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Ìотивът за двойниците може да се дешифрира
през тематичноисторическо проследяване от
културните герои близнаци, през античните комедийни
персонажи към Шекспировите двойки, за да достигне
своя взрив през романтизма не без връзка с фокуса, който
му дава Фройд през понятието за злокобно -
“Unheimlich”. Отломки от двойници се разпръскват и
пренареждат през модернизма и постмодернизма.
Проблемът е изтласкан на предната линия за
българското литературознание от автори като Цветан
Стоянов, Миглена Николчина, Огнян Ковачев,
участвайки и предхождайки перформативния акт,
който се подема в този брой на ЛВ, а именно – „Да
влязат двойниците!”.
Двойниците остават неизличими белези при всяка своя
поява... Причината за това е, че те са включени безспорно
във въпроса за въображението. Но тяхното включване
никога не може да бъде еднозначно. Когато се явяват
двойници, имаме двойно явяване, едно раздвоено
присъствие, една сдвоена наличност. Или с други думи,
въвличането на проблема за двойниците е такова
въвличане, което най-малко е двусмислено.
Нерешителността и нерешимостта на ситуацията
относно пространството, което отварят двойниците
помежду си, междината от единия до другия двойник,
разтърсва въображението, разхлабва гносеологичната
връв, дава път на сублимационната енергия. Двойниците
са произход и начало на онова, което има труден
произход или чието начало е прекъсване, разстояние,
пречупване – самото безначалие на художествената
творба.
Ако въображението може да бъде мислено като
познавателна способност, като структура, конструкт
или съд на психосоматичната цялост на човека, в което
се подготвя всеки творчески акт, то с двойниците

може да бъде открита сцената на литературата и
нейните фикционални полета. Двойникът като
повтарящ живота, удвояващ го, възвръщащ го като образ,
е самата бездна на живота, субективен ексцес, оток на
битието.
Но все пак, кои двойници по-точно е нужно да се
включат? Отсъждащите механизми неуместно питат и
въстават с този въпрос - защото за едни двойници ще се
говори, а други ще изскачат на повърхността. Дори да се
постави единствено проблемът за фигурата на двойника
като алтер его на творящото тяло, то редом до този
пишещ синоним на автора ще изплува и проблемът за
фигуративните двойници, които населяват
литературните пространства – призраци, кукли,
машини, автомати, миражни подобия, въпреки че
фигурата на автора и фигуративните двойници са два
съвсем различни казуса. Или винаги ще се намери някой,
който да заключи, че тези и онези двойници са съвсем
същите.
Изобщо стигне ли се до употребата на понятия, свързани
с “идентичността”, “същото”, “съвпадащото”, трябва
да се засили бдителността и предпазващите мерки, за да
не се стига до прибързани решения, които не навлизат, а
прескачат проблема. А навлизането в териториите на
двойниците е възможно само чрез наработване на нов
език, какъвто изисква досегът с всяка огледална
повърхност. Този език е нарцистично тавтологичен,
като заедно с това признава оразличителната сила на
повторението. Да се обсъждат представите за
двойниците е усилие по намиране на двуустна
артикулация, двойно натоварен терминологичен апарат,
така да се поставят думите, че да се запазва
напрежението на тяхното вътрешно разподобяване.
Трудността, която поставя мисленето и говоренето по
темата за двойниците, е свързана с преодоляването на

деленето между оригинал и копие, реалност и
подражание, същност и инструмент. Подобно делене
поставя в доминираща позиция страната, която
изключва двойниците, предоставяйки им винаги само
второстепенни призрачни роли в един метафизичен
проект, който използва копията, подражанията и
инструментите телеологически, насочва ги към
определена цел и в тази перспектива клони към едно
предсказуемо изместване. Сотериологичните нишки са
прекъснати, така че в случая не могат да се скрепят към
излаз нагоре, божественият хоризонт е заличен, а
човекът е застинал в собствената си криза, оставен на
патологиите си, разкъсан или разпръскан в един
шизофренен и множащ се свят.
Собственият двойник е остатък, изтласкан като нещо
чуждо на самия мен, той дублира най-отхвърления или
най-желания силует на аза и срещата с него е двойно по-
ужасяваща, отвратителна и ослепяваща, веднъж, защото
пред мен стои “невъзможното”, и втори път, защото
такова съвпадение не е случайно, а със сигурност
предвещава нещо съдбовно, неизбежно, едновременно
фатално и фантазмено. Интериоризираните богове
раждат вътрешните демони. Когато едните богове са си
тръгнали, а другите още не са дошли (по метафората на
Хьолдерлин), се отваря онова прекъсване, цезура,
междина, което започва да се пълни с двойници.
Двойниците не могат да се снемат, сведат или
изразходят към „моното”, защото в това свеждане се
унищожават, обезличават. Те минават през самия ръб на
езика. Невъзможното да бъде обозначено, проследено,
написано е част от тяхната история, от тяхната
драма.

МАРИЯ КАЛИНОВА
КАМЕЛИЯ СПАСОВА

ÂÚÄÂÎÐßÂÀÍÅ ÍÀ ÄÂÎÉÍÈÖÈÒÅ
Жил Дельоз
Морана Чале и Лада Чале Фелдман
Патрик Дао-Пайе

Любомир Делев
Теодора Л. Цанкова
Яница Радева
Паула Ангелова

Румен Симеонов
Димана Иванова
Андриана Спасова

Поезия
Стефан Абаджиев
Деян Деянов
Калин Михайлов
Ясен Василев



2 Литературен вестник 7.-13.10.2009

ИЗ КНИГИТЕ НА ЖИВОТА

Сърце, душа, нерви какво искате? На какво
се надявате?... Защо си припомням почти с
носталгия за ужасната болест? Като човек,
който е държал в ръка безплатен билет да
излезе от тоя свят и безгрижен и късоглед го
е захвърлил... Искам ли още да живея,
наистина, с всичката си вяра и сила? Труден
въпрос. Не смея да му отговоря.
Да не се изненадваш и да не се обиждаш. Да
се погрижиш с остатъка от силата си: да
приемеш злите и ненаситните проявления
на човешките егоизъм, безочие, завист със
спокойствие и онова равнодушие, което
знае, че не е възможно да бъде другояче,
такива са хората, или само понякога,
случайно, в някои патетични и неутрални
ситуации не са такива.  Да не се обиждаш, да
не спориш, да оставаш спокоен и да
действаш безпристрастно според по-
високите си интереси и задължения. И в
действието, когато е узряло, да не се
колебаеш.

През нощта отново прочетох – в превод на
Костолани – „Ромео и Жулиета”. Преводът
е неравен, на много места фъфлещ.
Бароковият поетичен език на Костолани не
може да възпроизведе фучащия Шекспиров
патос. Вьрьошмарти бе единственият
унгарски поет, чийто език би могъл да
възсъздаде Шекспировата мощ: колко жалко,
че е нямал нито желание, нито страст за
това, а и не е знаел добре английски!
„Хамлет” и „Сън в лятна нощ” на Аран
често са само лирични. Днес нямаме
преводач на Шекспир. Костолани чурулика
там, където Шекспир произнася присъда над
земята и звездите.
Шекспир не познава „правилата на
драматургията”. Създава от нищото, от
праматерията кондензира действие, което
– такова, каквото – се намества на сцената.
Наистина и пространството, и публиката, и
артистите на театъра „Глоуб” не са
познавали „правилата на драматургията”.
Просто във волята на един гений се срещат
сцена, артист и публика.
Героите на Шекспир често умират не
толкова от болката си, а от  ядната си
настървеност, от безсилния си и детински
гняв. Както толкова често хората в
живота.

(дневник на Шандор Мараи, 1943)

КУЛТУРНО

Отговора на запитването Защо ни е
литературата? на Росен Венциславов,
докторант по философия в Университета на
Ню Йорк, живеещ в Бруклин, Ню Йорк, с
интересите в областите на музиката,
фотографията, литературата, модата,
изобразителното изкуство [по бележката в
литернет] (ЛВ, бр. 29, 30.09-6.10.2009, стр. 4):

Ако е вярно твърдението на Йосиф Бродски
(По-малко от единица, есе, от
едноименната книга, изд. „Факел Експрес”,
С., 1988, стр. 5), че „най-простата причина,
която кара писателя да пише: да вдъхне или
самият той да почерпи сили от езика”, то
литературата ни е: и да вдъхваме, или
почерпваме сили на/от езика.

с поздрав най-сърдечен
НИКОЛАЙ БОЙКОВ

Този текст е
построен на
вярата в
двойничеството, в
близостта, която
макар и непълна,

защото абсолютно приближаване е
невъзможно, поражда поетически
диалози. Имам предвид дебютната
стихосбирка на Екатерина Ненчева
„Снежинки” (1909), за която
нееднократно е подчертавано
впечатлението за свързаност с Яворовата
поетика. Близостта с Яворовото писане
е посочвано на ниво композиция
(„контрапунктна композиция” –
Иванчева: 1995), „антитетичните
противопоставяния и заемането на
определни думи” (Пак там). Но дали тук
не се крие нещо друго? Според спомените
на Дора Габе Яворов преработвал и (или)
връщал стиховете им за доредактиране
(Габе: 1994), но дали съвместната работа
не е довела до поетични диалози, раждащи
двойници? Дали приближването не е било
двустранно?
Яворов е имал пълното съзнание за „белия
лист”, който разтварят пред него чрез
поезията си Ненчева и Габе, за
възможността да остави своя отпечатък
върху него. По всяка вероятност той е
гледал на себе си като съз(и)дател,
основоположник не само на нов начин на
писане – „да ви изправя срещу шаблона” –
но и като полагащ основите на поезия,
писана от жени („вие ще носите в душата
си печата на моята душа и, без да щете,
ще служите на моите цели”). Нещо повече
- неговото просвещение се е отпечатало
дори в заглавията на двете стихосбирки на
Ненчева и Габе, въпреки че по времето на
тяхното издаване поетът не се е явил в
ролята на редактор. „Снежинки” прави
това, което и „Теменуги” на Габе. Това
заглавие препраща към цикъла на Ненчева
„Зимни мотиви”, публикуван в сп. „Мисъл”
през 1905 г. В озаглавяването на
стихосбирката си Ненчева е следвала по
всяка вероятност логиката на Габе да
озаглави книгата си „Теменуги” (по цикъла
„Теменуги”, отпечатан през същата тази
1905 г. в „Мисъл”, когато Яворов е
редактор там). Жестът на Габе по
отношение на „букетчетата есенни
теменуги”, които Яворов щ поднася
(„заглавието „Теменуги” е във връзка с
цветята, които той ми изпращаше”).
Същото можем да твърдим и по
отношение на връзката между
„Снежинки” и „Зимни мотиви”. Т.е.
заглавията и на двете стихосбирки
съдържат благодарствен жест към Яворов.
Освен че е свързана с благодарствен жест,
стихосбирката „Снежинки” е
структурирана и като огледало на
„Безсъници”. С това твърдение имам
предвид обърната подредба на текстовете
в стихосбирката на Ненчева, която я
прави някакъв другополов близнак на

книгата на Яворов. Например първото
стихотворение от „Безсъници” – „Моето
сърце” има свой „двойник” в последното
стихотворение от „Снежинки” – „О, пак
ли тъй въздишаш и гориш”. И двата
текста въвеждат сърцето, което
предпочита любовта-пиявица пред мира на
не-любовта. Яворов откъсва любовта
(„найдох и откъсна пиявицата... любов”),
Ненчева също се заканва да го откъсне,
заедно с любовта („Ще трябва из гърди си
най-подир / да те изтръгна със ръце”).
Освен това стихотворенията от двете
стихосбирки градят огледалност на други
нива: чрез използвани лексеми, чрез
мотиви или чрез съизмерване с учителите:
Яворов с Ботев, а Ненчева с Яворов, който
от своя страна й устройва среща и с
Ботев. Димитър Камбуров открива, че
Яворов кара чрез „себеостъпване”
Ботевото слово да търси контакт. „В
пространството Яворов на Ботев му се
случва да срещне и Вазов, и Фурнаджиев, а
и още по-късна българска лирика” („Яворов:
разсъбличането от Ботев”). Отделни
текстове от „Снежинки” потвърждават
случила се среща с Ботев чрез Яворов-
учителя и Яворов-поета. Веднъж накаран
да говори за друго, Ботев говори в (чрез)
поезията, изричаща нещата от коренно
различна нагласа и субектност (Камбуров).
Ако в Яворовото „Угасна слънце”
откриваме инвертиране на Ботевия
пейзаж от „Хаджи Димитър” и
вкарването му в ситуация на безсилие
пред миналото, на малоценността на
сегашното, в „Привечер...” на Ненчева
вторично преобърнатият Яворов пейзаж
сродява „привечер” с „настане вечер” в
една новоконструирана ситуация на
доброволна отделеност на аза от света,
заради някакъв личен „блян”, същностно
различен от хайдушката песен на Балкана.
(„Настане вечер – месец изгрее,/звезди
обсипят сводът небесен” - „Хаджи
Димитър”, Ботев; „Угасна слънце – няма я
луната – /в небо звезди не ще изгреят
пак!” - „Угасна слънце”, Яворов; „Привечер
в ясни небеса /звезда ли, ярко заблести –
„Привечер”, Ненчева).
Яворов не само влияе, не само е пример за
това как се пише поезия. Неговите
текстове са и разговор със или отговор на
стихотворения на ученичките. По този
начин се появават стихотворения ако не
двойници, то много сходящи си,
репетиращи върху общи мотиви и образи.
Стихотворението на Ненчена „Серенада”
(1905) може да разпознае свои варианти в
текстове като „Сенки” (1906) и
„Месалина” (1907). Успоредното четене
на тези произведения, което предлагам
по-долу, ще набележи множеството
допирателни, които се забелязват между
тези творби.
„Месалина” и „Серенада” фиксират
времето на нощта като време на
сладостно очакване и чезнене: „Нощта се
вие /..премрежени са небесата сини,/ лети
звезда отронена в захлас” (Яворов),
„дълбока нощ – луната грей” (Ненчева).
Няколкократното позоваване на любимия
обект чрез „ела” е друг маркер за
сродяване на двете стихотворения. В
Яворовия текст зовът е подобен на
сладостно бълнуване, трикратното
позоваване на статуите – съответно на
Херкулес, Парис, Орфей – е предходено от
двукратното „ела, безумец” при Ненчева.
Финалното „ела” у поетесата има
същата функция на рамкиращото повика
на царицата „ела”, което създава
впечатление на кръговост на зова,
очакващо се ново, повторно обръщение
към статуите. Многоточието след „ела”
на Ненчева също присъства да постави
акцент върху продължителността на
повика. Зовът на лирическите героини е
призив на самката към мъжкаря, свързан с
опиянението от половия нагон (ела.../
„догдето в сладостни мечти / духът ми е
пиян”, „Серенада”, „...аз чакам в шеметния
водовърт/ на страстите: ръцете ти къде
са / прегръдка болносладостна до смърт!”,
„Месалина”).

Друг сроден белег на двата текста е
жаждата, изпиването, нуждата от
течност. В „Месалина”: „изпий я -
усладителната капка / на бликнала в
притома кръв”, в „Серенада” – „На
устните ми прилепни – и пий нектар от
там”. Жаждата и опиянението в двете
стихотворения са свързани също със
сладостта и аромата, за да се изкаже
сетивно (осезателно или вкусово)
еротичното желание на лирическите
говорителки на двете стихотворения.
Безумието е друг знак за сближаване на
двете творби – в „Месалина” то е
състояние на субекта, в „Серенада” – е
обектна характеристика. В обръщението
„безумец” трябва да бъде видяна подкана
за забрава, безпаметно сливане на телата,
което и в двете стихотворения остава
единствено зов – нечут, недостигнал.

