаспър Джонс и с
композитора Джон Кейдж, които също изповядват
принципите на случайността и полицентричността на
композицията.
Постмодерните принципи, въведени през втората
половина на ХХ век инфлуират дълбоко съвременното
танцово мислене и продължават да се интерпретират
от съвременните хореографи.
2. Наред с пространството в материален смисъл обаче
съществува и друг вид пространство – пространството
на духа, на душевното преживяване и въображението. То
е не по-малко интересно и достойно за внимание. Какви
пространства обитава духът на съвременното танцово
изкуство – това е най-важният от всички въпроси и найинтересното наблюдение върху съвременната танцова
сцена.
Нематериалните пространства са тези, които
хореографите и танцьорите създават със своето
въображение и след това прехвърлят на сцената
във вид на визуални образи. Там разнообразието е
необятно и понякога ограничено само от техническите
възможности и лимити на дадена сцена. Освен
традиционните и известни от години сценографски
средства съвременните танцови спектакли използват
все повече и все по-често видеопрожекции, виртуални
образи и напълно недействителни визии. По този начин
съвременният танц е мобилен не само по отношение
на пространството, но и по отношение на времето
в хронологичен смисъл. Понякога образите, които
оформят средата на танцовото действие са напълно
абстрактни, понякога са ирационални и сюрреалистични.
Анализирайки тези пространства, ние добиваме яснота
за пътешествието на въображението на хореографа и за
неговите духовни стремежи.
***
В рамките на Международния театрален фестивал
„Варненско лято” имахме възможността да видим
няколко танцови спектакъла. Ще си позволя да разгледам

два от тях – „Шест Бранденбургски концерта“ на
Ан Тереза Де Киерсмакер и „May be“ на Маги Mарен.
Ще си позволя и някои аналогии с „Лебедово езеро“ на
Екман в аспектa на имагинерното пространство. Тези
три спектакъла са като че ли нарочно подбрани, за да
демонстрират три от основните характеристики на
съвременния танц – свобода, абстрактност, показ на
несъзнаваното.
За Екман пространството е възможност да пренесе
своите собствени визии и въображаеми образи без
никакви табута, задръжки и ограничения от какъвто
и да било вид. Той буквално конструира
на сцената своя приказно въображаем
свят, който е създаден по свои собствени
закони и правила. Там основното правило
е СВОБОДАТА. Мисля, че в нашия
обременен от знания и информация
ментален свят подобна изява на
естетически и смислов анархизъм е
особено събуждаща, защото ни открива
нови начини за възприемане не само на
действителността, но и на познати
класически образци, какъвто е случаят
с „Лебедово езеро“. Пространствата на
Екман са пространства на свободата, но
на добре ерудираната, добре овладяната,
добре обмислената и цялостно самобитна
свобода. Тази свобода, на която той се
счита за „съсъд“ (заставайки с разтворени
нагоре ръце, той няколкократно
призовава идеите да се „спуснат“ към и в
него), съсъд на свободния дух, без никакво
пресилване на твърдението.
Пространството на Киерсмакер в „Шест
Бранденбургски концерта“ е същото, но точно
обратното. Същото е, защото е също толкова
недействително и несъществуващо, даже още понедействително, защото то дори не е сюрреалистично
(сюрреализмът е все пак сбор от различни налични
реалности), а е напълно виртуално, несъществуващо,
абстрактно и неконкретно в нито един план. Това е
пространството на музиката на Бах, и то възприета
като чиста абстракция. Музиката на Бах, която
като че ли е „готова за танц партитура“ по думита
на самата Киерсмакер, която е извънредно благодатна
за съвременни интерпретации, защото в нея могат да
се усетят и класически, и романтични, и дори джазови
внушения, която е универсален архитектурен комплекс
от знаци и информация, е усетена и пресъздадена
от Киерсмакер буквално, без никакви опити за
интерпретиране в някакъв по-конкретен план. Тя влиза в
пространството на Баховата музика и започва да мери
дължините, симетриите, каноните, огледалните образи
и прочее геометрични и хармонични музикални проекции
и да ги материализира и визуализира пред очите ни по
най-директния и прецизен възможен начин. Това без
съмнение се дължи на нейното музикално образование, но
също така и на ръста на нейното духовно възприятие и
духовна чувствителност.
В този смисъл пространството, което Киерсмакер
създава в „Шест Бранденбургски концерта“ е в пълния
смисъл на думата „духовно пространство“ - една чиста
проекция на авторския духовен заряд и висота.
И ето още едно пространство – това в пиесата „May
be“ на Маги Марен. То се намира някъде по средата
на пространствата на Екман и на Киерсмакер. То
е едновременно сюрреалистично и абстрактно,
измислено и конкретно, въображаемо и реално. Това
е пространството на прогнозите и страховете за
бъдещето на човека. Това е осъзнатото несъзнавано
пространство, в което само един много смел артист
като Маги Марен може да влезе и да излезе оттам жив
и здрав, защото пространството на страховете ни е
най-страшното пространство. То е клаустрофобично,
затворено в главите и мислите ни, но избива в неврозите
и в депресиите ни. Това пространство обхваща
нашия обществен живот, социалното ни битие,
нашата „заедност“... Но ето че Марен навлиза в това
пространство с фенера на водач, който ни предупреждава
и който е загрижен за нас. Който вижда общата ни
лудост и безсилие и се опитва поне да ги извади на показ,
ако не може да ги предотврати. Това пространство е
лечебно. То е нелицеприятно като изповед на пациент
при психоаналитик, но е оздравяващо и освобождаващо.
Маги Марен е изпълнен със състрадание, строг ангел,
който създава в пространството на спектакъла си една
психоаналитична картина на съвременното несъзнавано.
В този смисъл тя е лечител – точен и милосърден
диагностик.
В заключение може да се каже, че вълшебството на
съвременните танцови спектакли се изразява и в
способността им да ни представят светове, за които
не подозираме, да направят „невидимото видимо“ или да
създадат напълно неочаквани пространства, в които се
проектират нашите страхове, мечти, надежди и полети
на духа.
МИЛА ИСКРЕНОВА

В зората на култа
Георги Димитров – писателски
наставник и литературен образ
през 1945 година
Пламен Дойнов
Смяната на Трифон Кунев като председател на Съюза
на българските писатели почти съвпада с адресирането
на писмо на пребиваващия все още в Москва Георги
Димитров до българските писатели. На 15 май то е
публикувано в „Работническо дело“, а на 20 май – в
„Литературен фронт“. Показателно е, че сред адресатите
в публикацията в органа на СБП липсва полето
„председател“ и съответно име (Трифон Кунев, който към
15 май все още е начело на съюза), поименно са посочени:
„До зам. председателя Людмил Стоянов, секр. Пантелей
Матеев“. Днес няма как да не забележим, че посланието на
Димитров е специално ориентирано към преразпределение
на символната власт в писателската организация,
а конкретната му цел – да обслужи идеологически
персоналната промяна на върха на СБП.
С това писмо се отбелязват поне две нови тенденции.
Първата легитимира лидера на българските комунисти,
който по същото време все още нито живее в България,
нито заема някакъв държавен пост, в безвъпросен
авторитет и главен наставник на Съюза на писателите;
въпрос на късо време е редица белетристи и особено
поети да се включат в обслужването на прижизнения
култ към Георги Димитров. Съюзът реагира веднага на
писмото с поздравителен адрес по случай 63-годишнината
на Димитров, в който го уверяват, че „чувствуват
истинска патриотична гордост“, в негово лице „имат
учител и приятел“ и „с чувство на дълбока благодарност
си спомнят“ неговите „мъдри съвети към тях“1.
Втората тенденция утвърждава практиката за
свеждане от партийно-политическия връх към СБП на
официален тематичен каталог, според който следва да се
създават нови произведения и да се дирижират процесите
в литературното поле. В писмото си Г. Димитров
изброява от каква литература се нуждае народът: която
„ще развива преданост и любов към народ и родина“,
„ще усилва омразата към фашизма и всички народни
врагове“, „ще очиства българския въздух от миазмите
на великобългарския шовинизъм и на всяко мракобесие“,
ще поощрява героични подвизи“, „ще възпитава
чувство на славянско единство, на международна
солидарност и вечна дружба с нашия освободител,
великия съветски народ“ и т.н. После намиращият се
в Москва водач на българските комунисти буквално
назовава препоръчителните теми за творчество:
„чудесния героизъм на нашите народни партизани,
партизанки и нелегални другари в борбата с фашистите,
храброто участие на българската армия в окончателния
победоносен разгром над фашистка Германия,
мъжествената работа в тила в подкрепа на фронта и
народа“. Сред дълговете на писателския съюз е вписано,
че „с помощта на здравата литературна критика,
грижливо да чисти българската литературна нива от
зловредни плевели, да чисти редовете на българските
писатели от некадърници, бездарници и всякакъв вид
литературни търгаши“.
Писмото се възприема за ръководен документ на СБП.
Макар изрично непротоколирани на събранието от 19 май
1945 г.2, в „Литературен фронт“ се огласяват решения,
сред които личат няколко мобилизационни ангажимента:
„1. За в бъдеще Писателският съюз да взема
активно участие в разясняването, организирването
и провеждането на всички акции – политически,
културни, стопански и др. – които се поставят от
отечественофронтовското правителство пред нашия
народ, – било със сказки и доклади, било със стихове,
разкази, хумор и пр. Всеки съюзен член се задължава да
взема дейно участие в провеждането на такива акции.[…]
3. Поради това, че има писатели, които след 9 септември
стоят още настрани от дейния литературен живот,
апелира се към всички членове на Съюза да проявят повече
другарски и топли отношения към тях, за да им помогнат
да се активизират и привържат към културното дело на
Отечествения фронт.[…]
5. Писателите трябва да повишават повече своята
творческа дейност както в политическо, така и в
качествено отношение, като насочват своите усилия
за правилно и всестранно отразяване на съвременната
действителност.
6. Писмото на нашия знаменит и любим съотечественик
Г. Димитров до СБП да бъде разгледано в специално общо
събрание с нарочен доклад и разисквания, за да се направят
необходимите изводи за бъдещата дейност на българския
писател.“3
Българските писатели до Г. Димитров – Литературен фронт,
бр. 34, 23.06.1945.
2
Тези решения отсъстват от Протокол № 5 на Общото
годишно събрание на Съюза на 19 май 1945 г. – ЦДА, ф. 551, оп. 1,
а.е. 5, л. 106–111, но са обявени публично в пресата като взети
решения от общото събрание.
3
Решенията на българските писатели – Литературен фронт,
бр. 30, 24.05.1945.
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Персоналистическото мислене
в системи от биографии
Михаил Неделчев
1.
Необходимо е в началото да уточним смисъла на двете
понятия от заглавието. „Персоналистическото мислене“
не сочи към школите и традициите на философския
персонализъм на ХХ век. Тук словосъчетанието е
употребено в друга насока: то се отнася много поконкретно към персонализма на литературните и
политическите личности. Като под това разбирам
времената на доминиране в публичността на
личностната проблематика над феномените на стила, на
жанра, на налагащата се социална проблематика или на
идеологическите характеристики. Т.е. тези
л и ч н о с т и (литературната, политическата и
базирани на други проявления от сфери на културата)
са формирани в колективното съзнание трайни образи,
те имат и някакво самостойно битие – независимо
и паралелно с реалния живот на породилата ги чрез
опубличностяване персона, автор, творец или политик.
Цели епохи са сложно маркирани чрез такъв персонализъм.
А чрез „системи от биографии“ означавам такъв
тип сплитане на личностни истории, при което тези
биографически разкази взаимно се обогатяват, стават
по-разбираеми и логични именно чрез това случило се
свързване. Личностите си въздействат една на друга,
обединени са от някави общи теми, доминиращи
тяхната деятелност, много често създават общ бит
и съвместни социални стилове. Те подкрепят взаимно
процеса на опубличностяване на жестовете си. Найчесто съответната система от биографии обхваща
само сегменти от цялостната личностна история –
годините на съвместността. При това системата от
биографии „чете“ от реалната многопластова биография
само „интересуващото я“, само това, което я сплита
с останалите. Колективната личност (например на
българската колективна литературна личност – кръг
„Мисъл“) е явление от друг тип спрямо тези системи
от биографии. Тук не говорим и за самия древен жанр
на „сравнителните животописи“. За формирането на
система от биографии е необходимо сплитането на
биографиите на най-малко три персони, двоичната
свързаност се реализира в полето на интимността, по
логиката „аз – ти“ (Мартин Бубер). Когато системите
от биографии биват „естествено“ създадени, тогава
обществото има още веднага знание за тях; но често
тях ги гради постфактум един историограф или
публицист (велик пример са „Строителите“ на Симеон
Радев с представянето на държавостроителните, но и
конфликтни взаимоотношения между Петко Каравелов
– Стефан Стамболов – д-р Константин Стоилов в
новоосвободена България), представени са в мемоарно
съчинение или в роман, извършва се историческото им
утвърждаване. Цялата тази история на тези типове
персонализъм е история от модерността, тя се
разгръща в новосъздаденото културно/литературно/
политическо поле (по Пиер Бурдийо). Много често тя
се разгръща и като война на литературния/културния
срещу политическия персонализъм (например Аферата