Ще се спра на „Серенада” (1905) заедно с
друг Яворов текст, който се явява
отговор на зова „ела” от Ненчевото
стихотворение. Отговорът на повика на
лирическата героиня е даден от „Сенки”
(първа публ. в „Мисъл”, 1906 г., кн. 6-7).
Стихотворението на Ненчева оформя
контрастната двойка дълбока нощ-грееща
луна, сред която е положен лирически
субект, „чезнещ в тъга”. Чезненето е дума,
която в своята семантика назовава нещо,
което постепенно престава да се вижда
или бъде, което може да е и сянка.
Лирическата героиня зове, многократно и
многократно изречения й зов е нечут, той
е недостигнал получателя си. Обектът
(„купней и той за мен сега”) е телесно
невъведен, безплътен, той е копнеещ и
чезнещ, т.е. също сянка. Субектът и
обектът при Ненчева са обектите на
Яворовото стихотворение – сенките
(„сянката на мъж и сянка на жена”).

Стихотворението на Яворов описва
ситуацията, текстът на Ненчева я
изживява, изговаряйки я. Яворовият
лирически аз е вън, в позиция на
наблюдаващ („аз гледам откроени”),
Ненчевата героиня е в ситуацията на
жадуващата („чезна аз в тъга”),
положената „зад бялата завеса”. Онова,
което различава Яворовия текст, е
приближаването на сенките и
превръщането на нечуването в
неразбиране и разминаване въпреки
искането. При Ненчева сенките не се
намират, но им остава убедеността, че
се разбират и че само отдалечеността е
причина за недостигането.
Паралелният прочит на горните
текстове е опит да се прочетат някои
от ключовите стихотворения на Яворов
като двойници на други, забравени от
литературната история текстове,
които допълват общата литературна
картина от минали век.

ЯННИЦА РАДЕВА
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За литературното
двойничество: Яворов – Ненчева

                                                                                                                 ПРЕМИЕРА

На 8 октомври 2009 г. от 19 часа в зала „Методи Андонов“ на Сатиричния театър:

ИЦКО ФИНЦИ В РОЛЯТА НА ПИСАТЕЛ

Това е роля, която известният наш актьор си написа сам – издаде книга със заглавие,
успешно конкуриращо по дължина тези от Възраждането: Мотоциклетът Ромул Велики
Наивист Пак тогава в Сао Пауло Какъв съм за Питър Брук Бобо и други четива.
Спретнатата книжка се появи за първи път на фестивала Аполония и сега поетът Иван
Теофилов (редактор на изданието) я представя в Сатиричния театър „Алеко
Константинов“ – една от сцените, на които Финци и преди се е появявал, но не като
писател.
Книгата „представлява един кипящ словесен коктейл с безпогрешно дозирани пропорции от
смях, самоирония, чисти пориви към детството, интригуващи анализи, празници на духа,

шутовски каламбури, тъга, отчаяние, сарказъм в най-волни построения,
изпълнени с изненадите на парадокса и абсурда“, твърди Иван Теофилов и с това
може би обяснява дължината на заглавието.
Непредсказуемият характер на автора затруднява предположенията ни в какво
амплоа ще се представи той самият в зала „Методи Андонов“ от 19 часа
на 8 октомври 2009 г.

Заповядайте!

Н Е С Л У Ч Е Н И Я Т  К А Н О Н
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Поезията на Ивайло Иванов вече няколко
пъти е отбелязавана като едно от
интересните и репрезентативни явления
на постмодерната ни лирика от началото
на 90-те години насам. Така е и с новата
му лирическа книга  – „Пастирът на
мухи”. Още заглавието на стихосбирката
ясно говори за съчетаването на най-малко
два литературно-естетически пласта,
които творчески си дават среща в нея.
Този на сакралното, боготърсаческото,
духовното начало и на хумористично-
ироничната словесна практика, които
наистина, от край до край, вървят ръка за
ръка в тази книга, сплавяйки
„сериозното”, екзистенциално-
ангажираното и „високото” в плана на
актуалната литература с някои от най-
успешните похвати и реторики на
постмодерната „карнавална” култура у
нас. За естетичния сблъсък на тези два
пласта говори още Жан-Франсоа Лиотар
в теоретичната си книга
„Постмодерната ситуация”.
Постмодернизмът, разбира се, е
отминаващ литературноисторически
период, включително и за българската
култура, и тъкмо заради това
достойнствата на тази книга не се
изчерпват само с успешното й вписване в
този контекст. Тя отива твърде далеч
именно чрез многобройните си отпратки
към други текстове и най-вече към тези
от времето на класическия модернизъм и
в частност на символизма.
В книгата на Ивайло Иванов говори
типично по яворовски една изтерзана,
„романтична” и самотна в своята
двойственост душа. Субектът излиза
подобно на „избрания” народ от
египетското робство на мълчанието в
първото стихотворение, за да заговори на
първия от културните си езици –
отстранено религиозния, да премине през
изпитанията на телесното, комичното,
бутафорното и да завърне себе си като
зрял и религиозен човек в един
свръхперсонален сърдечно сакрален план.
Така вътрешният сюжет на книгата
сякаш сключва своя завършен кръг.
В този контекст изключително важен се
оказва мотивът за словото като
дискурсивна практика, но и за Словото
като Бог. От една страна, тук субектът
се стреми към пълно възвръщане и сливане
с Божието Слово, но, от друга страна,
това се оказва напълно невъзможно или
възможно по един непълен начин в
съвременния „паднал и греховен свят”. Да,
спрягането на думата „Бог” в падежите
на старобългарския език – „Нощта преди
изпита”, се оказва лингвистично и
екзистеницално невъзможно – то вече е
замряло в стерилността и статиката на
съвременния аналитичен език. Това обрича
лирическия субект да скита цял живот
„под небеса, сплъстени като халища,
/ през пъклени мастилени тресавища,
/ през прашни пергаментени стърнища” и
да прозира „палещото нищо” през
куршумените процепи на националната
история, с присъщата й екзистенциална
трагика. Но Ивайло умее да проектира
дилемите на Аза и на много по-широк
исторически план. Още във второто му
стихотворение – „Слизане на Христос в
Ада”, лирическият субект отъждествява
себе си с един от централните персонажи
на свещената история – „еврейския
Месия, който слиза в ада / на женската
утроба! /, за да изведе оттам „всички
праведни, / пък и неправедни /бащи и
дъщери”. Субектът копнее да остане в
утробата на майката земя и с огромно
нежелание излиза пред външния свят,
защото там цари смърт. По този начин

това стихотворение перифразира онази
част от философията на Н. Бердяев, в
която се твърди, че още от самото
раждане започва смъртта. Нещо повече, че
в смъртта се крие особен вид еротика.1

Дали наистина натрапливо появяващите
се мотиви на морталното и мъката не са
носители на по-особен вид еротика у
Ивайло Иванов? Уникална в този аспект
се оказва стилизацията на субекта като
вълчица в стихотворението „В очакване
на беломорското течение”:

Защо са в мен зачатията мъртви?...
И докога – кажи ми, аз те питам! –
като вълчица алчна ще замръквам
със виеща утроба под звездите?

Характерна за атмосферата на тези
стихове е нощта като топос на
локализиране на субекта. „Мозъкът,
който боли”, изострен като ръба на
голите скали и юздата в устата на
самотния човек като че ли напомнят
състоянието „между” на Яворовия
лирически субект от „Нощ”. Субектът в
лириката на И. Иванов също неведнъж
отправя своите въпроси, че и упреци към
Бога. В пряка връзка с този мотив виждам
и образа на „варварите”, които нахлуват в
сърцето му, за да отблъснат и сетния
шанс то да култивира в себе си доброто и
привлече божествената благодат. Да,
това може да са варварите на Кавафис,
ала на мен те все по-често ми напомнят и
варварите от поезията на Иржи Карасек
от Лвовице, които идват като отвъдни
пратеници от бъдещия свят, за да
разрушат и сетните основания на
стария. Новият свят е свързан с
греховността, плячкосването и
разрухата. А копнежът по стария свят
само поражда отново и отново
екзистенциална мъка. Той бива обездомен.
Обездомеността на субекта е друг
основен мотив в поезията на Ивайло
Иванов. Всъщност става въпрос не точно
за „обездомяване”, а по-скоро – за
невъзможност за „намиране на себе си в
пейзажа” на този свят, в улегналата
усредненост на битието. Субектът от
стихотворението „Стъклен саркофаг” е
именно такъв: той е „избит от бившия
разкош / подобно електрон от мощен
атом”, погребан е „под ядрения саркофаг”
на остъклената тераса и всяка нощ
наблюдава все един и същ пейзаж на
безизходното. Което за сетен път
потвърждава копнежа му по херметично
затваряне в себе си и по създаването на
„ледена стена” между себе си и света.
Докато отразяването на пейзажа в
душата на субекта беше често срещан
мотив в декаданса, то в тази поезия
субектът „не намира в себе си пейзажа”
(„Стъклен саркофаг”). Той е „турист,
дошъл край родните си обреди”, „хвърчило,
реещо в небесата” и не успяващо да
превърне „ничии кости в корени”
(„Задушница”). Той е „статуя, излята от
жаждата по всичкото пропуснато”, „ням
пясъчник с разпукващи се устни”, все
модуси и топоси на същата
обездоменост, но изказани на един много
по съвременен трагично амбивалентен
език. Видим е копнежът, но и
невъзможността, за пълноценна връзка с
„родното”: бидейки в него, субектът в
същото време като че ли идва от някъде
„другаде”. Той просто минава през
родните места, за да продължи... за
никъде! Има ли пристан този субект?
Намира ли себе си в нещо изобщо?
Да, любовта и любимата се оказват
топосът на отдих и блаженство за
лирическия субект. Отношението към

тях е разгърнато като особено еротично.
Нещо повече,  наблюдаваме един особено
силен копнеж за оставане в лоното на
любимата, усилен понякога и от
реториките на пародийното. Субектът
от „Мемоар от въстание” е въстаникът,
който е сгушил глава в пролетните пазви
на любимата като въстаник – в
планината след разгрома. Той пие от
вълшебните й извори, но и запушва раните
й с целувка. Жената е видяна като
първотайнство и особен вид мистицизъм
(„Трактат върху името Евита”). Ева е
първата жена, източник на живота в
етимологичен и есенциален смисъл – тя
самата е „живот” и това е показано с
дълбока пластика на чувствения изказ в
поезията на И. Иванов. Тук жената е
видяна и като носител на божествена
енергия – „и купол ти над тайнство си
без име”, тя е като аура, закриляща
субекта; тя е църква, в която той се...
люби и изповядва. От там – и
метафоризацията на красивите й форми в
посока на сакралнто – тя е купол
(„Трактат върху името Евита”), мост,
мистична река („Мостът на
въздишките”), лоза („Жените, от които
пих вода”). И тук отново се натъкваме на
желанието на лирическия субект да бъде
доминиран от своята любима; тя да бъде
за него закрилница и майка. Запазено е
обаче тънкото усещане за романтика,
доколкото чисто сексуалните перверзии,
изразени по груб и визаулен начин –
отсъстват! В „Мостът на въздишките” е
видим един дълбок копнеж по
тайнството и девството на любовта:
любимата е мост, склонен над субекта,
който тече като река, тя е купол над
тайнство и лодка, а очите й са „сини
риби”. Тук за втори път субектът
стилизира себе си в женски образ – легнал
по гръб, той изтича към съня като река!
Потапянето на любимата в кристално
чистите води е акт на смърт, но и на
кръщение-пречистване: двамата изтичат
към съня, към пространството на
имагинациите и сбъднатите страсти и
желания. Образът на любимата е
мултиплициран – един път тя е мостът,
склонен над субекта, жената -
съблазнителка и съдник, а втори път – тя
е онова девствено момиче, което се
изкачва по нейното рамо, търсейки образ
и облик и копнеейки реализирането на
еротичните си желания. Мъжкото начало
тук сякаш липсва, или най-малкото – то
е скрито зад флуидни и дълбоко
манипулативни образи. По този начин
стихотворенията от този тип като че
ли говорят преди всичко за еротика и
любов, в която мъжът не присъства или
по-скоро – присъства чрез естетиката на
отсъствието си; латентен и обвит в
женска красота.
Съчетанието на игрово-ироничното
начало и „сериозните” реторики на
сакралното намират израз в няколко от
останалите стихотворения на
стихосбирката – „В кабинета на
критика”; „Димитров пише писмо до
майка си”; „Странната бременност”;
„Последният писък на техниката”;
„Пастирът на мухи” и „Друга сетна
история на 90-те”. Освен с пародията и
пастиша те представляват
изключителен интерес и с активната си
интертекстуалност. Така например
субектът от „В кабинета на критика” се
намира „между думите и нещата”, което
е отпратка към едноименната книга на
Мишел Фуко; мухата като образ и „Друга
сетна история на 90-те” реферира към
някои текстове на Георги Господинов.
И все така, нишката, която свързва

текстовете ведно, си остава мотивът за
„изгубеният рай” и боготърсачеството.
От търсенето на Словото като Бог
субектът започва своя път в първото
стихотворение и с него завършва той в
края на книгата. Поемата „Небесни
релси”, в памет на преводача и поета
Григор Ленков, е един именно такъв опит
за възкресяването и увековечаването на
творческото дело, което носи знака на
божественото. Така времето на Коледа –
Христовото Рождество, тук се превръща
в празник на самото Възкресение. Ведно с
падащия сняг, самият Божи Син
снизхожда и повторно слиза над земята:

Снегът вали и расне като плът
над ставите на тоя свят забравен:
Докоснати, предметите растат,
събудени контури избуяват!...

И Гриша слиза, от снега по-тих,
тъгата ни самотна за да вземе
и – донаписал сетния си стих –
по вечните си релси да поеме.

Стихосбирката „Пастирът на мухи”
започва и завършва с търсене на Божието
Слово и с вярата в неговата изконна,
прераждаща и обновяваща сила. Дори
самото й заглавие е илюстрация на този
процес – Богът пастир, който събира
ведно двата семантични пласта на
своето име: Той вижда себе си като
„Пастир на битието”, но той поставя
себе си и в ракурса на Сатир, пасящ
хапливите мухи на хумора, иронията и
пародията. (Последното наблюдение
дължа на Борислав Гърдев и краткия му
отзив за „Пастирът на мухи”.) Със
съчетаването на двата толкова
разнородни семантични пласта, с
безбройните си препратки към
Свещеното Писание и към големите
текстове на човешката култура, както и
с различната си интерпретация на
женското начало и еротиката, тя си
остава една от най-интересните и
креативни книги, с които съм имала
шанса да се срещна напоследък.

ДИМАНА ИВАНОВА

1 Вж. Батай, Ж. Еротизмът. Според
философията на Ж. Батай смъртта се
свързва с двойствено чувство – едновременно
на ужас и фасцинация, възхищение. Според
него този процес се проявява най-вече в типа
религиозна сетивност, а всяка еротика е
свързана с чувството на религиозност, но не
с конкретна религия. Също така този
елемент на свързване на еротиката със
смъртта е подробно
разглеждан и от философията
на Маркиз дьо Сад.