Драйфус във Франция с отглас в цяла Европа, разказана
от Пиер Нора, бунтът на граф Лев Николаевич Толстой
срещу Светия синод на Руската православна църква или
Бойкотът срещу Славянския събор в София от 1910 г.).
За евристичната мощ на мисленето в системи от
биографии прекрасно свидетелства големият двутомен
труд на проф. Ивайло Знеполски „КАК СЕ ПРОМЕНЯТ
НЕЩАТА. От инциденти до голямото събитие.
Истории с философи и историци“ (2016). Герои на
повествованието са седем историци и философи, найвече учени от Софийския университет: Добрин Спасов,
Исак Паси, Иван Славов, Николай Генчев, Илчо Димитров,
Асен Игнатов, Желю Желев. Всички са били членове на
Българската комунистическа партия. Но и всички имат
сложни съдби в Академията, много често стоят на ръба
на дисидентското – без най-често да го преминават.
Някои от тях са изключвани от Партията, уволнявани,
а двама стават истински дисиденти – Асен Игнатов
след емигрирането си, Желю Желев – след случая с
инкриминирането на книгата му „Фашизмът“. Някои
обаче избират да подкрепят кариерата си с близост до
Дъщерята на Първия (вж. голямото есе на проф. Никола
Георгиев „Семейството: начин на употреба“), чрез
участието в нейния кръг да се опитат да осъществят
реформаторските си проекти. Проф. Знеполски сочи,
че конфликтите, в които неизменно са въвлечени,
много често „напускат тясното пространство на
Университета“, така нареченото „научно поле“ и винаги
ги поставят всички тях в сложни взаимоотношения
с тоталитарната комунистическа партийна власт
и администрацията, което често е едно и също. Ето
и самото самоопределение на характера на книгата:
„Изследването разглежда подробно професионалната
съдба на всеки един от тези млади учени, но ходът
на изложението разкрива, че техните случаи са
взаимно преплетени, че не могат да бъдат механично
отделени един от друг. Те се вплитат в общност,
която не е нито механичен сбор, нито тяхното
средно аритметично. Пред нас е множествен, но не
колективен субект“. Имаме всъщност едно великолепно
лаконично определение на това що е персоналистична
„система от биографии“.
Нека се вгледаме в такива разнотипни системи от
биографии от множество политически и художествени
култури...
2.
Ще направим сега един бърз преглед на явяването и
утвърждаването в масовото или тясногруповото
съзнание на различни по видимост системи от биографии
в няколко култури, в национални литератури и в
политически системи...
Изкушени сме в четенето на „Животописи
на велики художници, скулптори и
архитекти“ на Джорджо Вазари да видим
на стр. 10-11
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Персоналистическото
от стр. 9

Георги Димитров
на посещение
в Чехословакия
през 1948 г.

В зората на култа
от стр. 9
Тук са синтезирани политико-литературните задачи
на СБП в краткосрочна перспектива: задължително
участие в пропагандното обезпечаване на всички акции на
управляващите; активизирне на усилията за привличане
на „неутрални“ писатели към ОФ; насочване на
почерците в посока към „отразяване на съвременността“
в синхрон с политиката на правителството. Писмото
на Г. Димитров се възприема като кратка програма
за развитие на българската литература, разработена
подробно и сведена в доклад на Пантелей Зарев, изнесен на
специално събрание на СБП от 28 май. В публикуваната
си версия докладът симптоматично е озаглавен
„Героичното в живота и литературата“ и наред с
преповтарянето и акцентирането на напътствията
на Георги Димитров превърта соцреалистическия
концепт за героическото. В тази перспектива „героят
от Лайпциг“ учи писателите как да откриват героите в
действителността и как да ги превръщат в литературни
герои – „нова личност със съзнание за посоката на
историческото изменение, закалена в боеви опит,
готова за саможертва в защита на колектива“; „да се
създадат типове-герои, основни обобщения, в които чрез
конкретния човешки индивидуален образ да се отразява
нашата съвременност“4. Зарев вижда в следването на
такава програма не само непосредствено изпълнение
на задачи на отечественофронтовската пропаганда, но и
излизане на път, който води към „пълен и правилен разцвет
на нашата литература“, ставайки „дълбоко съвременна,
дълбоко свързана със задачите на нашето време“.
Ето как съвременността все повече се препоръчва
като привилегирован тематичен терен, върху който
писателският успех е почти гарантиран, защото е осветен
от най-висши указания.
*
В следващите месеци, с наближаването на първите
парламентарни избори след 9 септември 1944 г., връзката
на писателите с комунистическите вождове става все
по-крепка. Набиращият скорост култ към личността на
Георги Димитров получава нови и нови тласъци през
1945-а – тържествено, макар и неюбелейно отбелязване на
63 години от рождението му през юни, възторженото му
посрещане след десетилетно отсъствие от страната през
ноември, съчетано с агитацията по повод отложените от 26
август и проведени на 18 ноември парламентарни избори,
в които Димитров е кандидат за народен представител и
рекламиран като „всепризнат учител и водач на българския
народ“5.
Първо рожденият ден е ознаменуван със стихотворения,
статии и поздравителни адреси. Стихотворението на
Димитър Полянов, публикувано точно на 18 юни –
рождения ден – преминава през всички престижни
места от биографичната траектория на вожда: израснал
„под сянката на мъдрия ни Дядо“, словослагател,
палнал „Септември на червените комуни“, водач на
Комунистическия интернационал, провел в Лайпциг
„двубой прочут със Гьоринга кафяви“, „другар, водач,
наставник и съветник“ и „покровител наш в Москва“... И
завършва с нетърпението:

Зарев, Пантелей. Героичното в живота и литературата – В:
Зарев, Пантелей. Литературата като познание, С., 1945, с. 136,
с. 142.
5
Вж. например портрет под
това заглавие: Всепризнат учител
и водач на българския народ –
Работническо дело, бр. 273,
7.08.1945.
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О, здравствувай, Родината да водиш
из пътя нов, желан, а не чужд –
във братство със славянските народи
и в дружба със Съветския съюз!
Привет и дългоденствие! Да живее
любимият учител и борец!
В апотеоз от сбъднати идеи
да видим скоро наший първенец!6
Замислено и изпълнено като честитка за рожден ден,
стихотворението изговаря за пореден път нетърпението
на българските комунисти Георги Димитров да долети от
Москва и да ги води. Незавръщането на „наший първенец“
създава, макар и непряко изразено, тревожно усещане.
Пантелей Матеев изтегля с ден по-рано повода за възпев
на вожда. Иначе стихотворението „17 юний“ представя
завръщането на Първа българска армия от фронтовете
на Втората световна война. Тя е посрещната в София от
ликуващия народ, но и от самия Георги Димитров:
През този ден на гордост всенародна –
ден славен – на възторзи и любов, –
ти бе със нас в родината свободна,
велики наш другарю Димитров!
Като че има „фактическа“ грешка, защото по това време
Димитров все още е в Москва и няма как да посреща
българската войска в София. Но разбира се, той е
алегорически присъстващ – изобразен на широкомащабен
портрет на площада: „огромен, бял“, „изправил се
мъжествен“, както пред Лайпцигския съд, пред когото
войнишките редици преминават в „марш тържествен“ и
обещават:
В труда ще бъдем ний герои също:
о, скъпи наш другарю Димитров!7
Прижизненият култ към Димитров се утвръждава като
съпътстващ култа към Сталин, на когото българските
автори посвещават все повече творби. Двата култа се
хранят един друг – обменят образи и модели, а в контекста
на сближението между България и Югославия привличат
и фигурата на Тито. Така тримата комунистически и
славянски вождове образуват специфична „троица“ –
символична пирамида от свръхперсони, създатели на
новия славянски свят.
Триадата Сталин – Тито – Димитров е утвърдена в
масовото съзнание чрез „Славянски марш“ на Никола
Ланков (текст) и Светослав Обретенов (музика). През юли
вече всеки може да запее по партитурата, публикувана в
комунистическия официоз:
Три слънца в небето греят,
три души в една живеят.
Слава, слава на борците!
Смърт на всеки поробител!
Да живеят, да живеят
Сталин, Тито, Димитров!8
Георги Димитров е в позицията на световен
комунистически и славянски вожд, един от гарантите за
съществуването на реда в света, една от трите души,
6
Полянов, Димитър. И. На другаря Георги Димитров –
Работническо дело, бр. 230, 18.06.1945.
7
Матеев, Пантелей. 17 юний – Литературен фронт, бр. 35,
30.06.1945.
8
Сталин, Тито, Димитров. Текст: Никола Ланков. Музика:
Светослав Обретенов – Работническо дело, бр. 247, 7.07.1945.

на стр. 14

съперничествата на тримата наистина велики от
Възраждането – Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буонароти и Рафаело от Урбино – като протомодел на
бъдещи сложни системи от биографии на художници.
Но не можем ли да извлечем представи и за политически
системи от биографии от книгите на Николо Макиавели,
от неговите „Флорентински истории“ с разказите му за
възходите и паденията на Медичите в конфронтациите с
техните антагонисти? Всичко това обаче, ако разширим
полето и към Испания и Британия, са сплитания на
биографически сюжети от предмодерната епоха. А
някак е невъзможно например да включим самия Гьоте
в някаква биографическа персоналистична система,
въпреки многогодишните му релации с Шилер, Виланд
и Хердер, просто защото монументалният лик на
Олимпиеца наистина не се вписва в каквато и да е
система с други личности, той е прекалено грандиозен.
Ще намерим същинските системи от биографии при
деянията на създателите на модерните буржоазни
държави, в асинхронията на епохите на националните
революции и на съграждането на новите демократични
политически системи; самите гигантски социални
и политически трансформации създават условия за
това. Велики примери имаме: при Бащите-основатели,
при създателите на Американската конституция,
при „федералистите“. (Всичко това като идеология
ни е показано в класическите книги „Америка и
американците“ на Алексис дьо Токвил и в сборника
„Федералистът“, а в най-ново време е великолепно
представено и в голямата поредица от обстойни
исторически романи на Гор Видал.) Намираме ги и в
прославяната проблематична героика и в кървавите
сюжети на Френската революция (да мислим
сложно Френската революция, учеше ни Франсоа
Фюре); откриваме ги във взаимоотношенията при
обединяването на италианската нация в една държава
от походите на Джузепе Гарибалди, от Джузепе Мацини
с неговата „Млада Италия“ и също ръководената вече
от Швейцария „Млада Европа“ и с явилия се отново да
завърши процеса поконсервативному граф Камило Бенсо
Кавур. Още по-динамични са сюжетите от деянията
на националреволюционерите в Латинска Америка при
разпределянето на испанското колониално наследство,
формиращи също в историческа последователност
система от митологизирани биографии: зачинателят
Франциско де Миранда, продължителят Симон де
Боливар и неговата Велика Колумбия и създателят на
Венецуела, „народният каудильо“ Хосе Антонио Паес.
Но за нашия преглед още по-значими са интимно
поместени в национална история системи от биографии
като колективната трагическа съдба на Великата полска
емиграция от 30-те години на ХІХ век, парижките и
успоредните културно-литературни и геополитически
сюжети на тримата велики полски поети-пророци и
обществени дейци Адам Мицкевич, Юлиуш Словацки
и Зигмунт Крашински (при всичките противоречия
и напрежения помежду им), до изваялия техните
митологични образи Циприян Камил Норвид, както и на
паралелно лидиращия пак в Париж, в „Хотел Ламбер“,
но понякога и в Рим, всред полските консерватори,
княз Адам Чарториски, с мисията на Адам Мицкевич
в търсенето на единодействие за Полските легиони,
при резидиращия в Бургас и Странджа Садък паша –
Михаил Чайковски, съдействие, търсено заради неговата
идейна близост с Чарториски. Всъщност светлите, но
и сумрачни митологии на Великата емиграция облъчват
поляците в следващите векове, предизвикват благородни
подражания, пораждат цели културни колективни
феномени като например художественото направление
„Млада Полша“ от началото на ХХ век, където също
имаме няколко системи от биографии. Цялата тази
полска история с нейните приноси за създаването на
национална идеология е пределно важна за нашата тема
именно заради конвергенцията тук на политически и
художественолитературен персонализъм.
А за нас, българите, основополагащ смисъл има
биографическото мислене на високото Българско
възраждане през втората половина на ХІХ век,
продължаващата заради откъсването от българското
землище на Одринска и Беломорска Тракия и Македония
своите ходове национална революция, следването тук
на силните биографически образци. Самата велика
българска система от биографии Левски и Ботев, Гоце
(Делчев) и Яворов (затвърждаването на потенциите
от идейни и художествени релации на първата двойка
при втората – тридесет години по-късно) предизвиква
мощна ритмика в националната история. Споменатият
вече Симеон Радев – наред със своите „Строителите на
съвременна България“ (1910) – е създал и своите малки
персоналистически шедьоври, например удивителното
синтетично късо есе „Великите сенки“, за легендарните
герои – загиналите Гоце Делчев, Даме Груев, Борис
Сарафов, Пере Тошев.
Но нека сега се взрем в една друга генеалогия на
непрестанно възникващи художествено-творчески
общности, където ядрото са точно такива системи от

мислене...
биографии. Едно начало на късните, продължаващи цяло
столетие и половина артистични беслъци, може да бъдат
красивите и страшни общи похождения на лорд Джордж
Гордън Байрон в съпровода на баронет Пърси Биш Шели
и на не по-малко щурата му съпруга Мери Шели. Създава
се модното с десетилетия умонастроение байронизъм
на базата на ярките творби с пределен автобиографизъм
и на опубличностените епатиращи жестове на
писателите. Ще прибавим и удивителната история на
американските поети-философи трансценденталисти
Ралф Уолдо Емерсън и Хенри Дейвид Торо и на неговия
брат, с тяхната хетеротопия Уолдън, с горските колиби
и стратегиите на ходенето, както и възхитата, която
те предизвикват у националния поет на САЩ Уолт
Уитман.
И – съвсем набързо – още няколко системи от биографии
във времената на ранния европейски модернизъм:
френските „прокълнати поети“, включително Пол Верлен
и Артюр Рембо, последвали Шарл Бодлер в неговата
отдаденост на сплина, на меланхолията, на тъмните
страсти, с битието извън нормите на приличието, с
техните съдебни процеси и дори причинени с покушение
един спрямо друг затворнически дни; оформянето в
десетилетието на Сребърния век около фигурата на
Принца на руската поезия Алекнсандър Блок на кръг
от неудържимо привлечените от неговата аура поети
(Анна Ахматова, Николай Гумильов, Марина Цветаева),
на богоборчески съпротивляващи се на мита (Андрей
Белий), на сложно преработващите теми и мотиви
(Осип Манделщам, Борис Пастернак); търсенията през
20-те години на ХХ век на нов музикален език, различен
от вагнерианството и импресионизма на Дебюси от
„трупата“ на Шестимата нови композитори (Артур
Онегер, Дариус Мийо, Жорж Орик, Франсис Пуленк,
Луи Дюрей, Жермен Тайфер), чийто вдъхновител е
поетът Жан Кокто със своето заявление към всички:
„Съобщавам ви, че френската музика ще въздейства
върху света“. Те се вдъхновяват от популярната
музика на мюзикхола и цирка, насърчават се в тази
насока един друг. (Изкушението да мислим тук
цялата плеяда от художници на парижката школа на
постимпресионистите – от Пол Сезан до Ван Гог и
Пол Гоген – като възможна система от биографии,
се проваля заради прекомерния личен екстремен
индивидуализъм на всеки един от тях.) Добавяме тук
още една по-ранна система от биографии на композитори
– руски, от епохата на музикалния национализъм в
последните десетилетия на ХІХ век. Милий Балакирев,
Александър Бородин, Цезар Кюи, Модест Мусоргски и
Николай Римски-Корсаков се самоназовават „Могучая

кучка“ („Могъщата групичка“ или „Петимата“);
техният общ стремеж е постигането на една руска
национална характеристика върху теми и мотиви на
народната музика, като техните премиери, дискусии,
преподавателска работа, интензивното им общение
също градят единен социален стил. И още едни съвсем
нови композитори, с алтернативен почерк в последните
десетилетия на комунистическата империя: Алфред
Шнитке, Едисон Денисов, София Губайдулина, Валентин
Силвестров, Арво Пярт, Гия Канчели. Всички тях ги
сближава, превръща ги в мощна система от биографии
именно дългогодишното непризнаване от официалната
съветска власт, славата, която имат както на Запад,
така и за непризнаващите наложения остракизъм родни
почитатели.
Хуманитарните науки, техни общности и групи, също
предоставят в публичността на различни равнища
стабилни и атрактивни системи от биографии. Широко
обсъждани са сблъсъците на психоаналитика Зигмунд
Фройд и на неговия ученик Карл Густав Юнг, въвлекъл
на едната или на другата страна и техни ученици и
последователии, близки жени. Автобиографията
на Юнг – „Спомени, сънища, размисли. Записани и
редактирани от Аниела Яфе“, подробно повествуват
за всички тези сюжети. Самото психоаналитическо
занимание сякаш предполага въвличането и на личния
бит в професионалната сфера; удивителната история
с магическите сънища и най-вече с Кулата в Болинген,
която според самосъзнанието на учения представлява
самия него, неговата „Аз-личност“, придава особена
сакрална телесност на това интимно пространство,
което понякога – въпреки търсената самота – се
посещава и от съмишленици. Писмата на великия
Мартин Хайдегер до пределно мъдрата Хана Аренд,
както и други свидетелства, ни представиха и заедно
с личността на другия голям философ Едмунд Хусерл,
една система от биографии във вид на триъгълник,
където хипотенузата е любовна, но другите страни ни
разкриват неразрешими противоречия – включително
и за недопустимите компромиси с тоталитарната
нацистка власт. А макар в знаменитата книга
„Диалектика на просвещението“ на Макс Хоркаймер и
Теодор В. Адорно името на гениалния Валтер Бенямин
да не се споменава, духът на покойния приятел, загинал
така рано, преследван от хитлеристката чума, стои
с добрите си енергии над цялото повествование и над
всички дела на възстановения след нюйоркското изгнание
Институт за социални изследвания. Новата книга
на Марк Лила „Безотговорният разум“ повествува
извънредно критично за всички тези сюжети от
общностите на философите.
Още по-отчетливо видими са системите от биографии
при някои от прочутите литературоведски школи и
групи. Самата близост с
изкуството на словото,
върху което надграждат, ги
заразява често не само при
текстовете им, но и в бита
им, с благородна всекидневна
художественост. Така е
например при всички дела на
прочутата школа от
20-те – 30-те години на
„руските формалисти“ –
ОПОЯЗ, Общество за
изучаването на поетическия
език. Лидерите на опоязовци
Юрий Тинянов, Виктор
Шкловски, Борис Айхенбаум,
Осип Брик, близкият до тях
Роман Якобсон, стоящият
леко встрани и често
опониращ Борис Томашевски,
не само непрекъснато
експериментират с
жанровите критически и
литературоведски форми,
но и са представители на
едно истинско въвлечено
литературознание, въвлечено
в най-актуалните ходове на
литературния процес, близки
са с някои от водещите
руски поети. Тинянов
и Шкловски са значими
писатели (достатъчно е да
се споменат повестите и
разказите „Кюхля“, „Поручик
Киже“, „Восъчната персона“,
романите за Пушкин,
Кюхелбекер и Грибоедов на
Тинянов, късият роман в
писма „ЗОО или Писма не
за любовта“ на Шкловски),
създатели са не само на
експериментална проза, но
и на множество поставени
киносценарии. В средата на
ОПОЯЗ се разиграват като
истински театрални действа
литературноисторически