„Пастирът на мухи” на Ивайло Иванов –
отвъд поезията на постмодернизма

П Ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А
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Вече държиш книгата „Съвременна
женска проза от Турция”, почти си я
отворил. Но преди да го сториш,
погледът ти е спрял на корицата,
оформена през една от основните
фантазии за Ориента – женска глава с
хиджаб. Вече се готвиш за сюжет, познат
ти от „1001 нощи”, първите изречения,
казани загадъчно и оцветени в нюансите
на синьото – цветът на мечтите,
съновиденията и Изтока – те мамят в
подкрепа на това предположение. Но не е
за дълго. Защото това е друга книга.
Единственото, което ще напомни
Ориента, е чаят, който персонажите
пият понякога, и специфичното
обръщение “како”. Книгата се “разбулва”,
отваря към света, проблемите, които се
поставят в разказите, са проблемите на
глобалния свят. Това са
широкообхватните двоично обвързани и
включващи типичните за всяко време
въпроси, но обговорени от друг ъгъл: за
истината и лъжата, за страстта и дълга,
за лудостта-видение и видението-
спомен. Словото на седемнайсетте
разказа, изграждащи тялото на книгата,
едновременно е “разбулено” и “загърнато”
в сюжети, приковани в ежедневието (с
изключение на текстовете на
последните две авторки, които
отвеждат по следите на приказното, на
особената ситуация с неочаквана
развръзка). “Разбулването” на сюжета е
осмеляването на авторките да покажат
героините си в състояния и усещания,
обикновено недостъпни за мъжкото око
– най-характерен в това отношение е
разказът “Градско помятане” на Х.
Мерием. Репликата на сервитьора
подкрепя читателското изумление как
така се говори толкова обикновено “за
това”: “А пък жената, дето преди малко
излезе, ми каза, че е пометнала в
тоалетната на джамията, изперкала ли е,
що ли...” Жена, тоалетна, джамия – ето
означаеми, които, обединени по
протежението на едно изречение, всяват
смут у традиционното мислене,
изказани чрез репликата на сервитьора:
“изперкала ли е?”. Налудността е
характерен начин да се кажат неизречими
неща и това състояние е използвано и в
други разкази от сборника – “Мелодията
в мен” от Н. Барбаросоглу, “Един от нас”
от М. Ипликчи.
“Загърнатостта” пък е друга особеност
на наратива – приказното като начин на

изображение на света. Разказите от
последните две авторки от сборника се
отличават с предпочитания към него,
защото то се постига не толкова чрез
сюжета, който е сведен до лиричност и
сетивност за нещата от живота,
колкото с възможността за
„проговаряне” на иначе безсловесни
обекти. Започне ли да “говори” едно
хвойново семе, читателят се готви да
разчетете онова, което то казва, по
много начини, думите вече не казват
онова, което са, но и нещо друго. Още
повече че „проговарянето” идва, за да
изрази едни от най-поетичните редове на
книгата, да озвучи признание, заради
любовта, което е в ярък контраст с
антропогероите, оставащи отдалечени
от това чувство, а най-близките, с които
могат да го заменят, са лъжата
(„Истината”) и страстта („Вълнения”).
Темпоралността от 1961 и 1973 г. рамкира
рождените години на писателките –
Айфер Тунч, Мюге Ипликчи, Хатизже
Мерием, Сема Кайгусуз, Шебнем Ишигюзел
– включени в сборника и публикуващи
активно в турската преса. Прозата им
влиза в регистрите на характерното за
постмодернизма писане, обединяващо
липса на ясно изразени и мотивирани
причинно-следствени връзки, съзнанието
на разказвачите персонажи се движи
между казаното и премълчаното от аз-
формата на изказа. Персонажите са най-
често изобразени в ситуация, която не
може да бъде означена като кризисна или
преломна, те са потопени в момента,
който прилича на предходните и
следходните на него (“От какво са
направени революциите”), дори когато
той изглежда граничен (“Градско
помятане”) не води до необратими
промени в състоянието или действията
на героя (по-често героиня), не променя
хода на събитията, не преобръща сюжета.
Самата книга се открива с изричането на
думи, отправени, както се оказва, към
нарисуван образ. През целия сборник
преминава нишката на една самота,
изграждаща се от герой, населяващ
урбанистично пространство, но въпреки
или именно поради това разказът го
„сварва” в състояние на откъснатост от
Другите: „... на човек не му понася да роди
другиго, освен себе си” – е осъзнатата от
героинята истина след едно “градско
помятане”. Гласът, който говори в
разказите, е глас на отделения от

Разбуленото слово на Турция

обществото посредством лудостта,
другостта или избора да търси отговори.
Но отговори не могат да бъдат открити.
Собственото нехайство към другите е
осъзнато като аз-съм-при-вас-за-малко.
Персонажът знае, че е различен,
говоренето му е откъм неговото
осъзнаване, че аз съм Другият („Когато
всички спят, аз искам да бъда в
светлините на далечните кораби” – „На
какво приличат революциите”), че
Другият живее в мен, че аз съм
изкусителят и изкусеният. Огледалата
показват не отражението, а вината,
която човекът осъзнава post factum за
постъпка, извършена с нищо-неправенето-
си, с неспособността да почувства
Другия („Сърцето на Михаил спря”):
“... от духа му, който бях уверен, че живее
с мен, така и не можах да се отърва. Във
всяко огледало, в което поглеждах,
неминуемо срещах трогателното лице на
Михаил.” Наситеността на чувствата са
характеристики на не-човешкото и на
(съно)виденията, които са изразител на
загадъчното и нереалното, простиращо се
от любовното излияние на хвойновото
семе („Листа и перушина” – Сема
Кайгусуз) до виденията под хипноза, в
чиято истинност героинята
едновременно се усъмнява и вярва
(„Вълнения” – Шебнем Ишигюзел).
Не мога да твърдя какво ще е
впечатлението ти, читателю, когато
затвориш тази книга. Тези усещания са
строго субективни, но ако се
интересуваш от творчеството на
южните ни съседи – и на Балканите
изобщо – няма как да я подминеш.

ЯНИЦА РАДЕВА

“Съвременна женска проза от Турция”,
сборник, ИК„Жанет 45”, 2008.

„Лапидариум”, дебютната стихосбирка
на Георги Господинов, излезе на чешки
преди месец в превод на Ондржей Заяц в
пражкото издателство „Литературен
салон”. Премиерата се състоя на 10
септември в кафенето на „Divadlo na
Pradle”. След успеха на чешките издания
на „Естествен роман” и книгата с
разкази „И други истории” (превод Ивана
Сръбкова) третата чешка книга на Г.
Госоподинов беше посрещната с интерес
тук. Само няколко дни след премиерата
излязоха възторжени рецензии в
престижното издание за литература и
култура „Tvar” и в най-големия чешки
всекидневник „Лидове новини”.
Известният литературен наблюдател и
редактор на „Tvar” Ондржей Ханус пише
за чешката поява на „Лапидариум” като
„поне за мен едно от най-очакваните
събития на тазгодишната есен”. Говори
за цялостността и завършеността на
книгата. И определя излизането й като
„най-големия успех” на сравнително
младото, но вече утвърдено издателство
„Литературен салон”.

В обширна статия „Лидове новини” първо
припомня прозаичните книги на Г.
Господинов, преведени на чешки,
определяйки „Естествен роман” като
„изключителна книга на съвременната
европейска литература”. „С издаването на
„Лапидариум” чешките фенове на Георги
Господинов отново могат да бъдат
щастливи, пише вестникът. И прави
интересен паралел между стихосбирката
и „Естествен роман” по отношение на
композицията, „вниманието към всеки
детайл” и особения „контролиран разпад”,
при който „авторът съзнателно от
отломъците създава добре функциониращо
цяло”.
И в двете рецензии специално внимание се
отделя на много добрия превод на
Ондржей Заяц.

ДИА АНГЕЛОВА, Прага

Georgi Gospodinov, Lapidárium, превод
Ondrej Zajac, Издателство Literární salon,
Praha,  2009

Чехи четат Лапидариум

Йосип Новакович, “Курс по творческо
писане”, Сиела, 2009
Изданието предполага да бъде четено
като наръчник по творческо писане.
Изложението е систематизирано в глави,
носещи наименованията на основни
понятия в художествената проза, а
краят на всяка от тях е означен от
няколко страници упражнения с въпроси
към тях, осъществяващи задочна
комуникация и контрол над четящия/
пишещия. Книгата предлага обилие от
примери от личното творчество на
Новакович, както и от класически и
съвременни текстове. Това позволява
“Курс по творческо писане” да се чете и
като “откровение” на автора за начините
му за справяне със словото.

Стефани Майър, „Скитница”,
Изд. „Сиела”, С., 2009, 23 лв.
Жанрът е психологически и философски
трилър, а героите на повествованието
намират своите литературни предходници
в романите на Стивън Кинг и Айзък
Азимов. Увлекателно, завладяващо и
изключително оригинално в своя сюжет
четиво, като заглавието „Скитница”
преобръща мотива за душата и нейния

мрачен двойник  тялото.
Скитащата душа, отделена от
мъртвото тяло на главната
героиня, е душата, останала без
своя дом, без своите “кон и
хрътка”, според използваната в
книгата метафора на Мей
Свенсон.

„Неслученият канон. Български
писателки от Възраждането до
Втората световна война”, съставител
и редактор Милена Кирова,
изд. „Алтера”, София, 2009, 18 лв.
Милена Кирова продължава едно усилие,
започнато през 90-те по запълване и
конструиране на „(не)случилия се канон”.
Сборникът създава „политопичен” и
„полифоничен” канон от критически
рефлексии върху българската литература,
писана от жени. Маргиналността на
женското писане спрямо каноничните
структури е многократно теоретично
коментирана, като тази книга се стреми
да направи крачката към едно по-
детайлно и многостранно вписване на
имена и почерци. Опитът е сигурен
пробив, когато е гарантиран и подплатен
както от утвърдени литературоведи –
Милена Кирова, Милена Цанева, Катя
Станева, Инна Пелева, така и от млади
автори, изследователи и докторанти.
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Тази пролет ЛВ проведе конкурс на тема
„100 лица”. Наградите бяха групирани по
отделните жанрове - стихотворение,
разказ и есе. Темата на конкурса е
своеобразен идеен център, който събира
един общ език между младите автори и
неутвърдени имена. Наградените и
поощрените творби са издадени в
антология “Дебюти”, като част от
проекта „Столица”, подкрепен от
Програма „Култура” на Столичната
община.
Като всяка една антология и тази
отговаря на предварителните читателски
нагласи за нещо различно, самобитно,
авторството има своите 100 лица. В
сборника са включени само наградените и
отличените автори, чиито произведения
съставят хибрид от най-новите
експерименти и търсения. Независима
една от друга, всяка творба оглежда себе
си и е преосмисляна на по-високо
критическо ниво през призмата на
останалите. Само така творческият
процес е завършен и може да се продължи
по-напред в развитието. Това е моята
лична позиция, до която стигнах и от
която се абстрахирах, за да мога да
пренастроя първоначалните си идеи. След
като участвах в конкурса и след като „се
прочетох” до другите лица, осъзнах
слабите си места, глупавите и
недоизпипани образи, остана усещането за
една недоизваяна и недоразработена
структура. Но и се забавлявах. Реших и
знам, че това е от малко четене.
Самобитният талант също „работи” над
книгите и не вярва на музите отгоре. На
Запад отдавна за писатели и хора на
изкуството се говори глобално с
понятието актьори. Младите таланти,
смея да твърдя, са поставени в една
естествено създала се постановка, която
без репетиции се представя на
читателската публика. Заинтригуващият
елемент идва оттам, че всеки е тръгнал с
нагласата за своя моноспектакъл, а накрая
журито подбира и създава един текст на
сто-лицата с много „актьори”. Още по-
комичното в драматургията идва с
автокорекцията и себе-завръщането през
погледа и правилата на лицата отвън и
лицата отвътре.
Младите поети, навлизащи в попрището
на безславие и творческа „секта” от
себеподобни индивиди, смятам е нужно да
сме наясно, че писането не само е
неблагодарна работа, но си е доста
мъчително преживяване, поради
невъзможността да се откъснеш от него.
Умозаключенията и самоиронизацията на
една преподавателка и писателка от
семинар по Творческо писане още са се
загнездили приятно в мен – веднъж, излъгал
се човек да пише, се заразява от тази
литературоведски оправдана „краста” и
болест, от която спасение никой и не
търси. Но има един важен момент, който
обяснява донякъде липсата на лавров венец
при поезията– недостатъчният опит в
четенето на утвърдената българска, руска,
западноевропейска литература. Без да
звучи дидактично, е достатъчно да бъдат
цитирани имена като Миглена Николчина,
Георги Господинов, Бойко Пенчев, Надежда
Радулова, чието творчество е подплатено
от активните участия и организации в
чуждестранни и български проекти,
семинари, програми... Споменавам
целенасочено това, защото авторите в
антология „Дебюти” са още в зората на
писателското си удържане и
застопоряване. Изследванията на Иван
Сарандев и съставянето на първата
антология на българския литературен
авангард илюстрира, че автори като
Чавдар Мутафов, Николай Марангозов,
Светослав Минков, Атанас Далчев са
моделът, на който може да се облягаме,
оттласкваме или надграждаме.
Характерът на антологията „Дебюти”
има наченки и линии за авангардния

урбанистичен
взрив, който е
зададен откъм
самата тема и
регла-
ментираната
среда на
конкурса.
В самото
заглавие има
игра, която
отваря
асоциативни
нива и не
позволяват

темата да е еднозначна или политизирана
– като например приоритетите на София
от влизането в Европейския съюз. Тук
може да бъде първичното значение на
столицата – София с „плътните черни
торби”, с „градските канавки”, с лелките и
камъчето, „забодено насред улицата” (от
“Zwirzeta” на Цветелина Георгиева,
I награда за проза). Но и може да са лицата
на обикновените жители, техните срещи
и разминаванията в града – на
„кварталните философи/ младежи/
перспективни деца”. А може пък и лицата
на Бог – „Христос е в обеля/ Обеля е
квартал на софия” (от Иво Цанов,
участващ в групата „Рамбо-13”). Богът на
Манол Глишев „седи пред компютъра Си,
играе някаква Real Time Strategy и следи
какво става в цялото Му обширно
царство... а ако даде zoom, ще си каже
„Леле, каква графика!”, като хване в кадър
някоя агресивно сладка мадама.” Ареалът
се разширява извън познатата столична
обстановка – лицата са сто и над 100 от
световната сцена – Ницше, Стефан Цвайг,
„Раз-единена Европа”, „Демостетновци и
Цицероновци”, „севастократор Калоян”,
Константиновия Рим, „Малка Виена”,
Никола Петров, „парфюма на
европейското, дъха на току-що изпечени
кроасани, на маркови цигарети” (от
„Пътят към София. Живо-пис” на
Валентин Калинов, поощрителна награда
за есе). Без да знаят един за друг, авторите
използват на места напълно идентични
символно натоварени центрове за града.
Ваня Бояджиева в „Нишава 43” поглежда
на живота си подобно компютърна
графика и улицата, „пълна с кестени” е
нишката, с която Манол Глишев
ознаменува заглавието „Кестени”, които
са „живи”, хвърлящи като хората сянка.
При Дивна Стоилова се забелязва как
символизмът на Димчо Дебелянов е
вплетен в днешната поетична рецепция,
която се заиграва с едно от най-
емблематичните заглавия на
стихотворението му „Да се завърнеш в
бащината къща”, като отзвук на нейното
„Да се завърнеш у дома!”. Носталгичната,
никъде ненамираща подслон и разбиране,
душа, се противопоставя на
целеустремения кънтеж на „лачени
апрески”, викове „Шах-мат-реми” и
отново има парад, клоун-купидон, бал,
отвеждащи пряко към „Миг” на Дебелянов
или към „Маска” на Яворов. Докато за
героинята на Ани Коджабашева
младостта минава в квартал „Младост”, в
„Червената къща”, в театрите, учейки се
на Паметника на съветската армия да пие
и да протестира „срещу масовата
култура”. Азът на Иван Ланджев „в
стремеж към биография” от музика,
религия, „похот/, алкохол и друго”, крачи из
столицата, обут в “Converse”. Той
проговаря с виковете на града и
трансформира Вапцаровото : „Аз мразя
човека. /Не струва той вашта защита.” в
“отегчени сме от хората/ и възхитени от
човека”. Античният град е пречупен и е
видян отново в съвременното му
прераждане, но винаги има помен за
някогашното. През „Макаронената
меланхолия” на Ясен Василев или
„философията на храненето” се издигат „7
хълма паста/ опръскани със синьо сирене и