сюжети, анекдотите с тях и острите им „слова“ се
помнят с десетилетия. (Немаловажна сплотяваща
характеристика е еврейският произход на лидерите.)
Всичко това е синтезирано в мемоарната проза на
Шкловски “Жили-были“ и особено в удивителните
със способността да се уловят сменящите се в
десетилетията социални стилове „Записные книжки“
на ученичката на Тинянов, също голяма сетнешна
литературоведка, Лидия Гинзбург. Важен акт на найвътрешния кръг на Школата е създаването през 1928 г. в
Прага от Тинянов и Якобсон на нови тезиси на Школата
(„опоязиси“), които стоят в основата на приетите
година по-късно тезиси на Пражкия лингвистически
кръжок. А като алтернативно спрямо ОПОЯЗ
поведение – литературоведско, научно-философско
и дори битово, стои кръгът около Михаил Бахтин,
включващ и Валентин Волошинов, Павел Медведев и др.,
където карнавализацията не е само научен проблем, но
и всекидневна игрова практика. (Естествено, не всяка
школа в науката и група от художествената култура,
гради в себе си и система от биографии. Много често
тези школи и групи са твърде хетерогенни като членски
състав и като тип занимания, за да го правят. Такава
е например, при всичките ни симпатии, ситуацията
с Кръга Блумсбъри около Вирджиния Улф и сестра є и
братята є. – вж. книгата на испанската писателка Ана
Мария Навалес „Разкази за Блумсбъри“.)
И последната наша примерна система от биографии:
на групата около списанието и издателството „Тел
Кел“, включваща не само семиолозите около Ролан Барт,
но и постмодерните философи Мишел Фуко и Жак
Дерида. Литературоведите около „Тел Кел“ заразяват
и останалите със страстта да са близо до най-новата
литература – още едно практикуване на „въвлечено
литературознание“. За съжаление, преизпълнената
със странични сюжети книга на Jean Thibaudeau
„Mes annes TEL QUEL“ (1994) няма да ни помогне
много за реконструирането на взаимоотношенията
и разпределението на ролите в най-вътрешния кръг.
А пародийният роман „Седмата функция на езика“ на
Лоран Бине, чийто прочит ще внесе смут в душите ни,
веднага ни изправя с дадените там гротескни сцени пред
нарушаването на каквито и да е морални норми.
3.
Да се върнем отново на финала към двутомника на проф.
Ивайло Знеполски „КАК СЕ ПРОМЕНЯТ НЕЩАТА“.
Неговата система от биографии на историци и философи
от Академията е сътворена от автора, тя не е от
очевидните за всички. И проф. Знеполски пълноценно
използва предимствата на това персоналистическо
мислене в системи от биографии. Неговият труд е
композиран с акцент върху непрестанно случващите
се „инциденти“, които просто заставят всеки от
членовете на неформалната група да „вземе отношение“
– да подкрепи ударения и нарочения, да го „защити“ чрез
мека, „другарска“ критика. Именно тези „инциденти“
всеки път ги сближават или разделят временно или
завинаги, отделят ги от останалата маса послушни
на властта университетски хора. Но и всички тези
инциденти още по-ярко открояват неповторимите
индивидуалности на изтъкнатите учени. Докато не се
достигне до голямото изпитание чрез „събитието“,
докато не се „изпитат“ способностите на всеки един да
реагира, докато всъщност самото голямо „събитие“ не
„разпусне“ самата система от биографии.
Системите от биографии почти винаги са временно
обединяване на персонални усилия и воли, на творчески
енергии и цели. Те обикновено се случват във времена
на върховни изпитания, на подем на една национална
общност или при радикално в патоса си търсене на нови
„думи“ за изкуството. Но и на трагически разломи в
социума. Изучаването им, проследяването на общите
им сюжети дава възможности за значими обобщения,
както е случаят с труда на проф. Знеполски. Наред
със знанието за другите форми на стратификация
стои винаги и хуманитарната задача да се проучават и
разказват отново и отново биографическите истории
на индивидуално откроените персони от различни
епохи (Юрий Лотман пише за жанра на биографията,
вдъхновен от живота на Леонардо да Винчи: „Секретът
на историческото правдоподобие е в това да се разкрие
взаимната необходимост на различните животи. Да
се намери психологическата структура на личността.
Едното се осветява през другото, вдъхновението – през
препречващите скали на житейските обстоятелства,
светлината – през дима. Портрет в маниера на
сфумато...“). Тези системи от биографии са още едно
поле за откриване на концентриран смисъл за участта и
битието на издигнатите люде.
Текстът е четен на Международната конференция
„Социалните науки пред предизвикателствата на
променящия се свят“ – в чест на 80-годишнината на
проф. Ивайло Знеполски. София, 10–11 ноември 2020 г.
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1986: Световното първенство на Марадона
Кулминацията в биографичния мит
Диего Марадона,
1986 г.

Методи Методиев

Смяна на глобалната перспектива
След серия от временни ръководители, през 1985 г. властта
в КПСС и в СССР попада в ръцете на Михаил Горбачов.
Неговата визия за промени пресреща оформящия се
антисъветски триумвират между папа Йоан Павел ІІ,
Роналд Рейгън и Маргарет Тачър. В този период през
прокъсаната Желязна завеса се забелязват множество
проблеми. Инцидентът с ядрения реактор в Чернобил
през 1985 г. показва както докъде може да стигне
тоталитарната власт в стремежа си да крие информация
от населението, така и заплахата, която носи хаосът
в една вече разпадаща се империя. Разбира се, и в другия
лагер не липсват катаклизми. Разкрита е схема, при
която американската държава тайно продава оръжия
на Иран, а Великобритания изживява тежки месеци по
време на миньорската стачка от 1984-85 г., насочена
срещу плановете на правителството да закрие минната
индустрия в страната.
Във футбола се появява нов проблем – този с тематичния
профил на рекламите по футболните терени. Цигарената
компания „Камел“ става генерален спонсор на първенство,
което предизвиква огромна вълна от обществена критика.
В онзи момент диктатът на компаниите стига дотам,
че поставя под съмнение независимостта на съдебната
власт, след като исковете на граждани срещу тези
компании биват редовно отхвърляни. Все пак наченките
на промяната се виждат и това е първото и последно
първенство с основен спонсор цигарена компания. Найважното е, че връзката между здравето и футбола
като публичен факт е ясно подчертана в противовес на
пазарните интереси.
Домакинството на шампионата е поверено на Мексико, след
като се оказва, че Колумбия не е в състояние да го проведе
както по икономически причини, така и поради липсата
на сигурност заради войната между наркокартелите.
В историята на световните първенства се регистрира
първият случай на повторено домакинство. Иначе
Мексико продължава да бъде в плен на еднопартийния
режим на Институционалната републиканска партия.
Под президентството на Мигел де ла Мадрид страната
продължава курса към сближаване със Съветския съюз. В
контекста на икономическите трудности това изглежда
отчаян ход да се търси помощ от една залязваща империя.
Като капак на всичко през 1985 г. тежко земетресение
разтърсва страната, в което броят на жертвите минава
5000 души. Но пък държавният централизъм позволява на
организаторите да изпълнят изискванията и на 31 май 1986
г. стадион „Ацтека“ е готов да приеме церемонията по
откриването.
Квалификациите не се оказват препятствие за големите
отбори. Англия, Германия, Франция, Италия и Испания
заедно с новите малки звездни отбори на Дания и Белгия
се класират сравнително безпроблемно. В своето последно
световно първенство, в което участват като част
от социалистическия блок се класират отборите на
СССР, Полша, Унгария и България. Южна Америка също е
представена от най-доброто с присъствието на Бразилия
и Аржентина. От тях се очаква да се възползват от
климатичните условия и да препотвърдят господството
на южноамериканските отбори, когато първенствата се
играят извън Европа.