кръв”...”свети петър, храмът на минерва”.
А през египетската естетика и вкуса на
„Парфюма”, разпокъсвана от
физиологичните низши потребности,
минава една съвсем обикновена делова
среща за Преслав Ганев от разказа му
„Софийски преговори”. Името на героя и
името на автора са идентични, а играта с
имената по друг начин е подхваната при
Александър Катев, чието заглавие поставя
„Момиче на име Иванка”. Сюжетът сами
ще си прочетете, за да не издавам и да
развалям удоволствието ви, но само ще
загатна, че героинята му е „умното
момиче, което се разкара от него”, въпреки
че харесва името си.
Очаквана и любопитна е Антологията
както за тези, вътре в нея, които бихме
могли да се тюхкаме или забавляваме как
подхващаме по един и същи начин
темата, смятайки, че е уникален тъкмо
нашият подход. Така и безпристрастната
обективна рецепция също доразвива и
донаписва „100 лица”, защото погледът се
движи още по-бързо и по-отгоре,
успявайки да преоткрие детайли, които
на пишещия неминуемо отбягват. Без да
я бутам в ръцете на свои приятели,
съвсем случайно попаднала им пред очите,
с наострени уши слушам отзиви и
критика. Така че и отвън, и откъм
ядрото, авторът си остава един хибрид
между човека тук и сега, пребиваващ в
някоя столица или извън нея, и човекът,
разказващ и показващ себе си.
От кратките биографии в антологията се
виждат успехите и изявите на
участниците. Голяма част са от
хуманитарни и езикови гимназии, но и с
коренно различни специализации, има
автори както от Френската и
Класическата гимназия, така и от
Техническия университет. Включени са
преподаватели като Галина Георгиева, по
Нова руска литература в Софийския
университет и Манол Глишев -
преподавател по английски в НГДЕК.
Последният е поместен в Антологията и в
двата раздела за поезия и есе, като печели I
награда с текста си „На Града”. Така и има
съвсем малки участници като Ива
Лазарова, ученичка в шести клас, или
такива, които са оставили пагубното за
тях впечатление за дете със
свръхкачествата като Александър Катев,
за когото може да се прочете следното
„Като дете учителите и родителите му го
смятат за вундеркинд, но с порастването
му осъзнават в каква грешка са били”.
Нетрадиционно и стегнато се представя
Николай Иванов „гледа „Дискавъри” или е в
Лондон, Париж, Пекин...”. С изключение на
Ясен Василев, който има издадена
стихосбирка „Сляп виси безкраят”, с
наградата на Националния литературен
конкурс на издателство „Хермес”, май
2009 г., останалите участници все още
нямат дебютна книга, но някои от тях,
както сами пишат, имат амбицията и
желанието– например Дивна Стоилова,
финалист в световния интернет сайт за
поезия poetry.com, замисля издаването на
първата си стихосбирка, която да е
двуезична – на български и на английски.
Умишлено не задълбочавам в конкретен
анализ и критически разбор на
разнообразните произведения, а съвсем
леко и непретенциозно казвам няколко
думи за антология „Дебюти”, за да
предоставя възможността за
непредубеден поглед на успелия да я
открие и прочете с апетит. Дори и да не е
толкова отлежало виното, дегустацията
винаги е примамлива и приятна. А скоро би
могло да има и живо представяне на
творбите и премиера на антология
„Дебюти”. Тогава съвсем заслужено ще
имате реалната подготовка да хвърлите
на кладата достойно представилите се
рицари на словото.

АНДРИАНА СПАСОВА

Антология „Дебюти”

Литературен вестник 7.-13.10.2009

Георги Тенев, „Свещена светлина”,
изд. „Алтера”, С., 2009, 10 лв.
В книгата с разкази „Свещена светлина” сме
сполетени от множество сюжети, които
прекрачват национални граници, идеологически
и сексуални табута. В новия свят на Георги
Тенев законите на историята и политиката са
подложени на унищожение от модерни елити и
неудържимо нахлуващи поколения. „На кого
принадлежи бъдещето?” е един от ключовите
въпроси, а отговорът е скандален и
възбуждащ. В тези истории въображението на
писателя изглежда неизчерпаемо, а
литературният език е подчинен на една
основна цел: концентрирано изречение и
кратък, наелектризиран разказ.

Иван Кьосев, „Беглец”, издателство
„Славена”, Варна, 2009, 6 лв.
Тези разкази визират преживявания на
средностатистическия посттоталитарен
българин и неговото трансформиране в
периферен човек. Според доц. Антоанета
Алипиева става въпрос за маргинализирането
на „малкия гражданин”, за отпадането му от
„играта” и при демокрацията. Тук
дезорганизирането се разтваря до болезненост
на отделния живот. „Безвремието” на прехода
е предадено чрез битово -драматични или
социални случки, чиято драма превръща
трагедията на оцеляването в ирония на
битието.

Поли Муканова, „Мигове в кибритена
кутийка”, изд. „Алтера”, С., 2009, 7 лв.
„Мигове в кибритена кутийка” събира
сладкото от смокини, унгарския речник и
жълтия балон в своя изказ, който се лута
между наивистичното и философското
проникновение. Книгата с поезия е разполовена
от пиеса, която търси начин да даде думата на
едно виртуално ти, то трябва да се обърне и
преобърне поетическото аз.
Поезия, която се опитва да се
втъче в „хромозомите на 90-те”
и да открие своя почерк отвъд
Името –на –Бащата.
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Преди да пристъпя към един възможен
прочит на „Игра на дама” на Хулио
Кортасар и проектирането и
разгръщането на творбата върху темата
за двойниците, е нужно да направя
уточнението, че следният опит е само
един фрагмент, който се фокусира върху
избрани части от произведението, а не
цялостно проследяване на тематичното
движение в романа.

***
Двойникът. Doppelgänger.
Двойникът се промъква трайно в нас и
пред нас, близък и далечен, една възможна
проекция. Безплътно отражение в
огледалните повърхности или материално
осезаем в „себестността” на Другия.
Какво е значението на тези видения и
отблясъци в отраженията на локвите, в
симетричното отстояние на близнака?
Кортасар имплицира фигурата на
двойника в главния герой Орасио Оливейра.
Релациите, течащи между Оливейра и
двойника му са белязани от едно
трансформиращо движение. Изменение,
което резултатира в амбивалентност и
многопластност на същността на
двойника, на неговото присъствие –
отсъствие. В книгата могат да се
идентифицират два основни двойнически
модуса (но всъщност те са повече).
Първият е ясно различим в 23 глава, а
другият се осъществява чрез
симетричната позиция на Травълър в
главите „Отсам”. Настоящият опит ще
се спре на тези две вариации.
Отправна точка за проектирането на
образа на двойника в случая от 23 глава е
иманентно присъстващ в Оливейра. Той е
този, който дава възможност
действително да се яви двойникът. Азът
на героя е саморефлектиращото условие,
което се изплъзва от себе си в „очакване на
себе си”1 , без да може да се установи в
строгата идентификация на
тъждеството. Така се ражда двойникът
чрез усещането на Орасио, „че той не е
това”, а „е просто doppelgänger…” (пак
там). Тече една двойна рефлексия в
осезанието „тук” (Латинския квартал) и
неопределеното „някъде”, между
doppelgänger и другия, очакващ себе си. А
той може да е останал „там, в твоя
Алмагро? Или си се удавил при
пътуването, в леглата на курвите, в
големите преживявания, в прословутото
необходимо безредие?” (пак там). Другият
се разбива в огледалната конструкция на
миналото, тъй като възстановката му е
невъзможна („удобно е да вярваш, че
отново можеш да се възстановиш” – пак
там). Така Оливейра е удвоеното съзнание,
намирането на себе си като двойник, знак
на чуждост и празнота, мултиплицирана
телесност и съзнание за другия. Налице е
двойното присъствие, двойното съзнание
в антонимичната същност на Орасио.
Ситуацията на изпадналост от себе си и
съзнанието за абсурдността на
случващото се намира своя изход в
обсебващото усещане за възможността на
героя „да се излезе откъм нещо друго”
(157), да се срещне с другия, с изгубената
идентичност… („Оливейра бе реагирал с
усещането, че сякаш ще може да направи
крачка напред, една истинска крачка, без
крака и без стъпала, крачка през каменна
стена, и ще се окаже там, и ще излезе
напред, и ще се спаси от другото, от
дъжда по лицето и от водата в обувките.”
- 158). В тази глава двойникът е сложен

Doppelgänger
(oпит

върху „Игра на дама”

на Х. Кортасар)

Новият демиург.
Размъкнат, не особено чист, брадясал, с
хубави очи.
На четири крака в тъмното, притискащ
малки устройства, които по електронен
начин произвеждат шум, вибрация,
невъобразимо звучене.
Нойсът (шум) е обърнат към хумуса на
звука, към подпространството, под
материята. Невидимата звукова под-
ложка на... Не знам на какво. Подложка на
нищо. Подложка на нищото. Значи не е
подложка. Ако е подложка на нещо, тук
вече имаме ангажимент за бъдещи
транзакции с нещото (тоест с оглед на
една метафизика би казал някой от
Кьонигсберг). Тук имаме отказ от
ангажимент, отказ от реалност.
Задържане на присъствието преди да се е
превърнало в присъствие на нещо.
Присъствие на нищо.
Някакви хора в мрака на едно мазе притискат
бутилки, на свой ред притискани от шума,
от който може да се породи всичко и поради
това е несвързан с нищо.
Новият демиург вече не е постмодерен.
Тук нямаме фрагменти, нямаме разкъсана
тъкан, загубила своята автентичност.
Нямаме изчезнала история. Имаме само
физика на хаоса. Новият демиург не твори
разпокъсани реалности. Тук нямаме дори
намек за колаж. Липсва постмодерен
патос към история и манипулиране на
историята. Историята не съществува все
едно автентична или неавтентична.
Звукът без история е просто шум.
Могъщото присъствие на нищото, което
вместо ритъм има плътност. Вместо
мелодия има атака. Вместо насилие има
врязване.
Новият демиург вече не е постмодерен.
Това преживяване в мазето на звука ми
казва - постмодернизмът вече е минало.
Новият демиург вече не е шизофреник. Той
просто не е от този свят. Той просто не е
от никой свят. Не е пред-условие за
каквато и да било реалност. Той вече е
извън всички реалности. Той е монист.
Шизото е вече моно.
Извън всички възможни реалности.
Тотална свобода.
Тотален отказ от елементите.
Нищо тук в тази музика-шум не е
елемент от нещо. По-скоро можем да
кажем, че е елемент от нищо.
Присъствието вече не е сглобка, защото
нищо не се напасва с нищо. И поради това
не е елементарно. Да кажем сбогом на
елементите. Да кажем сбогом на
фундаментите. Да приветстваме новия
монизъм на нищото. Естествено, тук
нямаме морал. Имаме само плътността
на една тотална възможност. Монизмът
на тоталната възможност, която е и
тотална невъзможност.
Но всъщност по-важен е патосът на новия
демиург. Неговото усилие е да остане
там, в тоталната възможност-
невъзможност. В нейната
свръхбожественост. Тя носи в утробата
си всеки възможен-невъзможен бог.
Затова новият демиург всъщност не е
демиург. Използвам тази дума поради
липсата на друга подходяща дума. Новият
демиург не твори свят. Той дори не твори
мазето на някакъв свят. Не поставя основи
на нещо. Той иска да остане в тотала.
Напряга се, за да се спре, за да избяга от
историята, за да избяга от времето.
Борбата да не сътвориш свят.
Това е борбата на новия демиург.

Всъщност това е борбата да
останеш невинен. Това май е и
единственият начин да
останеш невинен.
Там в мазето се вгледах в

лицата на тези младежи. Бяха невинни.
Невинност, необременена от
интерпретации на света и човешкото
поведение.
Титанично е усилието да не сътвориш
свят. Може да се окаже, че дори не е по-
малко от усилието да сътвориш свят.
Усилието да не сътвориш свят е толкова
не-модерно. То е далече от модерността.
Моят потрес е в това, че някак си нещо се
е случило и ето: вече такива големи неща
са си отишли. Какво се е случило с
културата???
Не знам, но се вцепенявам от това, че
модерността заедно с всичките й деца
постмодерност, хипермодерност и
каквито и да са други представки на
думата вече ги няма.
Това е същински апокалипсис.
Ние го чакаме, а ето че дойде в това
мазе. Каква изненада! Поне за мен,
философът в оставка.
Остава само да му се насладим.

Врязване

Извън времето или проблемът с
времето.
Сенките в мазето не се движат. Нойсът
нахлува, като се врязва, за да форматира
всичко в хумус, а може би в хаос.
Реакцията на публиката е първо
вцепеняване, после отпускане или
побягване по стълбите нагоре към
топлата юлска нощ.
Времето е отнето. Шумът е отнето време.
Време, в което не става нищо. Време, в
което не знаеш какво става, защото няма
ставане. Няма събитие. За да има събитие,
трябва да има ред на събитието или както
би казал Аристотел – причина. Тук няма
причинност. Има врязване.
Врязването е тотална радикалност без
уговорки. Без уговорките на насилника,
който твори реалността на насилието и
лъска огледалото на съзнанието на своята
жертва. Липсват уговорките на езика,
който насажда линкове и препратки.
Липсват уговорките на чувствата,
защото просто няма време да се уплашиш
или очароваш. Защото врязващото се вече
се е врязало. Истинската скорост е
неуловима, както се казва в един китайски
филм. Като зъбчето на бебето. То вече е
там. Една реална възможност.
Обратна невъзможност.
Разбитата уста и кървящият венец ни
казват, че един зъб вече го няма. Езикът
само опипва разкъсаните краища на
дупката, където вече няма нищо.
Ето това е врязване.
Тотална радикалност без уговорки. Без
желание или нежелание за врязване.
Тотално нахлуване.
Събитие без битие. Всъщност събитие без
събитие. Един абсурд, където времето е
отнето. Това е НОЙС.

Плътност

Долу в мазето, наречено още „Фризера”,
усещам нещо небивало. А може би
позабравено или никога оголвано докрай. И
това е плътността на звука, оголена
докрай. Това е онази плътност, която не е
ритъм. Това е плътността на катаклизъм,
врязващ се в реда на всичко, за което
можем да конструираме представа.
Това е брутално.
В тази плътност не можем да
конструираме представа. Ако го направим,
ще е очевидно привнесено. А
очевидността май е винаги привнесена.
Всяка аксиома е очевидно факт. Разликата
е, че ТУК не можем да наречем това
природа. Както се казва, просто не ни иде
отвътре. Няма как да се подхлъзнем и да
наречем това природа. Тоест можем да
кажем, че тази плътност е природа, да
привидим нещо в съответствие със
способностите си, но няма да си

повярваме. Това е оголено. Природата е
оголено фалшива. Няма как да я закачим за
представата и образа. Може, ама оголено
очевидно изкуствено. Ако свържем нойса и
неговата плътност с природа, това ще е
оголен фалшификат, аксиоматично видим.
Най-сетне, една философска мечта ми се
сбъдна в звука на НОЙСА. И това е
оголването на истината за ума, което е
истината за представата. И като всяка
истина е несподелима. Тя е Нойс.
Не можеш да слушаш нойс, можеш само да
си в него или да избягаш нагоре по
стълбите.
Всъщност нойсът е едно безобразие.
Отвъд грозното и красивото. Без образи.
За мен е учудващо защо безобразното е
толкова привлекателно. Енергичност без
образи. Чиста потенция. Тотална
потенция без екзистенция, обаче с физика.
Прадокс или абсурд.
Просто плътност.
Плътност без събития. Но това означава,
че ако няма събития, няма и памет.
Безпаметност. Опитвам си да си спомня
нойса. Не мога, забравил съм го, спомням си
само себе си, какво си помислих, какво
усетих и почувствах. Спомням си загубата
на време. Не си спомням загубено с какво?
Липсата на памет е шокираща.
Но пък каква чистота. Точка. Съвършен
монизъм. Винаги първо. Всичко е винаги
първо, няма преди и след. Блажен да е св.
Августин, но това тук вече не е неговата
вечност. Историята не присъства заедно.
Вечността на нойса не е мигът на
настоящето, събрал в себе си времето.
Вечността на безпаметността е тотален
отказ от грях. Или по-скоро грехът не е
възможен. Моралните категории ги няма.
Във вечността на безпаметността самото
време още не се е случило, защото няма кой
да го запомни. Няма интелект, няма Бог.
Брутална е липсата на наблюдател.
Ако няма наблюдател, нищо не се е
случило.
Какво успокоение, нищо не се е случило,
нито още не, нито вече не. Няма заедно
или поединично, преди и след.
Най-сетне истинска смърт.
От това може да се пръкне истински
живот.

Интензивност

Категориите от теориите на физиката
стават естетически категории. Ето още
един хоризонт за естетиката. Тези
понятия дават много добро интуитивно
приближение към нойса. Защото нойсът
по същество е тотална физика подобно на
хаоса. В тоталната физика няма друго,
няма опака страна, няма свръх и под. Има
наличие, но без все още да можем да
направим отличие. Нищо да отличаваме. В
нойса всичко е заличено. За това нойса
няма лице. Той не разказва и не показва.
Затова и не може да се превърне в разказ на
паметта.
Ето някои категории на физиката:
Плътност, а сега интензивност. А защо не
гравитация. Да не забравяме и понятията
на квантовата физика. Като квантовите
флуктуации например. Става дума за онзи
бульон, от който спонтанно, сякаш от
нищото, възникват и изчезват частици.
Остава само една интензивност на
„бръждене” отвъд времето и
съществуването.

М А Н И Ф Е С Т И

Новото изкуство нойс
Румен Симеонов

Паула Ангелова
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Жил Дельоз

Първа част

Философията е теорията на
множественостите. Всяка
множественост имплицира актуални и
виртуални елементи. Няма чисто
актуален обект. Всяко актуално се
обгражда с мъгла от виртуални образи.
Тази мъгла се образува от повече или по-
малко протяжни съсъществуващи
орбити, върху които виртуалните образи
се разпределят и текат. По този начин
една актуална частица излъчва и
абсорбира повече или по-малко близки
виртуални от различни редове. Те са
наречени виртуални доколкото тяхното
излъчване и абсорбиране, тяхното
създаване и унищожение се извършва във
време по-малко от минимума мислимо
непрекъснато време и доколкото тази
краткост ги поддържа под един принцип
на несигурност или неопределеност.
Всяко актуално се обгражда с постоянно
обновявани кръгове виртуалности, всеки
от които излъчва друг, и всички обгръщат
и въздействат върху актуалното (“в
центъра на облака на виртуалното е още
едно виртуално от по-висок ред... всяка
виртуална частица се обгражда със свой
виртуален космос и всяка на свой ред
прави това неопределено дълго...”1 )
Благодарение на драматичната
идентичност на динамизмите едно
възприятие е като една частица: едно
актуално възприятие се обгражда с
мъглявина от виртуални образи, които се
разпределят по все по-отдалечени, по-
широки орбити, които се създават и
разпадат. Те са спомени от различни
редове: наречени са виртуални образи
доколкото тяхната бързина или тяхната
краткост ги поддържа тук под един
принцип на несъзнание.

Виртуалните образи не са по-отделими
от актуалния обект, отколкото той от
тях. Виртуалните образи следователно
въздействат върху актуалното. От тази
гледна точка те измерват, върху
множеството кръгове или върху всеки
кръг, един континуум, един spatium,
определян във всеки един случай от
максимум мислимо време. На тези повече
или по-малко протяжни кръгове от
виртуални образи съответстват повече
или по-малко дълбоки пластове на
актуалния обект. Последните формират
тоталния подтик на обекта: пластове,
които сами са виртуални, и в които
актуалният обект става на свой ред
виртуален.2  Тук обект и образ са и двата
виртуални и конституират плана на
иманентност, където се разтваря
актуалния обект. Само че актуалното е
минало тогава в един процес на
актуализация, който афектира както
образа, така и обекта. Континуумът от

виртуални образи е фрагментиран,
spatium-ът е изрязан според регулярните
или не-регулярни разлагания на времето. И
тоталният подтик на виртуалния обект
се разчупва на сили, съответсващи на
частичния континуум, на скорости,
които преминават през изрязания
spatium3 .Виртуалното никога не е
независимо от сингуларностите, които
го изрязват и разделят върху плана на
иманентност. Както показва Лайбниц,
силата е виртуално в процес на
актуализация, както и пространството,
в което тя се движи и отмества.
Следователно планът се разделя на една
множественост от планове, следващи
разрезите на континуума и разделенията
на подтика, които маркират една
актуализация на виртуалностите. Но
всички планове съставят само един,
следващ пътя, който води към
виртуалното. Планът на иманентност
обхваща едновременно виртуалното и
неговата актуализация, без да може
между двете да има определима граница.
Актуалното е допълнението или
продуктът, обектът на актуализация, но
тя има за субект единствено
виртуалното. Актуализацията
принадлежи на виртуалното.
Актуализацията на виртуалното е
сингуларността, докато самото
актуално е конституираната
индивидуалност. Актуалното изпада от
плана като плод, докато актуализацията
го свързва с плана като с това, което
преобръща обекта в субект.

Втора част

Досега разгледахме случая, в който едно
актуално се обгражда с други
виртуалности, все по-протяжни, по-
далечни и разнообразни: една частица,
създава мимолетности, едно възприятие
извиква спомени. Но и обратното
движение се налага: когато кръговете се
стесняват и виртуалното се приближава
до актуалното, за да се разграничава все
по-малко от него. Достигаме до една
вътрешна орбита, която обединява вече
единствено актуалния обект и неговия
виртуален образ: една актуална частица
има своя виртуален двойник, който едва
се отклонява от нея; актуалното
възприятие има собствения си спомен
като вид непосредствен – консекутивен
или дори симултанен – двойник. Защото,
както е показал Бергсон, споменът не е
актуален образ, който се формира след
възприетия обект, а виртуален образ,
който съсъществува с актуалното
възприятие на обекта. Споменът е
виртуален образ съвременен на актуалния
обект, негов двойник, негов “образ в
огледалото”4 .Има също сливане и
разцепление, или по-скоро люлеене, вечна
размяна между актуалния обект и
неговия виртуален двойник: виртуалният
образ не спира да става актуален, като в
огледало, което завладява персонажа,
поглъща го и не му оставя нищо освен
една виртуалност, подобно на Дамата от
Шанхай. Виртуалният образ абсорбира
цялата актуалност на персонажа, в
същото време, в което персонажът вече е
само виртуалност. Тази вечна размяна на
виртуалното и актуалното определя
кристал. Кристалите се появяват върху
плана на иманентност. Актуалното и
виртуалното съсъществуват и влизат в
тясна орбита, която постоянно ни води
от едното към другото. Това вече не е
сингуларизация, а индивидуация като
процес, актуалното и неговото
виртуално. Това вече не е актуализация, а
кристализация. Чистата виртуалност не
трябва повече да се актуализира, тъй
като тя е строго корелативна на
актуалното, с което формира най-
малката орбита. Няма повече
неопределимост на актуалното и
виртуалното, а неотличимост между
двата термина, които се разменят.

Актуален обект и виртуален образ,
обект, станал виртуален, и образ, станал
актуален, това са фигури, които се
появяват още в елементарната оптика.5

Но при всички случаи разграничението на
виртуалното и актуалното съответства
на едно най-основното разцепление на
Времето, когато то напредва, като се
диференцира, следвайки два големи пътя:
като кара настоящето да минава и като
съхранява миналото. Настоящето е
променлива даденост, измервана чрез
единица непрекъснато време, тоест чрез
движение, предположено само в една
посока: настоящето минава в степента,
в която това време се изчерпва.
Отминаващото настояще е онова, което
определя актуалното. Само че
виртуалното от своя страна се появява
във време по-малко от онова, което
измерва минимума движение в една
единствена посока. Именно затова
виртуалното е “мимолетно”. Но също
така тъкмо във виртуалното миналото
се съхранява, защото това мимолетно не
спира да продължава непрекъснато в “най-
малкото” следващо, което препраща към
смяна на посоката. Времето по-малко от
минимума мислимо непрекъснато време в
една посока е също най-дългото време, по-
дълго от максимума мислимо
непрекъснато време във всички посоки.
Настоящето минава (според мярата си),
докато мимолетното съхранява и се
съхранява (според своята). Виртуалните
общуват непосредствено над
актуалното, което ги разделя. Двата
аспекта на времето, актуалният образ на
настоящето, което минава, и
виртуалният образ на миналото, което
се съхранява, се разграничават в
актуализацията, въпреки че имат
неопределима граница, но се разменят в
кристализацията докато станат
неотличими, всеки заемайки ролята на
другия.

Връзката на актуалното и виртуалното
винаги конституира орбита, само че по
два начина: ту актуалното препраща към
виртуалните като към други неща в
обширни орбити, където виртуалното се
актуализира; ту актуалното препраща
към виртуалното като към свое
собствено виртуално, в най-малките
орбити, където виртуалното
кристализира с актуалното. Планът на
иманентност съдържа едновременно
както актуализацията като връзка на
виртуалното с други термини, така и
актуалното като термин, с който
виртуалното се разменя. При всички
случаи, връзката на актуалното и
виртуалното не е онази, която можем да
установим между две актуални.
Актуалните имплицират вече
конституирани индивиди и
детерминации от ординерни точки;
докато връзката на актуалното и
виртуалното формира една задействана
индивидуаци или една сингуларизация чрез
отбележими точки, които трябва да
бъдат детерминирани във всеки отделен
случай.
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4  Bergson, L’Énergie spirituelle, “споменът за
настоящето...”, стр. 917-920. Бергсон
настоява върху двете движения, към все по-
широки кръгове, към един все по-тесен кръг.
5 Като изхожда от актуалния обект и
виртуалния образ, оптиката
показва в кой случай обектът
става виртуален и образът
актуален, а след това как
обектът и образът стават и
двата актуални или виртуални.

Актуалното и виртуалното

Литературен вестник 7.-13.10.2009

синтез на присъстващия - отсъстващ,
квази-проекция на самия себе си в себе си
и своята телесност, а съзнанието е
разслоено в единственото тяло. Пред нас
остава въпросът къде е възможен
онтологичният ареал на същинската
същност на изгубилия се Аз?
Съвсем различно е положението на
двойника в главите „Отсам”. Тук
недвусмислено има реално отстояние
между Оливейра и Травълър като два
отделени, самостоятелни топоса на
двойниците, Травълър на Оливейра. Това,
което ги обединява /разединява, е общата
кръвоносна система, позициите винаги са
симетрични („…като двама близнаци,
които се люлеят на люлка (…) Или
просто като човек пред огледалото.” -
419). Тук двойствеността произлиза от
лутащотото се съзнание на Оливейра
между теории – собствената му и тази
на Травълър, от болезнени преходи между
тях, от липсата на форма. („Затова
усещам, че си ми doppelgдnger, (…), че ти
си моята форма, която остава там и ме
гледа жално..” - 427). Тази структура на
двойната симетрия е комплицирана чрез
композицията на везната, „този
юридически инструмент, това квадратче
от зодиака” (338), където в краищата са
Оливейра и Травълър, а стрелката на
везната е Талита, накланяща тялото си
на една страна. Тя също е в общата
кръвоносна система, съзнаваща, че „Аз съм
аз, аз съм той. Сме, но съм аз…” (355).
Двойствеността тук е пластична, жива,
тече и се излива в другия, търси своята
форма и е неизменно устремена да „излезе
от квадратчето”.
Двойниците на Кортасар са собствените
образи тук и там, вън и вътре, изгубени
форми и чужди същности между земята и
небето, налични и отвъдни, дебнещи ни в
„дръжките на вратите, в металните
копчета, в парченцата стъкло”, копиращи
всички движения, питащи наистина ли
сме само там, където сме в момента?

1 Кортасар  Х., „Игра на дама”, С., 2006,
прев. Стефка Кожухарова, стр. 153.

На снимката: Жил Дельоз
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На 2 октомври на тържествена церемония в Аулата на
Националната академия за театрално и филмово
изкуство Едуард Олби, един от най-значимите през
втората половина на ХХ век американски драматурзи,
беше удостоен с почетната титла “Доктор хонорис
кауза”.
Едуард Олби (р. 1928 г.) е автор на повече от 30 пиеси.
Първата от тях е “Случка в зоопарка”, която се появява
на американската сцена през 1959 г. и го утвърждава
като драматург. През 60-те и 70-те години авторът
създава ярки и новаторски сценични текстове, най-
популярни между които са  “Кой се страхува от
Вирджиния Улф?” и “Деликатно равновесие”. Върху
начина му на писане определящото влияние оказват
екзистенциалистите, Бекет и театъра на абсурда, но
също така и Чехови Тенеси Уилямс. Олби поставя
тревожните въпроси на човешкото съществуване като
отмята маските на ежедневието и се вглежда в
тънките психологически граници между илюзията и
действителността, между желанията и грубата им
материална реализация. Драмите на Олби, написани през
80-те, значително отстъпват на по-ранните му
текстове и са рядко поставяни. От средата на 90-те

той обаче се завръща триумфално на сцената с “Три
високи жени”, последвана от “Пиесата за бебето” и най-
новата му пиеса “Козата или Коя е Силвия?” (2002).
Носител е на множество отличия, сред които и три
награди “Пулицър”. Последният му театрален текст му
донася за втори път и наградата „Тони”. През 1997 г. Бил
Клинтън му връчва Националния медал на САЩ за
постижения в изкуството.
След като изслуша традиционната за случая
тържествена реч на старобългарски и латински на
ректора на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев и
получи специалните атрибути на титлата, Едуард Олби
произнесе кратко слово пред препълнената със студенти,
преподаватели, театрали, почитатели и журналисти
огромна зала. Видимо развълнуван, той благодари за
голямото отличието и продължи: “Винаги се изненадвам,
когато получавам награди за това, че съм драматург и
учител. Не е необходимо да бъдат награждавани хората за
това, което те така или иначе  биха правили при всички
обстоятелства. Аз съм драматург, правя това, което е в
природата ми и никой не би бил в състояние да ме спре. Не
съм сигурен, че знаете, но получавам отличието на
Театралната академия, без аз самият да съм завършил
висше образование. Въпреки че в детството и младостта

Едуард Олби
стана Доктор хонорис кауза
на Националната академия за
театрално и филмово изкуство

си, трябва да кажа, родителите ми се погрижиха да
получа много добро образование в най-добрите училища.
След това обаче бях  изключен от Университета в
Кеймбридж, тъй като посещавах не задължителните за
моя курс предмети, а такива, които ми бяха интересни.
Така че все пак взех от много от двете години, прекарани
там.”
След това по желание на Олби церемонията продължи с
въпроси от присъстващите. В своите бързи, остроумни
и точни отговори Олби сподели: “Всеки от вас трябва
да има увереност в таланта си, да вярва, че това, което
прави си струва да бъде направено. Може да сте прави
или не, но винаги нещата опират до собствената съвест
и до таланта. Трябва да разберете много бързо, че
творческото съвършенство и комерсиалният успех са
две различни неща. Все пак предпочитам да се уча от
собствените си грешки, а не от тези на някой друг”.
Едуард Олби е в България, за да присъства на последните
репетиции и на премиерата на пиесата си „Козата или
Коя е Силвия” в Народния театър, която се очаква в
средата на октомври. Режисьор на спектакъла е Явор
Гърдев, поставил преди няколко сезона в Театър 199 още
един от последните текстове на драматурга –
“Пиесата за бебето”.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Продължение от миналия брой

Полското участие
През цялото време имахме усещането, че тук, във Вроцлав е
събран целият свят, поне целият театрален свят, на чело с
Йежи Гротовски. Неговото присъствие беше във всичко и
навсякъде. Магнетично и свещено. Неговата тайна и
тайнственост – неделима част от онова, което се
случваше с нас самите – участниците в тази среща.
Тук беше Еуженио Барба, който изнесе Гротовски в света и
така успя да го съхрани в тежкото и сложно за
експерименти комунистическо време в Полша. Тук бяха и
плеядата полски професори, литератори, критици, които
пребродиха през не малкото си лични и професионални
съмнения, за да повярват истински в истината на
Гротовски. Тук беше и младото поколение полски
режисьори, свързани с идеите на Гротовски или тръгнали по
по-близки или по-странични пътеки от пътя, който
извървя той. Винаги динамичният и търсещ полски театър
в момента преживява бурно, гранично време, време на
осмисляне и нови идеи. Доказателство за това са имена
като Кшищов Варликовски и Кристиян Лупа – и двамата
носители на Европейската награда за режисура, наричана
още „Новите театрални реалности”. Варликовски показа
своя спектакъл „Пречистване”, а Кристиян Лупа –
„Изкушенията на тихата Вероника”. Имахме възможност
да видим и други техни спектакли на видео. Тук бяха и
тези, които реализираха по необикновен и главно неоспорим
начин идеите на Гротовски – актьорите на Театър
Лаборатория, които днес, пръснати по света обозначават
на картата на паратеатъра онези магически в своята
нестандартност места и идеи. Тук беше и този, който по
логиката на А. Арто, можем да наречем двойника на Йежи
Гротовски – Лудвиг Флашен. Толкова земност,
автентичност и непосредственост в едно живо и свело
лице, оставил за малко трупата си, с която вече десет
години работи в Париж. В специален филм („Неподписания
договор с Дявола”), третиращ творческия му път,
проследихме идеите и посоката на настоящите му
търсения. Едва сега обаче, в срещата на живо, разбираме
какво е бил той за цялостното явление Гротовски - бил е
самата истина. Така започна Флашен и срещата си с тези,
които искахме да разберем непоколебимата истинност на
истината: „Нека бъде ясно от самото начало, защото
често се коментира и спекулира с това. Да, аз получих
ключовете на този театър – да бъда негов директор. И аз
сложих тези ключове в ръцете на Гротовски, заявявайки
му: „Ти ще бъдеш директор и режисьор, а аз ще ти помагам
с каквото мога”. Никога не съм се изкушавал да изляза от
тази своя, в известен смисъл, анонимност. Бях на всяка
репетиция, но никога не съм се намесвал в нея пряко. Аз
съзнавах своята роля - да бъда негов разговорник. Това е,
което правих преди всичко. Не знам дали е много или малко.