Аржентина на Марадона
След неуспешното световно първенство през 1982 г.
Марадона се концентрира върху кариерата си в Европа и в
продължение на три години не играе за националния отбор.
Този период съвпада с един не съвсем успешен престой за
него в „Барселона“, където освен, че печели купата на Краля,
Марадона не постига нищо особено. Освен това започва да
страда от контузии, а на преден план започват да излизат
проблемите му извън терена. Трансферът в „Наполи“ през
1984 г. възражда кариерата на Марадона и той изживява
най-силните години в своята кариера. От своя страна
Аржентина преминава лесно през световните квалификации
и завършва на първо място в своята група. Въпреки това в
страната доминира мнението, че с един класен играч, дори
и това да е Марадона, няма как да се надяваш на успех на
световно първенство. Критики не липсват и към старшитреньора Карлос Билардо, който все още се намира в
сянката на своя предшественик, Сезар Луис Меноти.
Аржентина попада в една група със световния шампион
Италия, България и Южна Корея. Съвсем естествено,
очакванията са за безпроблемно продължаване напред и
битка с адзурите за първото място. Първият съперник
е отборът на Южна Корея,
който се очаква да предостави
биткаджийска тактика.
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През целия двубой Марадона е сериозно малтретиран,
като поне пет от влизанията на корейските защитници
изглеждат (поне по днешните стандарти) „чисти“ червени
картони. Старши треньорът Карлос Билардо изпробва
схема на игра, която ще се окаже печеливша в хода на целия
шампионат. Той използва противниковото внимание върху
Марадона за откриване на свободни пространства за другия
полузащитник Валдано и за играещия на върха на атаката
Буручага. През целия двубой Марадона изпълнява много
добре тази роля. Първо, след нарушение срещу него той
изпълнява свободен удар – топката се отбива в стената
и се връща обратно и Марадона я подава към непокрития
в наказателното поле Валдано, който открива резултата.
Отново след изпълнение на свободен удар Марадона
качва топката на главата на Руджери и защитникът
бележи за 2:0. Третият гол също идва след асистенция
на аржентинската десетка, като този път той намира
непокрития в наказателното поле Валдано, който с
второто си попадение прави резултата 3:0. В края на мача
корейците бележат едно почетно попадение, а блясъкът
на Диего като подавач го превръща в още по-непредвидим
за противниковите отбори. Следва двубой със световния
шампион Италия, който се очаква да бъде повторение на
драматичния сблъсък отпреди четири години. Интересът
се подсилва и от факта, че Марадона се изправя срещу
страната, в която играе на клубно ниво, а негов персонален
пазач е именно съотборникът му в „Наполи“ Салваторе
Бани. Италианците повеждат още в 6-ата минута след
гол от дузпа на Алтобели, но десет минути преди края
на полувремето именно Бани изпуска Марадона отляво на
малкото наказателно поле и той нанася удар от въздуха, с
който оформя равенството в мача. Няма я онази игра на
Тардели отпреди четири години, която кара звездата на
Аржентина да изгуби нервите си. В последния двубой от
груповата фаза на пътя на гаучосите застава България.
Аржентина печели безпроблемно с 2:0. Първият гол идва
след грешка вляво на отбраната и Валдано бележи с глава,
а в края на двубоя, отново в ролята на подавач, Марадона
намира Буручага, който бележи втория гол.
Представянето в груповата фаза срещу непретенциозната
съпротива на България, Южна Корея и уморените
италианци не може да даде ясна представа за
възможностите на Аржентина. Още на четвъртфиналите
обаче отборът на Билардо се изправя срещу един голям
съперник – Англия. Сянката на Фолклендската война
продължава да висне над отношенията между двете
държави. Политическият реваншизъм има и спортни
измерения след скандалния от аржентинска гледна точка
сблъсък между двата отбора на финалите през 1966 г.
Компютърният програмист от Тунис Али Бенасър извежда
в ролята на съдия двата отбора, а българското участие в
един от най-големите мачове в историята на световните
първенства e гарантирано от присъствието на страничния
рефер Богдан Дочев.
Първото полувреме не предлага интересни моменти и не
дава предимство на нито един от двата отбора. В 51-вата
минута една лошо избита топка от английската защита
полита към вратата на Питър Шилтън. Той излиза, за
да боксира, успоредно с него в един обречен сблъсък скача
двадесет сантиметра по-ниският Марадона, който
отчаяно протяга ръката си и с върха на пръстите избутва
топката над ръцете на английския вратар и кълбото влиза
в празната врата. Обърканият Али Бенасър поглежда към
Дочев, който вече спринтира към центъра и потвърждава

редовността на гола. Англичаните наобикалят главния
съдия. В настъпилата еуфория единият от аржентинските
коментатори е толкова объркан, че в първите минути
казва, че голът според него е с ръка, но малко по-късно негов
колега заявява, че след повторенията в студиото всички са
се убедили в редовността на гола.
Англичаните изглеждат объркани и четири минути
по-късно светът става свидетел на другото лице на
Марадона – това на гения. Той поема топката в центъра
на терена, измъква се елегантно от опеката на Рийд и
Биърдсли, след това се понася към английската врата,
като последователно елиминира съпротивата на Сансън,
Бъчър, Фенуик и вратаря Питър Шилтън, и праща топката
в мрежата. Голът на века и сигурно най-гледаният гол
в историята на световните първенства. Не може да
се отрече и безобразната игра на англичаните, след
като шестима играчи не могат да се доближат до своя
съперник, за да го съборят, както в предишните срещи
това правят далеч по-нискокласните защитници на
Южна Корея и България. Също би могло да се очаква, че
провокирани от поведението на Марадона при първия гол,
някой от английските защитници би направил едно остро
и отмъстително влизане. Нищо подобно не се случва и
Аржентина повежда с 2:0.
След този гол обаче има още близо цяло полувреме.
Англичаните успяват да върнат едно попадение в 81-вата
минута чрез звездата на „Тотнъм“ Гари Линекер, но в
този ден всичко като че ли е на страната на Аржентина и
англичаните отпадат от надпреварата. С известна ирония
може да се заключи, че една система за видеоповторения би
лишила света както от една несправедливост, така и от
един от най-великите голове, който идва като следствие
от действията на англичаните след първото попадение.

На Световното първенство през 1986 г. Диего Марадона отбелязва
с ръка първия гол във вратата на Англия.

Години по-късно се твърди, че именно отмъщението на
Диего заради Фолклендската война му дава такъв статут,
какъвто Меси няма как да достигне.
Този двубой оставя толкова траен спомен, че подобно на
четвъртфинала от миналото първенство между Италия и
Бразилия се превръща в най-голямото събитие на турнира
доста преди края на самото първенство. На този фон
полуфиналът срещу Белгия изглежда за аржентинските
футболисти по-скоро въпрос на концентрация. Съперникът
им показва силен футбол и се класира като един от найдобрите трети отбори. След това на четвъртфинала
белгийците надделяват над класните испанци след
равенство 1:1 и изпълнения на дузпи, а в безспорна звезда и
лидер на отбора се превръща Ян Кулеманс. През първото
полувреме Белгия показва равностойна игра, а изнесената
напред защитна линия на Аржентина на няколко пъти гледа
безпомощно към страничния рефер, който все пак вдига
флага за засада. Гол на Буручага е отменен за игра с ръка на
аржентинския нападател, а след като определя страничния
рефер за бърз като светкавица, английският коментатор
тъжно заключава, че това няма как вече да помогне на
английския национален отбор. В началото на втората
част аржентинците поемат контрола върху срещата.
Първо Валдано пуска светкавичен пас към Марадона, който
не пропуска отблизо да отбележи – 1:0 за Аржентина.
Отново той прекършва белгийците, след като минава през
центъра на отбраната и елиминира няколко защитници,
за да отбележи едно подобие на гола срещу англичаните.
Подобно на Кройф и Холандия, последното препятствие
пред върховната слава и световната корона е отборът на
Западна Германия.

Западна Германия на Бекенбауер
Възходът на германския отбор от втората половина на
80-те години на ХХ век се свързва с появата в
треньорската професия на Франц Бекенбауер. Воденият от
него отбор изглежда, че не притежава класата на неговите
съотборници от 1974 г. Румениге се намира в залеза на
своята кариера, а на младите звезди на отбора като Лотар
Матеус все още липсва опит. В игрови план отборът е
изграден около стабилната защита, въображението на
Матеус и головите умения на Алфос и Фьолер. Ветеранът
Румениге е на резервната скамейка, за да бъде използван в
ролята на щастлива резерва.
Както и преди четири години, германците започват
трудно. В група с Уругвай, Шотландия и Дания, основният
съперник се очаква да бъде именно датският динамит.
В първия двубой южноамериканците повеждат с ранен
гол на Алсаменди, а именно влезлият като резерва
Румениге изработва изравнителното попадение, дело на
Алфос. Във втория мач на пътя на Германия се изправя
един отбор, вдъхновен от една трагедия. По време на
решителния сблъсък от квалификациите за световното
първенство треньорът на Шотландия Джак Сок умира
от сърдечен удар. По спешност на поста застава
постигналият успех с „Абърдийн“ млад специалист
Алекс Фъргюсън. По подобие на предната среща и тази
тръгва лошо за германците, след като защитата изпуска
Гордън Страхан и той открива резултата. Малко покъсно, след нетипична красива многоходова комбинация,
Фьолер се оказва пред опразнената врата на съперника
и изравнява резултата. Главният съдия пренебрегва
вдигнатия флаг на страничния съдия и това още веднъж
подчертава ролята на комуникацията между реферите
на това първенство. В началото на втората част Алфос
наказва грешка в защитата на шотландците и бележи
победния гол. В последния двубой от групата, както и
преди четири години, всичко вече е решено след като
Уругвай и Шотландия завършват по-рано през деня 0:0, с
което приключват своето участие на Мондиала. В тази
ситуация няма как да има мач на срама, но германецът Сеп
Пионтек, който е начело на Дания, успява да нанесе удар по
слабото самочувствие на своите сънародници. Червеният
динамит играе най-добрия си футбол и този път няма
спасение за германския отбор, който губи с 0:2.
В елиминационната фаза първото препятствие за
Германия е стабилният отбор на Мароко. Африканците
се представят на ниво в груповата фаза, като започват
с амбициозното 0:0 срещу Англия, след това постигат
още едно престижно равенство срещу звездния отбор на
Полша, а накрая побеждават Португалия с 3:1. Именно
тяхната организирана игра се превръща в проблем
за не особено креативния германски отбор. Мачът
отиват към продължения, но три минути преди края на
редовното време Матеус изпълнява пряк свободен удар
от около 35-40 метра, а мощният му удар минава покрай
стената, построена от само трима играчи и топката
попада в мрежата зад мароканския вратар Заки Баду. На
четвъртфиналите съперник на Германия е домакинът
на първенството Мексико. След леката победа на
осминафинала над България цялата страна вярва в успеха
над неубедителните до този момент германци. Мачът
отново върви трудно. Редовното време и продълженията
завършват без голове. Всичко се решава след изпълнение на
дузпи, в които Шумахер отново е блестящ и две негови
спасявания донасят успеха с 4:1.
Полуфиналът противопоставя Германия и Франция.
Очакванията за повторение на драмата от последното
световно първенство се подсилват от факта, че много
от значимите участници в предишния двубой са на
терена, включително и скандалният Шумахер. В онзи
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момент франзуците изглеждат абсолютен фаворит след
като пристигат като европейски шампиони, а лидерът
им Мишел Платини е носител на „Златната топка“ в
последните две години. В предварителната група петлите
се класират на второ място след Съветския съюз, а на
осминафинала побеждават настоящия световен шампион
Италия. На четвъртфинала французите пък изиграват и
един от най-красивите мачове на първенството срещу
Бразилия – редовното време завършва 1:1, след като в края
на мача бразилската легенда Зико пропуска дузпа, успехът за
отбора идва след изпълнение на дузпи, въпреки пропуска на
Платини.
Очакванията за повторение на драматичния мач отпреди
четири години не се оправдават напълно. Бекенбауер прави
промяна и Румениге започва като титуляр, което се оказва
правилен избор. Именно той печели едно нарушение отдясно
на границата на наказателното поле, след което Андреас
Бреме изпълнява пряк свободен удар, а топката минава
под плонжа на френския вратар Батс. От този момент
нататък германците се бранят организирано, а от своя
страна французите рядко стигат до чисти положения за
гол. В края на мача Руди Фьолер бележи и втори гол, с който
праща Германия на финала.

Финалът коронясва
митологичната десетка
Вдъхновените аржентинци, водени от своя идол Диего
Марадона, изглеждат пълна противоположност на този
германски отбор, който достига до тук след вратарски
грешки и победа с дузпи. От друга страна обаче стабилната
игра в отбрана изглежда като единствения шанс срещу
феноменалното нападение на Аржентина. Старши
треньорът Бекенбауер взима решение да постави Матеус
като персонален пазач на Марадона – по подобен начин
както той самият пази Боби Чарлтън тридесет години
по-рано. Мачът започва трудно за аржентинците. Първо
Бреме изпълнява опасен пряк свободен удар, а малко по-късно
изнервеният Марадона получава жълт картон за протест
срещу съдийско решение. Скоро обаче аржентинската
десетка показва другото си лице. След бърза размяна на
подавания със Сцифио, той е съборен близо до флагчето
за ъглов удар. Фаулът е изпълнен от Буручага, а топката
попада на главата на Браун, който бележи за 1:0. Десет
минути след почивката Аржентина нанася и втория
си удар. Бърза комбинация между Марадона и Енрике е
последвана от извеждащо подаване към Буручага, който
напредва и с точен удар прави резултата 2:0. След този
гол германците правят най-добрите си минути на това
първенство. Първо след ъглов удар Бреме намира Фьолер,
който праща топката по посока на вратата, а Румениге
протяга крака си и я вкарва в мрежата за 2:1. Минути покъсно отново след изпълнение на ъглов удар Бреме намира
Бертолд, който с глава насочва към Фьолер и нападателят
изравнява за 2:2. Изглежда сякаш настойчивостта отново
ще помогне на отбора на Бекенбауер да преодолее съперника.
Сякаш в еуфорията около настъпващия обрат германските
бранители и в частност Матеус забравят за опазването
на Марадона. Останал свободен между няколко бранители
в центъра на терена, с едно докосване от въздуха той
насочва топката към нахлуващия Буручага, аржентинската
деветката надбягва останалия сам срещу него Ханс Бригел
и с точен удар преодолява вратаря Шумахер за 3:2. Това се
оказва и крайният резултат.
Вторият пореден загубен финал не води до драматични
последствия за германския национален отбор. Това е краят
на кариерата на световни първенства на имена като
Шумахер, Бригел, Магат, Алофс и разбира се, Румениге,
които се оказват единственото следвоенно поколение от
германски футболисти без спечелена световна титла. Все
пак подобно на Хелмут Шьон, Бекенбауер е оставен да

Втори гол на Диего Марадона и Аржентина побеждава с 2:1
Англия.

продължи своята работа по изграждането на шампионски
отбор.
Празникът в Аржентина започва веднага след съдийския
сигнал. Без натиск върху отбора от политическата власт
играчите на Билардо печелят тази титла, която отбелязва
и началото на демократизацията в страната. Едва ли има
друга световна титла, която да е така тясно свързана
с образа на един човек. Той олицетворява драматизма
на своята нация, където талантът е толкова значим,
колкото и умението с цената на всичко да успееш в един
свят, от който не можеш да очакваш нищо даром. Все
пак е необходимо да се отбележи организираният начин на
игра на аржентинците – безспорно наследство от „ерата
Меноти“ и продължен от Билардо. Твърди и непоколебими
във физическите сблъсъци, неговите играчи създават
една основа, върху която да се дава свобода на Марадона.
Подобно на големия съперник Бразилия, и Аржентина вече
има своя митологичен номер десет.

Епосът след трагедията
Ако през 1978 г. жанрът на политическата трагедия
слага петно върху радостта на хората в Аржентина,
то през 1986 г. митологическият епос, обратно на
онова време, поставя човешките страсти в центъра на
историята. Диего подобно на древногръцките божества
притежава свръхчовешки умения, но той притежава и
цял набор от човешки страсти и това го прави толкова
магнетичен – един от нас и един много повече от нас.
Именно световното първенство прави възможен неговия
биографичен мит чрез неговото велико дело – световната
титла. В документалното кино тази история за успеха
на едно католическо момче ще бъде разказана от приелия
православието босненски режисьор Емир Кустурица. За
аржентинския футбол сянката на Марадона тежи над
множество таланти.
На прага на големите промени в света Мондиалът в
Мексико остава в много голяма степен изолиран от
големите обществени проблеми, които по един или друг
начин бележат последните три първенства. Все пак
успехът на Аржентина остава част от един опит за преход
към демокрация. В края на 1989 г. правителството на Раул
Алфонсин пада от власт поради неуспешните икономически
реформи и хиперинфлацията в страната. В един познат
за аржентинското общество път на приближаване и
отдалечаване от политическата и
икономическата стабилност футболът
в страната ще бъде едновременно
жертва и спасение, докато месиите с
номер 10 на гърба ще се превърнат в найценната стока.
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В зората на култа
от стр. 10
живеещи в една. Физическото му отсъствие от България
сякаш усилва усещането за отдалечено, но почти небесно,
свръхреално влиятелно присъствие – едно от трите
слънца.
През есента на 1945 г. слънцето огрява България с
цялата си светлинна мощ. Тогава се случва голямото
завръщане на Димитров, непосредствено предхождано
от завръщането на съратника Васил Коларов – точно
на 9 септември също от Москва; то е отбелязано само
с подгряващо приветствие „Добре дошел!“ и с акцент,
че Коларов си идва „след дългогодишно принудително
пребиваване в чужбина“9.
Георги Димитров излита от Москва за София на 4
ноември същата година10. След 22-годишно отсъствие
от България той се появява сякаш точно за честването
на 28 години от Октомврийската революция, а иначе
– за наближаващите парламентарни избори на 18
ноември. Произнесеното от него извън сценария слово
на 6 ноември в Народния театър и приветствието му
към множеството, събрало се в Градската градина се
превръщат в тиражирани и обсъждани думи и жестове.
Година и два месеца след 9 септември 1944 г. Димитров
най-после се появява с лицето си пред българската
публика, но не за да влезе в ролята на национален герой
и обединител, а за да се включи пряко в предизборната
борба.
Репортажите за това събитие уплътняват картината
на всенародния възторг. Около Народния театър
тълпите през целия ден очакват появата на Димитров.
Навсякъде „работата се прекъсва“, „хората се гледат
мълчаливо, стискат си ръцете, прегръщат се“, изникват
плакати, „написани с креда или просто с въглен, на ръка,
разкривено“ – „Добре дошел, др. Георги Димитров“.
От уста на уста се носи, че следобед той ще говори в
Народния театър. По дърветата на Градската градина
се катерят стари и млади хора11. Тълпите преливат
по ул. „Левски“, стигат до Двореца. Навсякъде, където
има високоговорители се образуват големи групи12. В
16.50 ч. след министър-председателя Кимон Георгиев в
министерската ложа на театъра се появява самият той:
„В тоя миг ложата се изпълва от величествената фигура
на славния вожд на БРП (к), основоположникът на ОФ др.
Георги Димитров.
При появяването на очаквания гост цялата зала замира за
миг, за да избухне след това в неудържим гръм от възторг,
от звънтяща радост. Софийските граждани, станали
на крака, приветствуваха своя вожд, другар и брат.
Нестихващи ръкопляскания, гръмко, продължително ура,
дълго и развълнувано – докато гърлото пресипне.[…]
Повече от 10 минути овациите не стихват.“