Но знам, че беше фантастично. И аз се чувствах
удовлетворен и щастлив.”
В края на срещата имахме усещането, че нас ни
няма в залата, че там е само той. Когато
приключи и водещият срещата обяви, че сега е
наш ред, никой не помръдна, никой не наруши
тази магическа тишина. Сякаш всеки един от

нас в този миг чуваше
думите му, изречени
някога и
препрочитани от нас
непрекъснато:
„Целият наш път
беше сублимация в
алхимичен смисъл.
От рудата, нечистия
метал,
кристализираше
простaта наличност
- есенцията. Ако
нищо не дава
резултат, то
бунтът и
отчаянието дават
толкова сили, че
може да се стигне до
нещо съществено.
Необходима е
известна доза наивна
мегаломания, че ако
не ние, то кой ще спаси бедното изкуство на театъра от
този неспасяем негов крах...”
И мислено, сякаш, за да не смутим другите, си задавахме
въпроса, който пареше и устните, и душите ни: „Господин
Флашен, победихте ли? Новият театър, не-театър победи
ли?” „Не!” „Лъжете господин Флашен. Вие, всички вие от
Театър-Лаборатория победихте, независимо че театърът
победител в света е само процент, два от шестващия по
всички географски ширини театър, защото вие направихте
по-трудното, вие доказахте, че театърът може да бъде
променен. След вас посоката вече е ясна – истината.
Истината за нашата човешка същност и нашата
божественост. Така необходими, за да може човешката
общност, преодолявайки всякакви географски, държавни,
национални или културни граници, да превърне театъра в
литургия на колективното случване на вярата.”
Театър „Цар” при Института „Гротовски”, най-младия
театър на Вроцлав.
„Цезарово сечение”. В залата на Театър – Лаборатория.
Такава, каквато е била по времето на Гротовски. Не голямо
пространство във формата на правоъгълник. Според
театралните стандарти по-скоро репетиционна зала
отколкото игрална. Пред две от насрещните стени по два
амфитеатрално разположени реда. Помежду им сякаш
русло на река. Върху него е разположена младата трупа на
Театър „Цар”, ръководена от Ярослав Фред – настоящ и
дългогодишен директор на Институт „Гротовски”.
Тъмно. Внезапен трясък. От чупещи се стъкла. И още, и
още, и още... И стъклата, и техният остър звук проникват
в телата ни. Те просто подлудяват или полудяват. Когато
всичко това спира, настъпва звуков вакуум. Агресивното
звуково поле сякаш никога не е съществувало, сякаш в този
миг се докосваме до главния герой на спектакъла –
Тишината. Колко осезаема, колко богата и колко
многоцветна може да бъде една тишина. И колко пълно,

цялостно и оголено присъства физически тя. Когато
лъчите светлина ни напомнят, че имаме и зрение, първо
усещаме, след това и виждаме, че подът на сценичното
пространство, това, наречено по-горе „русло на река”, е
покрито с дребни парченца стъкла, а в средата върху
няколкото чисти от стъкълца сантиметра, на полупалци
ходилото на младо момиче. Другият крак - вдигнат
високо, за него няма място. Секундите летят сякаш с
бясна скорост ни тласкат към нещо трагично. Не, то не се
случва. Останалите актьори най-спокойно, работно с
метли излизат и започват да замитат парченцата стъкла
в един няколкосантиметров жлеб по средата на сцената –
от единия чак до другия край, разделяйки и
пространството, и публиката на две... Майсторският
ракурс на осветлението превръща този жлеб, пълен със
стъкълца, в магически нож, блестящ и остър, вещаещ, че
трагичното предстои...
Тук ще прекъснем, не само поради това, че мястото ни е
ограничено, а и защото не искаме да издаваме нищо от
онова неописуемо и неназовимо, към което пристъпвахме.
Ще ви предложим да видите и да случите сами този
спектакъл (на сцената на Театър – Лаборатория
„@лма@лтер”, април 2010 г.), чиято драматургия се ражда
от самото живо случване и от самата форма, в която то
се случва. Самото то. С всяка своя стъпка, с всяко свое
действие или бездействие, с всеки жест, импулс, усещане,
мълчание. Съзнание и самосъзнание. Че е. Че сме. Че
съществуваме. Че живеем...
Тук беше и онази нова, млада публика, необременена от
наслоенията на векове и поколения, жадуваща да
артикулира въпиющите проблеми на своята човечност,
изплашена от непрекъснатия разпад на стойностите - на
границата на Новото - донесло повече свобода, но
едновременно и загуба на всички необходими
пътепоказатели, даващи възможност за намиране на свое
място в този така безпощадно глобален свят.
Празникът
 Случи се във Вроцлав, в Полша, в една страна, един народ,
който знае цената на културата. Достатъчно е да
споменем ежегодните национални награди за постижения
на полски творци зад граница, с мото: „Култура или
смърт”.
И на края... мисля  си... че е време политиката на подаяния
на нашата държава към собствената й култура да се
преосмисли и да се превърне в градивна, подпомагаща и
гарантираща достойното й развитие. Проектите „на
парче” не са такава политика. Финансовата подкрепа на
европейските държави, конкретно в областта на театъра,
е в отпускането на дългосрочни субсидии на млади и
перспективни трупи, първоначално двегодишни, три,
четири, пет... за тези, които са се развили и доказали
своето можене, своя принос за развитието на
националната култура. Може да кандидатства всеки,
получава, който се докаже. Няма я доживотната рента
във формата на държавен театър, която убива още по-
жестоко, отколкото по време на соца, българския театър,
който така обидно се размина със своя най-голям
реформатор Гео Милев, чиито театрални идеи са съзвучни
с тези на Гротовски. А бяха родени няколко десетилетия
преди неговите.

           ПЕТЯ ЙОСИФОВА
 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Театър-Лаборатория „@лма@лтер”

2009 - Година на Гротовски

Големият празник

Сцена от „Цезарово сечение” на
Театър „Цар”, ръководен от Ярослав
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Не изглежда ли отражението винаги по-духовно от
отразявания предмет? Не е ли то идеалният израз на
този предмет, присъствие, свободно от съществуване,
форма без материя? И не е ли задача на художниците,
които се отдават на илюзията на образите, да
идеализират съществата, да ги издигнат до безтелесни
подобия на самите себе си? (Бланшо, „Литературното
пространство”, 1955, 268).
Преобръщайки и с преобръщането наопаки удвоявайки
Платоновата деградация на отраженията и сенките, на
двойно изопачените симулакруми на нематериалните
ценности, редицата от реторически въпроси на Бланшо
задържа от Платоновата йерархия само оста, около
която изиграва своя обрат, фиктивния статут на
действителността. Удвоените, повторени, имитирани
предмети и същества – като че ли с удвояването на
телата си преодоляват своята телесност – обръщат се
към духа, отдалечавайки се чрез образа на своя двойник
от самите себе си като обикновени заместителни
означители на самите себе си, като „неща за себе си”
каквито и бездруго не могат да бъдат. И предметите, и
човешките тела следователно принадлежат на сферата
на неуловимото1 .
Оптическите, вербалните, морфологичните двойници,
като „образи, които се срещат един с друг и (...) се
оглеждат един в друг”2 , както се изразил Гьоте, ни
водят по-близо до имагинерното като „тайното
значение” на отсъстващите образци. С тази тайна, с
тази загадка на значението, двойникът - или мимезисът,
или изкуството – очарова и плаши: подобно на сирена
той съблазнява копнежа ни за освобождаване от
клещите на самотъждествеността и буди ужас пред,
макар и виртуалната възможност, да загубим
самобитните си свойства, характерните особености,
специфичните характеристики, собственото от опорен
произход, а с това и пространството, и времето, и
волята за действие. Въпреки че на споменатия ужас се
противопоставяме чрез езика, залъгвайки се с
идентичност, която езиковият означител ще произведе
и ще фиксира и по този начин ще опровергае нуждата
идентичността неконтролирано да се умножава („аз”,
„един човек”, „единици”) или да се отделя („ин–
дивидуум” като неделимо), неукротимостта на
езиковите повторения и на езика като двойствен
заместител подкопава безмилостно тази идея:
субектът, създаден, умножен и отчужден в огледалото
на езика, роптае сам срещу себе си, бидейки „и нож, и
рана”, „и шамар, и лице”, „и палач, и жертва”3 :
Повторяемостта преиначава, паразитно
контаминирайки онова, което идентифицира и на което
позволява да „се” повтаря; единственият избор, който
тя ни оставя е да мислим (да кажем) нещо, което е (вече,
винаги, също така) друго спрямо онова, което мислим (да
кажем), да кажем нещо друго спрямо онова, което
казваме и което сме искали да кажем, да разбираме нещо
друго спрямо...и т.н. (Дерида, Limited Inc, 198: 62).
Така всеки път, когато литературата въведе двойника в
своя привилегирован кръг от „мотиви”, се задействат не
само противоположните сили на привличане и
отблъскване, с техните рецептивни разклонявания на
извънредно комично удоволствие от повторенията и
при разпознаванията на близнаците, от една страна, а от
друга - на ужасяващи идентификации с герои, които
губят идентичност, и с безкрайните разцепвания на
лирическия или наративния субект, но така също се
прокрадва и внушението, че двойничеството е оплетено
в самия механизъм на фикцията и на нейните
комуникативни ситуации, че то същевременно генерира
и разкрива тайната на нейното отделяне от „света на
нещата”, твори и обяснява мистерията на
мултиплицирането на алтернативните светове.
Двойниците според Доложел могат да обитават
различни светове - подобно на Орландо на Вирджиния
Улф, или те са като Плавтовите Менехмoвци
хомоморфни самостоятелни идентичности в границите
на един свят, или пък пребивават в един и същи свят, но
чрез поредни превъплъщения на един и същи индивид,
както е в “Уилям Уилсон” на По. Тази тройна типология,
въпреки съмненията в нейната „чистота”, ясно показва,
че към вариантите на удвояването на личността
непременно трябва да се добави удвояването на
световете – на душата, на съня и кошмара, на делириума
и божествения транс, на суеверията, на фантазията и
отвъдното, на успоредните, но разнородни
пространствени и времеви сегменти, но преди всичко
удвоеният свят на художествената фикция4 . Онези,
които общуват с портрети, сенки, духове, машини,
привидения и маски - снабдени с различни технологични
помагала за репликация на човешкия образ и
заобикалящата го среда, каквито са огледалото,
фотографската леща и камерата – феномените на
антропоморфното удвояване са от своето митично
начало на разказа за Нарцис, за неговата сестра близначка,
за водните отражения, в които той се оглежда, и за
восъчните отливки на неговия лик – тясно свързани с
тематизирането на изразните предпочитания на
медията, чрез която те добиват облик. Резултатът се
разпада на липсващ „оригинал” и на „фалшификат”,

който е потенциално изложен на
следващи онтологически отлюспвания,
излагайки се при това и на насилствено
взаимно разпознаване, обструкции и
съревнования в интермедиалните
двойничества между думите и образите,
статуята и актьора, театъра и киното,
представлението и нарацията.
Този текст е предложение за една
евентуална „програма” за четене както
на литературата, така и на
литературата за литература през
фигурата на двойника и повторението.
Програма, която с нужната спекуларно-
спекулативна повторяемост ретроспективно усвоява
своите двойнически контури и която трябваше да
започне с повторение, което ни напомня за важната
спекулативност и репетитивност на нашата
удвоителна работа - литературната критика и теория.
Не се ли занимаваме всъщност с литература, изкуство,
защото ни очарова и плаши двойничеството? Не е ли
свойствено на нашата професия да си присвоява
произведенията на изкуството, не ни ли гони демонска
жажда за имитиране на текстовете на нашите
съперници, на нашите двойници? Не важи ли това
особено за хърватската литература, доколкото – ако
схванем нейното национално значение като
миметически еквивалент на нарцисизма на човешкия
индивид, – нейното ексцентрично положение спрямо
имагинерните стожери на световното компаративно
литературознание я прави парадигматичен пример на
непризнатия двойник? Имаме ли тогава основание да се
питаме, защо болезнената конструкция на този статут
е пропуснала да съзре двойническото оглеждане на
хърватската литература в западноевропейските и други
двойници, което започва от “Пиерино” и “Аркулино” на
Марин Държич през дубровнишките преработки на
“Амфитрион” и “Дон Жуан” до съвременните адаптации
на “Саломе” и “Хамлет”? Но дали си струва и изобщо
дали е възможно търсенето на двойничеството в
редицата на предложените от нас - парадоксално казано
- „монографии за двойниците”, да се сведе до чистене на
„темата за двойника в тесен смисъл” (Фусило) от
съседните й „тематични полета” на т.нар. „латентни
двойничества”, които се натрапват в настроеното око
на обсесивния тълкувател?
Тъй като неразличимостта между своето и чуждото
ужасява, важно свойство на двойничеството е
несвойствеността (виж Лаку-Лабарт, Typography: Mime-
sis, Philosophy, Politics, 1989: 116): подобно на das
Uncheimliche, понятие, с което Фройд в едноименния си
текст е описал нерешителната двойственост на
двойника, подобно на понятийните флуиди на Дерида,
двойствено екстраполирани сред текстовете, които
философът е удвоявал - „химен”, „суплемент”,
„фармакон” или „крипта”, думата „двойник” е според
значението, което й придава Никола Абраам, а Дерида го
използва, анасемична, т.е. преобръща значението на своя
означител в неговата противоположност, означава и
същевременно изтрива онова, което означава5 , „има и
няма същото значение, казва нещо, но казва и другото,
докато дефинира, се удвоява в нещо, което убягва на
тази дефиниция, в странно “отбиване” на смисъла”
(Берто, Freud, Heidegger. lo spaesamento, 2002, 244),
„хибридна” е и „бастардна” (Кофман, Lectures de Derrida,
1984: 18). Когато кажем „двойник”, подразбираме
повторен облик, точна морфологична и функционална
репродукция на предмет или същество, тъждествено на
себе си, удвоена идентичност в същия или в някой
успореден свят. Но репликираната идентичност - ако
изобщо има смисъл да говорим за нещо, което е същото
спрямо самото себе си, преди да се опознае чрез
удвояването, - не е тъждествена на себе си, а на другия и
на себе си като друга, защото повече не може да
разглежда своите свойства като изключително свои и
нейната различност се разтапя от липсата на разлика,
която заплашва да набъбне до сериалност, която пък да
завърши във всеобщо унищожение, на индивидите или на
обществата, в „криза” на културата, която се появява с
прогресивното уеднаквяване, което според Рене Жирар
(виж Violence and the Sacred, 1981) се произвежда от
заразителното ни желание да имитираме. Дори само
като идея двойникът неразривно свързва мимезиса,
желанието и съперничеството в примката на
насилието: напада, така че и сам е обект на нападение,
гони, и затова заслужава изгнание (срв. Лаку-Лабарт, Ty-
pography: Mimesis, Philosophy, Politics, 1989, 102-103).
„Двойникът” е означител на означаемо, на когото
означителят предварително не му принадлежи повече,