Речите на останалите официални лица преминават някак
между другото. Понечват да закрият тържеството,
но множеството крещи, че иска да говори Димитров.
Вътре „залата гърми от ръкопляскания“, а „народът
вън набляга, къса кордона от милиционери и прелива до
колоните на театъра“.
Тогава Димитров откликва. В речта си първо обвинява
лидера на Демократическата партия Никола Мушанов,
че като премиер след края на процеса в Лайпциг не го
е допуснал в България под предлог, че не е български
поданик. После споделя впечатленията си от
опозиционната преса, където „безскрупулно, безогледно
и безчестно се лъже и клевети против собствения
си народ, против собствената страна и нейното
правителство“. Възмущава се, че на „опозицията се
даде свобода“, но тя „злоупотребява с тая свобода“.
Двукратно повтаря: „Съвсем са си разпасали пояса“.
Отдава заслуженото на „генералисимус Сталин“,
тактически отрича, че в страната няма да се въвежда
„съветска власт“ и „социализъм“ и т.н. По същество
речта му е изцяло предизборна – с атаки към опозицията
и с апели да се гласува за Отечествения фронт13. Накрая
Димитров излиза на балкона на Народния театър и
„сърдечно усмихнат приветствува възторженото
множество“, а „кипи това море от граждани и скандира:
„Сталин – Тито – Димитров“, „Сталин – Тито –
Димитров“ – това е поздрав на обет“. На някои места
„жени с черни забрадки бършат сълзите си“, а „една
стара жена, Стоянка Милошева от Трън, с насълзени очи
казва: „Сега мога да умра“.
Добре дошел! – Работническо дело, бр. 302, 10.09.1945.
Вж. Димитров, Георги. Дневник. 9 март 1933 – 6 февруари
1949, С., 1997, с. 510.
11
Чествуване на 28-годишнината на Великата октомврийска
революция и завръщането на големия българин Георги Димитров
в родината – Работническо дело, бр. 352, 7.11.1945.
12
Столичани за първи път вчера видяха Георги Димитров – Ден,
бр. 75, 7.11.1945.
13
Др. Георги Димитров зове: Напред
за блестяща и съкрушителна изборна
победа! – Работническо дело, бр. 352,
7.11.1945.
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Тези епизоди се преекспонират в официалната
пропаганда на 1945-а и постепенно стават обект на
митотворчество. Подета е кампания, в която от
всички краища на страната долитат приветствени
телеграми, дописки и резолюции. В тях се коват
формулите, чрез които фигурата на Георги Димитров
все по-често ще бъде пропагандирана и възпявана: „любим
учител“, „създател и пазител на ОФ“, „баща и вожд“14.
Приветствията за „добре дошел“ преливат в обещания
на народа пред „любимия син“ да победи с оф-бюлетината
в предстоящите избори15. Със завръщането на Димитров
в България политическият живот и битките в него рязко се
персонализират. Култът към вече присъстващия български
вожд не просто следва почти огледално култа към Сталин в
СССР, но и се превръща в политическо средство в борбата
с опозиционните партии. Образът на народния водач,
който е „основател на ОФ“, „герой от Лайпциг“, „съратник
на Сталин“, се възправя от пропагандата като приказен
великан, който с лекота може да помете всякакви петковци,
пастуховци, лулчевци, мушановци, гиргиновци и прочее
отстъпващи му в политически мащаб опоненти.
Как го посрещат писателите?
На първа страница „Литературен фронт“ публикува
своеобразен поздравителен адрес, с който приветства
„своя голям съотечественик“ и споделя вярата си, че с него
„родината ще бъде по-силна, по-твърда, повече уверена в
своето бъдеще“16.
В пропаганден репортаж за 6 ноември Младен Исаев
го описва като „героичен и мъдър мъж“, „великият
българин, чието светло име се разнесе по цялата планета“,
„той – нашият мъдър учител и вожд“, „инженерът и
вдъхновителят на нашия Отечествен фронт“:
„Не стихва народният възторг. А той стои горе в
ложата, едър, силен с големи умни очи, черни, високо
извити вежди, черни мустаци и полупобеляла коса. От
цялата му мъжествена фигура, от благородното му
волево лице вее неотразима сила. Той напомня могъщ
планински орел, който е минал през много бури, победил
ги е и в тая ведра ноемврийска вечер е кацнал на спокойна,
огряна от слънцето скала.[…]
Много прекрасни монолози, написани от гениални
писатели, са слушали тия стени, но тая вечер публиката
слушаше не актьор, който пресъздаваше живота на герой,
а слуша един действителен неповторим герой, дошел
направо от живота.“17

Изкуството е поставено под натиск от живота.
Осъществен е обрат между персонаж и човек – образът
на вожда е пряко въплъщение на героическото битие,
преляло от действителността към изкуството и
обратно. Границите между тях са размити – Димитров
става жива, налична легенда, толкова въздействащ
в реалното си присъствие, че сам се преобразява в
неръкотворен образ. Свръхчовек, който магически се
превръща в произведение на изкуството.
Ето защо не е чак толкова смайващо, когато стиховете
за вожда започват да се пишат сякаш от само себе си.
Нека тук отбележим само една от десетките творби –
на 22-годишната млада надежда Божидар Божилов,
който пише стихотворението „Димитров“. То също
има пряка предизборна цел, но съдържа в себе си строфи,
които – по-късно редактирани и пренаписани – влизат
в личния „антологиен фонд“ на поета и в „златния
фонд“ на нарастващата Димитровиада. Първият
вариант на текста функционира като лирически
репортаж от паметната вечер на 6 ноември, примесен
с ретроспективни картини от биографията на вожда –
стачки, арести, война, „въстание в Септември“, „името
му става динамит“, „име – мит“, „портретът в СССР
сияй“, „в Москва върви наред със Сталин“:
А днес е тук. Човешки прост, щастлив.
И казва: Изборите ни ще станат...
А мислиш си: Живота ни красив
ще стане, във букака стар и див
заводи ще говорят със балкана.18
„Ах, как съм радостен. В ноември – май“ – така започва
последната строфа, чрез която Божилов пренаписва известния
стих на Гео Милев. В творчеството на младите соцреалисти
вождът вече има власт да сменя местата на сезоните.
*
При завръщането на Димитров опозиционните гласове
остават резервирани. Те също са в предизборна битка.
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Народът от градове и села горещо приветствува др. Г.
Димитров – Работническо дело, бр. 354, 9.11.1945; Добре дошел
на родна земя – Работническо дело, бр. 355, 10.11.1945; Др. Г.
Димитров събра дълбоката и непринудена любов на народа –
Работническо дело, бр. 356, 11.11.1945.
15
Българският народ обещава пред своя любим син да завоюва с
оф бюлетина 18 ноември – Работническо дело, бр. 357, 13.11.1945.
16
Българските писатели поздравяват своя приятел Г.
Димитров със завръщането му в родната земя – Литературен
фронт, бр. 11, 17.11.1945.
17
Исаев, Младен. Историческа вечер – Работническо дело, бр.
355, 10.11.1945.
18
Божилов, Божидар. Димитров – Народна младеж, бр. 44,
17.11.1945.
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Георги Димитров

В неподписани коментари по повод речта от 6 ноември
вестник „Знаме“ няколко пъти назовава водача на БРП (к)
„българския диктатор“19, „непогрешимия диктатор“20 и
т.н. Никола Мушанов отговаря, че след приключването
на съда в Лайпциг в края на 1933 г. като министърпредседател не е получил нито една телеграма от Г.
Димитров21.
В своята постоянна рубрика в „Народно земеделско знаме“
Трифон Кунев изрича разочарованието си, че първата реч
на Г. Димитров е „една реч, която е много партизанска, за
да можем да я определим като държавническа“:
„Тонът, с който г. Георги Димитров произнесе своята
първа реч в България, не беше сполучен, според нас. Ние
мислим, че един основател на ОФ трябваше да говори
повече с тон на примирителност, отколкото с гама
на усмирителност. Ще си позволим да отбележим, че
българският народ в миналите насилнически режими
достатъчно е бил заплашван, та днес няма вече място за
категорични закани и заповеди.[…]
Господин Георги Димитров каза в речта си, че той
прочел щом слязъл от аероплана нашия вестник и в.
„Свободен народ“ и веднага познал, че тук, в България
има вече не свобода, а слободия. Ние не знаем аршина
на г. Димитров за свободата, но тук в нашата страна
тия понятия се мерят по Търновската конституция,
за възстановяването на която се заклеха тържествено
всички отечественофронтовски министри с
платформата си от 9 септември.“22

Предизвикателството е отправено. Впрочем то
не е спестено още при завръщането в България на
Васил Коларов. Тогава Коларов е уязвен, „че си служи с
изопачаване на фактите и даже чисто и просто с лъжи“,
като това се обяснява с лоши журналистически навици,
„защото той е живял цели 22 години в страна, гдето
няма партийни полемики“23. Тоталитарните нагласи и
навици на Димитров и Коларов, придобити в Москва,
проличават още в първите им изявления на българска
земя и предизвикват негодуванието на инакомислещите.
Особени страсти започва да разгаря темата за
свободата на печата, по която комунистическият вожд
Димитров повежда персонални битки с опозиционни
писатели и журналисти. Тези автори вече нямат
съмнение, че България си има нов диктатор, а неравната
борба с него се превръща в кауза.
Тезисите на г. Г. Димитров – Знаме, бр. 40, 8.11.1945.
Георги Димитров пред софиянци – Знаме, бр. 40, бр. 40,
8.11.1945.
21
Отговор от Н. Мушанов на Г. Димитров – Знаме, бр. 41,
9.11.1945.
22
Кунев, Трифон. Речта на г. Георги Димитров – Народно
земеделско знаме, бр. 77, 9.11.1945.
23
Вж. рубриката Ситни-дребни като камилчета [Моралът на г.
Васил Коларов] – Народно земеделско знаме, бр. 42, 29.09.1945.
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Вино в петел
Иван Братованов
Имам малко на брой любими неща: дрехите, в които
съм облечен, книгите, които се правя, че препрочитам,
хората, с които времето минава неусетно; а защото съм
и това, което ям – имам една рецепта за приготвяне
на „вино в петел“, която много години подред вече се
стремя да популяризирам, но не под марката „българска
храна“, а само като синестезия на художествена
кулинария, подобно на тенджерата, нахлупена на главата,
на гозба за всички сетива, която би накарала всекиго да
се заоблизва; това е едно почти любовно обяснение към
всичко онова, което ни прави българи, ерес без световен
аналог – усещането да си различен; практическото
упражняване на философските възгледи, мъдруване върху
природата на щастието, такова каквото трябва да е,
без значение какво е било – възхвала на едно „двукрако
без пера“ (но с плоски нокти); с други думи, дзен на
петльовите шпори и гребен:
Вино в петел –
рецепта за автентично национално гурме.
(или защо C-is moll няма точен превод на български)
(фрагменти, подредени по вкус)
1. (Солен)
Първо за виното.
Количеството му рядко е оказвало голямо влияние
върху събитията и процесите (в доста исторически
трактати, писани от чужденци, се споменава, че
българите употребяват доста алкохол, без обаче да
им личи): има ли го – никога не стига, но качеството...
нали се сещаш, че още според средновековния земеделски
закон за увреждане на лозе, крадене на грозде, похабяване
на вино са рязани ръце, крака и уши; т.е. на ползата от
опиянението у нас винаги са гледали зверски трезво.
Вероятно това е направило нашенеца така успешен
в майсторското изпипване на всяка работа, дори в
бягството от смъртта, както и в това да преследва с
упорство на костенурка постигането на всяка една цел,
или го кара да се ослушва като заек под коя точно шумка
в гората дреме неволята.
2. (Кисел)
Оставиш ли се да те убедят, че във виното има истина,
защо вярваш, че ако боднеш лозова клечка в земята, ще
пиеш вино. Тогава за теб, заклетия оптимист, старите
линове са наполовина пълни с ново вино, докато каците
без дъно винаги ще си останат наполовина празни от
очакването някой някога да ги напълни догоре. Те нямат
задръжки и поемат всяко количество вино (илюзии), с
които според възможностите пълним животите си.
А и щом веднъж речеш: Лозето не иска молитва,
а мотика – защо се молиш и кому? – Работи си
„нивата“!
Това първично противопоставяне: чуждият
„оптимизъм и глупост“ срещу родния
„песимизъм и проява на разум“ е чаровно.
Как иначе се определя фактът, че ако
попиташ един французин кое е любимото
му вино, той ще отговори примерно:
„Шато Лафит“ от 1963 година, вино с
дълбок вкус и изискан аромат, гроздето
за което е брано рано сутринта,
двайсет минути преди да падне роса;
то е отлежавало в дъбови бъчви,
материалът за които е добит
в добре огрени от слънцето
гори, разположни върху леки,
пропускливи почви; докато всеки
българин ще ти отговори
простичко: пий (гостенино/
странниче), от моето похубаво няма наоколо!
Чуждото е възхвала
и балада, родното
е епическа песенна
проза, пълна с живот;
мистериум, в който вино и
кръв преливат от хора в чаши
(всяка прилика с фразеологизма
„преливам от пусто в празно“ да се
счита за напълно случайна).

белите по принцип са духовни аристократи и страшно
хубаво пеят, но кой ли пък ги слуша.
В интерес на истината, за която по-горе вече стана
дума, трябва да се споменат и черните петли: те
са жертвени птици, които въпреки анатомичните
несходства обикновено снасят единствено верните
прогнози за бъдещето и точно по тази причина рядко
преживяват Петровден на годината, в която са се
излюпили, понеже съвършенството поражда завист на
Земята и може да зарадва единствено невидимия Бог във
висините.
4. (Горчив)
Все пак защо вино в петел?
Защото националното винаги е служило и ще служи за
отграничителен белег (вносната дума, която го заменя е
„маркер“).
Ако французите традиционно приготвят петел във вино
(Coq au vin) и това ястие е неразделна част от основата
на Световната кулинарна енциклика, то какво остава за
нас?
Нима Йордан Вълчев вече не противопостави на
Наклонената кула в Пиза своята „Наклонена пиза в Кула“.
Нашето срещу другото.
Достойнството срещу падението – сладкодумното
(Вазово) пиянство, което: Всеки ден... взимаше нови
размери и нова сила и заедно с него – приготовленията;
старо и младо беше се заловило за работа. Селяните не
доораваха нивите, за да леят куршуми, и гражданите
зарязваха търговията. Тайни пощи сновяха денонощно
между разните комитети и централния в Панагюрище,
както тайните полиции следяха явните; младежите
излазяха на военно обучение с пушки под команда на
стотници и десетници; жените тъчаха навуща, плетяха
върви за тях и увиваха фишеци, а бабите месеха и
печеха сухари; чизмарите работеха само чанти, цървули,
паласки и други бунтовнически потреби; самите селски
векили, бирниците, кметовете и други официозни лица
взимаха ревностно участие в приготовлението. Във
всяко село растеше складът на оръжия, куршуми и
барут – барута го доставяха самите турци; черешовите
дънери провъртени, одялани, стегнати с железни обръчи,
образуваха артилерията! А копринените знамена
със сърмени левове, които ревяха, фантастическите
хъшовски премени, свещеническите лъскави одежди
и кръстовете, и хоръгвите съставляваха декора
на настъпающата борба. Влиянието на това общо
опиянение се отрази и на самите игри на децата. Те
замениха челика, топката, ликото, пумпала с игра на
талим, сред улиците, като си правеха пушки от пищели,
саби от дръвца... Старите хора, учудени, си казваха:

„Това е поличба божия“. А поличби небесни нямаше, които
да предсказват страшната буря. Да, освен чудноватото
предсказание: „Туркiа ке падне, 1876“, което обикаляше
навред и смущаваше най-скептичните умове...
...се противопоставя на другото, от романа на Сенкевич
„С огън и меч“:
Все пак между белезите за зла прокоба два изглеждаха
особено показателни, че наистина има някаква заплаха.
Първо – по всички села и градове се появиха безброй
старци гуслари, а между тях имаше и някакви чужди,
никому непознати лица, за които се шепнеше, че са
фалшиви просяци. Те се влачеха всякъде и скрито вестяха,
че наближава денят на Страшния съд и на гнева Божи.
Второ, низовци започнаха да пият на провала... Това
явление се повтаряше толкова често, та по-късно
украинците, преживели много неща, свикнаха да казват:
„Охо! Тресат се кръчмите от низовци, значи нещо се
готви в Украйна“. ... И ето че през пролетта, за която
става дума, казаците започнаха да пият, както никога
досега, и то не в една околия, не в едно воеводство, а
надлъж и нашир по цялата Рус.
Значи нещо наистина се готвеше, при все че самите
низовци не знаеха точно какво... От много години вече
се носеха вести за голяма война срещу поганците, която
кралят искал, за да увеличи плячката на добрите молойци,
но ляхите не я искали – а сега всички тия вести се бяха
смесили и родиха безпокойство в човешките глави и
очакване на нещо необикновено.
Нима това не ни кара да изпадаме в полурелигиозен
екстаз пред думите „О, неразумни и юроде, поради что се
срамиш да се наречеш болгарин!?“; или не е изповяданото
стремление пред историята и славните прадеди да сме
нещо друго, да не сме себе си – пияни от факта, че нявга
сме давали (макар и да сме вземали от него) нещо на
света, всяко следващо поколение да е „Бодра смяна“ на
предишното, да опазва „Дервишовото семе“ ако не за
друго, то поне от „кумова срама“; да сме все над другите
(а не първи сред равни) – единаци, приложими към всяка
вяра, без да носим истински (наша) вяра в себе си.
5. (Лютив)
А какво е C-is moll и защо бе намесен в цялата история?
Отговор: До диез бемол.
Музикална тоналност с четири диеза при ключа, с който
Бетовен заключва Лунната соната в кулата на глухотата
си, за да посрещнат заедно „ударите на съдбата“ от
Петата му симфония, в C moll (до бемол).
Отново противопоставяне, но културно, само-значещо:
четири диеза срещу три бемола.
Неестетично и нефилософично, действено: гуша за
гуша, зъб за зъб и око за око, родило по-късно
в Славейковата поема въпроса „... изблик на
безумье?“, безпаметството „за формата и строя“.
Баталия извън времето, която му слага началото,
билката излекувала Сократ, всичките статуи
на Давид върху гроба на Голиат, св. Себастиян,
прободен от множество стрели, ефимерното
модерно време, което капе, разсипано на
циферблати; безбожно дребните неща, овързали
ръцете на поредния „Гъливер“ – тарантулата,
нападната от мравки, тарантелата, с която
са прогонили Наполеон от Неапол; краят,
който бележи началото на вечност,
парадоксално разпростряна от
(без)край до (без)край.
Нещо (всичкото), което не
можем да си обясним или
намерим. Вкусът, който
е съставен от всички
останали – балансът
и мярката, носещи
умиротворение –
щастието – нашето,
което трябва да е и
щастие за другите.

3. (Сладък)
Няколко думи за петлите.
Българските петли, за разлика от всички други, са или
диви, или глухи – средно положение сякаш не може да има;
обикновено се смята, че дивите петли силно любят,
а глухите – силно мразят. Дойде ли времето един див
петел да се прави на глух, за него обикновено казват, че е
изкукуригал.
Много важен е и „Въпросът за цвета“: ако за червените
петли се знае, че са тирани, които жертват всичко в
името на собственото си добруване (разбирай кеф), то
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Антонина Георгиева: Чета ЛВ
без предразсъдъци

Л

Антонина Георгиева

* * *
Невинаги ще е слънчев
лъчът, погалил лицето ти:
понякога ще е мълния,
отразена в огледалото
по време на лятна буря,
друг път – зелена искра,
проблеснала дрезгаво
при първия трамвай.
Това, което искам да кажа, е,
че въпреки електричеството,
което си беше тук,
когато дойдохме,
ние носим светлина.

Фотография: Камелия Спасова

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.

върху който е записал нещо –
нещо важно, вече никому потребно,
или ще прегъне леко и веднъж,
и ще го остави да потъне,
натежал под другите отпадъци.

но какво от това,
нали все пак имам удобството
никой друг,
дори човекът в огледалото,
да не може да ме разбере напълно.

Свръхнова

* * *

Струва ми се, че не мога да се скрия
от вселенските приумици
и от блясъка на всяка супернова,
носеща смъртта във себе си.
Правилата са едни и същи:
чувството свети кратко, но ярко.
Свръхочакването избледнява
и всичко изглежда същото, но без да е.
Страхувам се, че съм пропуснала мига,
в който светът ни се е разширил необратимо.

понякога сънувам кутията
за бисквити на мама
пълна с меки игленици
в които забити карфиците
загледани право към мен
кимат с глави одобрително
сякаш съм слънце
а те малки и блестящи
метални слънчогледи
ронещи горчивите си семки
понеча ли да ги откъсна
светът ме убожда във съня ми
добро утро, нови рани

Еволюция
в дъждовно време пропълзява
съмнението зад гърба ми
но виждам в локвата пред мен
двуглавия ни змейов силует
отрежеш ли едната му глава
търкулва се и втора с нея
какви ще произлезем от водата
проблясва люспа със надежда

Излишен съвет
Ако искаш да опознаеш някого,
не оглеждай книгите, стените,
не отваряй вратата на хладилника,
наблюдавай как ще изхвърли боклука.
Ще накъса, ще смачка ли листа,

Synecdoche, New York
Гледах един странен филм
и ми се стори добра идея
да наема някакъв актьор,
който да изиграе остатъка
от живота ми вместо мен,
за да имам повече време
да оплаквам себе си.
Единственото изискване
към кандидатите за ролята
ще е да разпознават отдалеч
контурите на грешката.
Докато си мислех това,
случайно зърнах лицето си
и то ми заприлича на всички други
отражения на лица по света.
Бях готова да се притесня и да отричам,

* * *
Щом ще говорим за романтика,
то това е непременно късният следобед,
в който можеш да останеш неподвижен.
Стига окото да не е обърнато на изток,
прогнозата за времето е без значение
и звукът от автомобилите не дразни слуха.
Ако все пак привечер решиш да пресечеш улица,
задължително погледни също и назад,
но не твърде дълго и само преди да тръгнеш.
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