именно защото вече го създава или, просто казано,
двойникът е означител и като такъв символизира
смъртта на означаемото. „Двойникът” симулира
формулата за събиране, респективно за умножение като
маска на изваждането, респективно на деленето или,
просто казано, двойникът симулира, а симулацията е
невъзвратимо неосъществяване на симулираното:
Напълно е възможно, в края на краищата едно плюс едно
плюс едно плюс едно да не прави четири (...). За да се
илюстрира как в числото вече е включено присъствието
на Другия, е достатъчно да кажете, че редицата от
числа не може да се опише и представи, без да се въведе в
нея нула, с повече или с по-малко заобикалки (Лакан, Le
Seminaire XI, 1973, 251-252).
Защото е ясно, че Другият не може да се добави към
Единия. Другият само се различава (изважда - бел. пр.)
от него. Ако има нещо, с което той участва в Единия,
това не е събиране. Защото Другият е Един-по-малко
(Лакан, Le Seminaire XX. Encore, 1975, 162).
Единствено математическите оперции допират до
някакво реално – (...) реално, което няма нищо общо с
онова, което твърди традиционното познание, и което
не е това, което то си представя, реалност, а е
фантазъм (ibid., 165).
От това следва, че всъщност става дума за премахване
на дубликата. Затова и удвоените герои на Жан Пол,
Тик, Шамисо, По, Хофман, Достоевски и Уайлд не
приемат срещата със своя двойник винаги като
нарцистично потвърждение, а я преживяват и като
травма на смесването и унищожението. Бягайки от
своите двойници, те бягат от лицето на смъртта, или,
убивайки ги, биват убити, или пък като “Слугините” на
Жьоне – имагинерните двойнички на сестрите Папен, –
подпечатват своето двойничество с общи фантазии за
ритуално убийство като „символично престъпление” на
миметичния делириум, което най-сетне ще ги свърже,
отъждестви и унищожи едновременно.
Бездната на нищото, която двойникът отваря, кара по
някой изследовател на мотива за двойничеството в
литературата, следвайки Платоновия диалог “Кратил”,
да заяви, че „двойникът не съществува”, защото „не
може да съществува”, тъй като е „логическо
противоречие” и е, разбира се, „представим”, но е
„непознаваем” (Трубецкой, L’ombre et la difference. Le
double en Europe 1996, 37-39). На такъв изследовател му
изглежда, че „удвояването е болест на модерното
хиперсъзнание и (...) е причина и същевременно последица
от илюзията, която се състои в това да се вижда добре,
но от видяната действителност да не се извеждат
логически заключения” (ibid., 4). Логиката, изглежда, не
може да се съвмести с анасемията на двойника: ако
наистина би могла да „извлече логически заключения” от
представата за повторения образец, тя би следвало да
съгледа неговата изначална повторяемост, а във
„видяната действителност” би съзряла илюзия.
Предпоставяйки понятието за първичност,
допълнителността на двойниците същевременно и
разяжда тази първичност, обърквайки времевите и
ценностните отношения между това, което
предхожда, и онова, което следва, причината и
резултата, основата и производните й, карайки ни да
разпознаваме нашето „сега” ретроактивно в диахронно
отдалечени точки от т нар. еволюционна редица, да
четем назад, защото по същия начин и биваме:
Не става дума художествените произведения да се
представят по отношение на своето време,
а във времето, когато са създадени, да се
представи времето, което ги опознава –
тоест нашето време (Бенямин, Gesammelte
Schriften III, 1972-1989, 290).

двойникът: от темата до метода
Морана Чале и Лада Чале Фелдман

на стр. 10

Макс Ернст,  Кастор и Полидевк

Морана Чале (1959) е преподавател
по италианска литература, а Лада
Чале Фелдман (1963) преподавател

по театрология към Катедрата по
компаративно литературознание

във Философския факултет на
Университета в Загреб.
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Така и „ретроспективното разпределяне на ред и
смисъл”, което, следвайки Борхесовите знаменити
изопачения, „бъдещoто произведение” събужда по
отношение на своите предходници (срв. Женет, Figure,
1985, 47), принадлежи на същата двойническо-
съперническа логика на отразяване и съревнование в
конструирането на значения: „познаваемостта” на
двойничеството в литературата за литература - като
двойничка на литературата - зависи от нашето
разбиране за трансисторическото преплитане на
художествените цитати въпреки ужаса, който
предизвикват „влиянието”, имитацията, копието,
репликацията, епигонството, плагиатството –
демонските двойници на двойника, – а така също зависи
и от упоритата работа за потискане на знанието, че
нашият интерес към литературата постоянно се
подновява тъкмо от желанието за повторение.
Употребата на (мета)езика, врязана в нашата концепция
за художествените стойности, ни е създала навика да
наричаме с привлекателни естетически обозначения
онова, което е единствено, несравнимо, неповторимо,
може би тъкмо защото уникалната оригиналност е
изключение, каквото още не сме срещнали, но и заради
удвоителната сила на медията, в която литературното
произведение се материализира или се одухотворява,
дематериализирайки се: „Това Едно, което е на езика на
всеки, има преди всичко характера на привидност на
Единствения, който всички мислим, че сме” (Лакан, Le
Seminaire XX. Encore, 1975: 61). Привидността на
Единствения трябва да се запази, за да поддържа
уникалното съществуване на изследователския субект
или на неговия призрак. Но двойникът и повторението -
дали ще ги отхвърлим като нелогични привидения, или ще
им отделим внимание, като ги напъхаме в някое
маргинално отделение на общия репертоар на
литературните „теми”, - възкръсват по различни начини
във всички аспекти на художественото писане – било
като разцепвания на лирическия субект и на наративната
инстанция, като огледална геометрия на завръзката и
драматическата синтагматика на ситуациите, или като
игри с виртуално имплицирани, многократно умножени
разпределения на драматичните роли между актьорите.
От време на време тяхното удвояване ни кара да
предполагаме, че идват от някаква приглушена
закономерност, която управлява съществуването на
онези, които пишат и четат литература.
Предложението за проучаване на двойничеството
следователно би трябвало – макар и да не може, заради
анасемията, която това понятие разпръсква отвътре, –
да отговори на въпроса, който е аналогичен на една от
възловите дилеми на хуманитарните науки: натрапва ли
ни се двойникът като металитературен проблем,
защото става дума за исторически актуален симптом
на цивилизацията на техническата репродукция и на
избледняването на аурата на художественото
произведение, на медиализацията и серийността,
масовизирането на образите и симулакрумите, или
защото имаме работа с трансцендентен шифър, вписан в
същината на хуманността? Дали двойничеството е
характерен знак на посткартезианския или изобщо
посттъждествения ум, на Ницшевата къснороденост и
закъснялост, на археологическо откритие по Фуко, на
което модерният човек е намерил чужди думи и чужди
неща, които го отчуждават от битието и го
принуждават да живее посредством своите двойници:
езика, икономията, труда6 , или пък двойничеството от
памтивека е предхождало историята в образите на
Нарцис и Ехо, на Адметовата Алкестида и
Пигмалионовата Галатея, на Едип и Амфитрион? Както
отбелязахме, понятието “двойник” е анасемично:
двойникът винаги вече предхожда, „произходът” на
мисълта за двойничеството не може да се мисли преди
двойничеството. Съвременната концепция за
двойничеството нагледно имитира двойствеността на
предмета си. В нея, от една старна, се утаява и отново
възкръсва несъгласието с Платоновата негативна
дефиниция като конститутивен елемент както на
теориите за двойническия миметизъм, каквато
например е теорията на Рене Жирар, така и на
апокалиптично-антиутопичните фантазии. От друга
страна, модерната мисъл за двойничеството е
неразривно свързана с инверсния поглед назад към
миналото на двойника, посредством което „нашата
митология” (Лаку-Лабарт, 1989, 146) – психоанализата,
впрегната заедно с антропологията и изкуството, е
поставила настоящия проблем изобщо като
концептуална задача.
Още от 1914, от първия историко-интерпретативен
увод в интердисциплинарното изследване на загадъчната
удвоеност, който принадлежи на Ото Ранк (Der
Doppelgдnger) и който после добива релевантност със
своеобразното си удвояване във Фройдовата студия
върху ужасното (Das Unheimliche) от 1919, до по-новите
работи на автори като Журд, Тортонезе и Фусило,
разглеждането на двойничеството се разпъва между

историческото проследяване на
културно специфичните
дискурсивни конфигурации на
двойника и метапсихологически
или метаантропологически
спекулации за дълбинните,
трансцендетни форми, които

управляват трансисторическия апарат за произвеждане
на двойничество. Имитирайки в някаква степен
описаната двустранност, мисълта за двойничеството
се разделя на две (неразделни) разклонения, които
отговарят на „оптическата аналогия” на образа или на
„акустичната аналогия” на ехото (Лаку-Лабарт, 1989,
165). От една страна, силата на антропоморфната
фигуралност предприема опити за класификация на
видимото във фикцията, което е основна цел на
тематично ориентираната критика, нещо, което често
се движи в интерпретативния диапазон от
„магическите вярвания за природата на душата” до
романтическите и постромантически разпадания на
идентичността в новелите и романите (Tymms, Doubles
in Literary Psychology 1949; Fusillo, L’altro e lo stesso.
Teoria e storia del doppio, 1998). От друга страна,
тръгвайки по рефлексивната следа, оставена от
Фройдовия ключов текст “Отвъд принципа на
удоволствието” (1920), двойникът се превръща в
обикновена визуална метонимия на вездесъщия порив за
повторение, който бие ритъма, нехуманния ритъм на
отсъствие и присъствие в съществуването на човека
като същество на липсата, на човека като създание,
което посредством символичното си удвояване
едновременно запълва и подновява своята базисна липса.
Огледалните фигури на човешката „битийност” от
ранните тълкувания на Ранк и Фройд върху античната и
романтическата литература са се издигнали до ранга на
трансдисциплинарна тема за двойника като възел на
нарцистичното желание за преодоляване еднократността
на живота и страха от смъртта. Това желание се вписва в
самия живот, защото се корени в заплахата от
кастрационно разрязване на тялото, която произлиза от
връзката между присъщата на човека автоскопофилия и
отчуждението от гледания присмехулно и изразявания чрез
езика Аз. Защото „съзнанието за себе си е възможно само
ако се изпита посредством нещо противоположно”, с оглед
на факта, че „използвам аз само когато се обръщам към
някого”, наричайки го „ти” (точно както аз става ти,
когато към мен се обърне събеседникът, който назовава
себе си аз), изпълнявайки конститутивното за личността
условие - „диалога” (срв. Бенвенист, Problemes de linguistique
generale, 1966, 260). Споменахме, че двойникът –
рефлексивно произлязъл от литературата тъкмо
доколкото рефлексията го е удвоила, с Фройдовото
„откритие, че човекът не е напълно в човека” (Лакан, Le
Seminaire. Livre II, Le moi dans la theorie de Freud et dans le
technique de la psychanalyse,1978, 104-105), т.е. с текста
“Отвъд принципа на удоволствието” – едновременно е
прекрачил и отвъд антропоморфизма, през „границите на
анропологията” и хуманизма (ibid.), към онова, което
предхожда човешкото – към една „изначалност на
репетитивните наклонности” (ibid., 115), към първобитния
характер на силата в човешкото същество, която се
противи на нагона за съхранение, приспособяване,
усъвършенстване, към „основното, коренното несъгласие”
(ibid., 122) между прогресивната „природа” на живота и
идентичността на индивида, от една страна, и от друга,
нуждата от повторение, чиято природа е против живота.
Човекът се стреми да овладее неизбежната загуба,
повтаряйки я чрез символи, които завладяват него
самия; той се създава, преодолява и унищожава в едно
действие. Той като че ли се преобразява от
човекоподобно същество в ритмична размяна на
действително отсъствие и удвоено присъствие.
Съществото на липсата е същевременно и същество на
заместването7 , заместването като знак на липсата, т.е.
на удвоената липса: и винаги същото, и винаги различно
от себе си копнее да отложи постигането на своето
желание, живее, за да подновява фокуса на своята смърт.
Двойникът като антропоморфна фигура на
повторението се разпръсква в ритъм и по този начин
престава да се свежда до повествователна,
драматическа или филмова „тема”8 . Може би именно в
тази сляпа принуда на свеждането му до „тема” си
струва да видим причината, поради която и някои
образцови създатели на „галерия с огледала”, на хиазмeни
отношения, на симетрични констелации на характерите
и на „двойствени регистри”, какъвто е Мариво, са
пропуснати да бъдат квалифицирани в някое от
познатите нам типологичеки профилирани общества на
двойници „в тесен смисъл”.
Докато за двойника „с човешко лице” може и да питаме
дали „представя” или „означава” тялото или душата,
дяволската материя или ангелската идея, думата или
духовния смисъл, писмото или гласа, разума или онова,
което бяга от разума, Аза или Другия, човека или бога,
слугата или господаря, палача или жертвата,
страдателната или деятелната воля, отцеубиеца или
бащата, ритъмът е нечовешки безличен, чак и когато се
появява като кардиоваскуларна или коитална метафора.
Хуманоидният двойник (т.е. който и да е фикционален
образ) може да изплаши някого като привидение на демон
и да го подтикне да прочете художествения текст като
проповед против миметическа контаминация и като
препоръка за освобождаващо установяване на оригинална
самостойност в „изворния” емпирично-референциален
свят. Повторението като ритъм – което още
Аристотел споменава в своята дефиниция на
изкуството като антропологическа константа наред с
имитирането – всъщност няма морални или
идеологически качества, а само разделя литературното
произведение, както го прави в изобразителното
изкуство и в музиката, и – вместо да се движи към

идеята, смисъла или целта на финалното разрешение, т.е.
към финалния „акорд” или в случая с двойническите
констелации към повторно установяване на различими
идентичности – произвежда удоволствие със самото
повторение, с „реципрочните субституции”, със
„селекцията и комбинацията”, с „редуването и
противопоставянето” на взаимни заемания на
пространството и думите на „другия”, който не е
напълно “друг” (Ферони, Il testo e la scena, 1980, 66).
Ритъмът в „словесното изкуство” - повторението като
взаимно създаване на заместване и липса – разпределя
пространството или времето на части във вид на
„граматика” на двойничеството, която Якобсон,
повтаряйки така, както Манли Хопкинс повтаря
тезата на Жирар (виж Якобсон, Language in Literature,
1987: 72, 124, 127, passim), сравнява, от една страна, с
геометрията (ibid., 132–135), а от друга, с музикалното
темпо (ibid., 72). Във всички култури според Якобсон
поезията (т.е. литературата) е повторение (88, 145),
„правилна реитерация на еднакво ценни единици” (72),
прилика, която властва над последователността (86),
навързване на „бинарни граматически паралелизми” и
„хиазмени конструкции” (126), умножаване на
„симетрии и асиметрии, структури и равновесия,
резултатно струпване на еднакви по стойност форми и
изразени опозиции” (127), накратко, двойните
структурираности на езиковите съобщения на всички
нива и във всички функции, включително на изпращача,
получателя и на значението на съобщението.
Ако двойникът, както изтъкнахме, е илюзорен излишък,
който означава и произвежда липса, споменатият без-
личен ритъм на неговото повторно явяване и изчезване в
литературните феномени, чийто пулс се опитваме да
напипаме, ще ни внуши основната предпоставка на
нашата програма, според която двойникът като
литературна „тема” означава и произвежда тъкмо
липсата на тематичност, тематичността като илюзия.

Преведе от хърватски ЦВЕТОМИЛА ПАУЛИ

Из студията за двойниците на Морана Чале и Лада
Чале Фелдман, “В Канона”, Загреб, 2008.

1 Присъствието на нещата не е просто илюзия, след като ги
видим отделени на картинка, а преди това, и когато се
появят „като такива”, защото и в този момент те са
отделени от „своите” свойства и истинскост; затова и не
може да има „образи на самите неща, преди всичко защото
самите неща ги няма” (Дерида, De la grammatologie, 1967:
412). В т.нар. емпирична действителност на всяко нещо или
същество му убягва видимостта на собственото битие, то
е следователно „винаги нещо друго от това, което е”
(Мерло-Понти, Phenomelogie de la perception, 1945:231,
същата формулировка и при Нанси, Corpus, 2000:29).
2 Из писмо на Гьоте от 23.9.1827, цитирано у Лаку-Лабарт,
Typography, 1989: 164.
3 Из „Heautontimoroumenos”, Ш. Бодлер.
4 Така напр. Ферони (Il testo e la scena. Saggi sul teatro del
Cinquecento, 1980: 65-84) разглежда „комичната система на
близнаците” в термините на потенциална театралност,
като експликации на „интерперформативна семиотика”,
характерна за всяко сблъскване на конфликтните светове на
театралните образи, а особено за отменянето на
наративното напрежение в името на лудистичкото hic et
nunc, на театралното „тъпчене на едно място”, получено
чрез спираловидно движение, чрез действието на двойствена
времева и пространствена логика в зависимост от това дали
на сцената се появява първият или вторият близнак.
5 Срв. Дерида, 1986, xiii. „Анасемията преобръща значението
и значението й, поради това е някакъв вид конверсия (...).
Тук трябва да се открие какво се случва, когато зад
палеонимията на наследените понятия, зад познатите
стари думи, се появи ‘радикалната семантическа промяна,
която психоанализата въведе в езика’ (...). Тази промяна
никога не е ясна, еднозначна, хомогенна. Трябва се да работи
с всички видове остатъци точно заради тъждествеността
на старите имена. (...) Цел на теорията на анасемията е да
дефинира по систематичен начин (само система може тук
да ограничи амбивалентостта, която непрестанно се
присламчва) закона за семантическата конверсия. Тя е
някакъв вид теория на противосмислите (contresens). (...)
чудновата странност обитава познатите думи, преоблича
се в познатия език и в познатата дискурсивна система” (в
Nicolas Abraham, Maria Torok, The Wolf Man’s Magic Word: A
Cryptonomy, xxxi-xxxii).
6 В центъра на модерната мисъл, която се създава от
„диалектическата игра и онтологията без метафизика”,
редовно се появява „фигурата на Двойника”:
„идетничността, отделена от самата себе си на
дистанция, която й е в един определен смисъл присъща, но
в друг я конституира и повторението, което отразява
идентичното, но под формата на отдалечаване” (Фуко,
Думите и нещата, хрв. превод 2002, 365).
7 За изначалното повторение като връзка между мисълта
на Фройд и Дерида виж Кофман, Lectures de Derrida, 1984.
8 Една от най-новите студии върху литературния
двойник си поставя за изследователска цел да обнови
тематичната критика като реакция на терора на
„формализма”, в който тя включва структуралната и
семиологическа критика, Новия критицизъм и
деконструкцията (виж Фусило, , L’altro e lo stesso. Teoria e
storia del doppio, 1998: 1).

двойникът: от темата до метода
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Теодора Л. Цанкова

Романът „Портретът на Дориан Грей“ на Оскар Уайлд е
богат на критически интерпретации. Общо място за
изследователите е разказаната в него история да се
приема като вариация на фаустовска тема и
следователно да се поставя в съответната традиция. А
в случая традицията отстоява специфична трактовка
на мотива за човека, продал душата си на дявола, водеща
началото си от романтизма. Знакови произведения в
това отношение са например „Чудната история на
Петер Шлемил“ (1814) на Адалберт фон Шамисо и
„Изгубеното отражение“ (1815) на Е. Т. А. Хофман,
героите на които продават първият – сянката си, а
вторият – огледалното си отражение на изкушилите ги
диаболични фигури, като породената по този начин
липса се оказва неподлежаща на компенсиране и
абсолютно неприемлива за обществото. В по-късния
разказ „Сянката“ (1847) на Ханс Кристиян Андересен
сянката на героя е не само отделена от него, а и
придобива самостоятелно съществуване, като накрая
напълно узурпира личността му. Това разделяне между
човека и естествено присъщите му проекции може да се
тълкува като реакция срещу претенциите на
просвещенския разум за всеобщо обяснение.
Същевременно обаче то сродява посочените истории с
други, в които се проблематизира – на пръв поглед поне –
не рационално необяснимата липса, а рационално
необяснимото прекомерно наличие, удвояването на
личността. Става дума, разбира се, за двойника, чиято
фигура от появата си под името Doppelgдnger в романа
„Зийбенкес“ (1796) на Жан Пол щедро населява
литературата на XIX век. Двойникът няма сянка, нито
отражение, а срещата с него обикновено има фатални
последици. Крачката до портрета, още един образ,
който удвоява човека, този път безспорно произведение
на изкуството, е само една – макар и не толкова
популярен, колкото двойника, портретът оставя ярка
следа в творчеството на един от най-влиятелните
автори на епохата, Едгар Алан По. В краткия му разказ
„Овалният портрет“ (1842) колкото повече напредва
художникът, който рисува „жив“ портрет на жена си,
толкова повече тя отслабва, като довършването на
картината е равнозначно на нейната смърт.
В така очертания литературноисторически контекст
става ясно, че в края на XIX век начинът на
функциониране на портрета в литературата е близък с
този на сянката, отражението и двойника. Въпреки че,
както вече беше споменато, се проблематизират от
една страна, липсата на сянка и отражение, и от друга,
наличието на двойник, а оттам и на портрет, всъщност
стъписващото наличие се обяснява също с липса –
появата на двойника и „оживяването“ на портрета се
дължат на вътрешна за личността загуба, добила външен
израз. Така общото и за четирите образа ще е
невъзвратимата и често фатална лишеност на човека от
някакъв аспект на неговата същност.
Изложените дотук наблюдения показват, че
тълкуването на „Портретът на Дориан Грей“ в
светлината на фаустовската традиция несъмнено е
благодатно занимание. Ключ към специфичното
разгръщане на фаустовския мотив у Уайлд и
обвързаността му с портрета обаче може да ни
предложи и съпоставянето на романа с друго
произведение на същия автор, което сравнително рядко
се радва на голям читателски и критически интерес –
новелата „Портретът на мистър У. Х.“.
Основания за този анализационен подход ни дава преди
всичко централната роля на портрета и в двете
произведения, роля, към която насочват още заглавията:
„Портретът на мистър У. Х.“ и „Портретът на Дориан
Грей“. Открояващото се сходство именно на заглавията
– еднаквата им синтактична структура и неголямата
разлика в значенията на portrait и picture1 , която в
българския превод е дори заличена, – също подтиква към
съпоставителен прочит. И на последно място, може да
се изтъкне близостта във времето на писане и
публикуване на двете творби: новелата излиза за пръв
път през юли 1889 г. в Blackwood’s Magazine, романът –
през юни 1890 г. в Lippincott’s Monthly Magazine, а
разширената му и преработена версия е издадена като
самостоятелна книга през април 1891 г. от Уард, Лок енд
Къмпани.
Тъй като за разлика от следшественика си мистър У. Х.
не е сред добре познатите литературни герои, ще
представим накратко историята му. Новелата започва в
дома на Ърскин, по-възрастен приятел на разказвача, с
диалог за литературните фалшификации. Безименният
разказвач защитава фалшификацията като художествен
способ и смята осъждането й за смесване на
естетически с етически въпрос. Ърскин насочва

разговора към проблема за фалшификацията, използвана
като доказателство за научна теория, и изважда от
един шкаф великолепна картина, изобразяваща красив,
женствен младеж, чиято дясна ръка е положена върху
отворена книга с Шекспировите сонети и оригиналното
им посвещение „На единствения виновник за следващите
сонети“; в близост до него са поставени на пиедестал
маските на Трагедията и Комедията. Портретът дава
повод на Ърскин да разкаже ретроспективно за
някогашния си красив приятел Сирил Греъм –
очарователен актьор, който обикновено играел
женските роли в пиесите на Шекспир. Чрез текстови
анализ на сонетите на барда, изложен подробно в
новелата, Сирил Греъм стигнал до заключението, че
човекът, на когото те са посветени, единственият
виновник за тях, загадъчният мистър У. Х., е Уили Хюз,
младеж от Шекспировата трупа, който играел
женските роли. Почти повярвал в теорията на приятеля
си, Ърскин му поискал веществено доказателство. И то
не закъсняло, защото скоро след това Сирил Греъм му
показал случайно намерения от него в стар скрин
портрет на мистър У. Х., същия портрет, който в
момента стоял пред очите на разказвача. Картината
окончателно убедила Ърскин, ала не след дълго той
случайно открил, че портретът е фалшификация,
направена по поръчка на Сирил от съвременен художник.
Измаменият Ърскин се скарва с приятеля си, а на
следващата сутрин Сирил се самоубива в името на
теорията си, както научаваме от предсмъртното му
писмо, и я завещава заедно с портрета на Ърскин.
Впечатлен от разказа на домакина си, повествователят
става горещ привърженик на теорията на Сирил Греъм.
Вече у дома си, отново чрез детайлно проследен
текстови анализ на сонетите той я доразвива и изпраща
писмо на Ърскин, за да го убеди в правотата си. Веднага
след това по необясними за него причини разказвачът
изгубва вярата си в теорията, посещава Ърскин, за да му
се извини за писмото, но приятелят му, от своя страна,
е възвърнал своята вяра и двамата се скарват. Две години
по-късно Ърскин изпраща писмо на разказвача, в което му
съобщава, че ще се самоубие в името на Уили Хюз и Сирил
Греъм. Повествователят прави опит да го спре, но
пристига прекалено късно. Ърскин е мъртъв, но по
обясненията на лекаря е загинал не от собствената си
ръка, а от туберкулоза. В завещание е оставил портрета,
който в края на новелата се намира окачен в
библиотеката на разказвача и предизвиква възхищението
на приятелите му художници.
От този сбит преразказ веднага става ясно, че
удивителната история на мистър У. Х., изпъстрена с
красиви женствени младежи, писма и самоубийства, е
всъщност няколко свързани помежду си и разказани една
в друга истории – историята на Уили Хюз, така както я
виждат Сирил Греъм и разказвача, историята на Сирил
Греъм, историята на самия разказвач и историята на
Ърскин. Както ще покажат следващите разсъждения,
всяка от тях, от своя страна, има отношение и към
историята на Дориан Грей. Нека ги разгледаме една по
една.
Първото, което трябва да се каже за Уили Хюз, е, че той
е фикционален герой не само спрямо читателите, а и
спрямо безименния герой, от чието лице се води
разказът. Още преди да е въведен, теорията за
съществуването му е представена като невярна (Уайлд
1982: 2472 ), а последователната вяра в нея на Сирил
Греъм, разказвача и Ърскин е също така последователно
отхвърляна с аргументи като: „без този портрет
теорията му остава чиста хипотеза“ (257), „ако й
вярваше, нямаше да прибегнеш до фалшификация, за да я
докажеш“ (259), „[с]ънувал съм и през тия два месеца [в
които вярвах на теорията] животът ми е бил нереален“
(306) и „[з]абравяш, че нещо не е непременно вярно, щом
някой се е самоубил заради него“ (260). Нещо повече,
фикционалният Уили Хюз се ражда с теорията на Сирил
Греъм в края на XIX век, около три века по-късно от
собствената си смърт, тоест той се ражда като вече
съществувал и към момента на разказването
несъществуващ, покойник. Каквито и да са
особеностите на фикционалността на Уили Хюз обаче,
тя няма абсолютно никакво значение за самия него, тъй
като той е лишен от възможността да я осъзнае. Това
обстоятелство ни задължава да анализираме неговата
история по начин не по-различен от историята на Сирил,
Дориан или всеки друг фикционален герой.
И така, според интерпретацията на Сирил Греъм и
разказвача Уили Хюз е приказно красив юноша, вдъхновил
сонетите на Шекспир; в отговор на пламенните молби
на драматурга той става актьор в неговата трупа,
където изпълнява женските роли; за известно време
попада под злокобното въздействие на смуглата дама,

после отива да играе в трупата на Марлоу, но пак се
връща при Шекспир; през 1611 г. заминава за Германия,
където участва в пиеси на Шекспир и Марлоу, като по
този начин става предшественик на немското
просвещение; през 1617 г. получава посмъртната маска на
Шекспир, а сам вероятно загива по време на ненадейно
народно въстание в Нюрнберг.
На пръв поглед изглежда, че сравнението между Уили Хюз
и Дориан Грей не е особено плодотворно. Освен
необикновената си красота и вдъхновението, което
дават на един творец – Шекспир и Базил Холуърд, –
двамата като че ли не споделят много общи неща.
Внимателният читател може да допълни, че и двамата
са едновременно творци и произведения на изкуството:
Уили Хюз в качеството си на актьор е част от
Шекспировите пиеси, за него „великият драматург е
сътворил Виола и Имогена, Жулиета и Розалинда,
Порция и Дездемона, самата Клеопатра“ (254), но също и
„творец-художник“ (273) (a creative artist), а Дориан Грей,
воден от основния принцип на дендито да
„култивира[т] идеята за прекрасното в собствената си
личност“ (Бодлер 1976: 534), създава сам себе си като
художествена творба. Интересен факт е също, че
подобно на Дориан Грей Уили Хюз години наред изобщо не
остарява – според Сирил Греъм Шекспировите 104-и и
126-и сонети доказват, че красивият актьор е „обладал
тайната на вечната младост“ (288). Всичко това обаче
не може да заличи най-съществената разлика между
двамата герои. Докато животът на Уили Хюз, като
изключим ревнивите пориви, които предизвиква у
Шекспир, оставя изцяло благотворна следа, от момента,
в който вижда портрета си, Дориан Грей се отдава все
по-безгрижно на всевъзможни пороци, причинява
смъртта на трима души и сам завършва живота си със
самоубийство.
Както многократно е било посочвано, сцената, в която
героят на Уайлд за пръв път вижда портрета си, е аналогична
на онази, в която Нарцис вижда отражението си във водата.
Приликата на Дориан с митологичния герой е подсказана по-
рано от лорд Хенри Уотън (Уайлд 1998: 11), а когато
красивият младеж съзира образа си, „[о]чите му блеснаха от
такава радост, сякаш виждаше себе си за пръв път“3  [к. м., Т.
Ц.] (op. cit.: 38), малко по-надолу следва и твърдението:
„Осъзнаването на собствената му красота проблесна в него
като откровение. Досега не бе имал случай да я почувства“
[к. м., Т. Ц.] (ibidem). Несъмнено ефектът, който портретът
оказва върху Дориан, е същият, който огледалната
повърхност на потока оказва върху Нарцис – двамата за пръв
път познават себе си.  Не е случайна и употребата на
английската дума shadow в израза “gazing at the shadow of his
own loveliness“ (Уайлд 1999: 33), тъй като тя има значението
на „човешки образ в огледало“ (Крафт 2005: 114) – в този
смисъл е сполучлив българският превод на Красимира
Тодорова като „отражение“ (Уайлд 1998: 39) – и още веднъж
сближава, този път и чрез сродните думи, изображението на
Дориан с отражението на Нарцис,
назовано в известния превод на сър
Самюел Гарт, Джон Драйдън и др.
shade (цит. по Крафт 2005: 110).

Мистър У. Х. като предшественик на Дориан Грей
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Патрик Дао-Пайе

Адина

В “Chained for life”, сниман през 1951 година, сиамките
(пигопаги) Вайълет и Дейзи Хилтън пресъздават ролите
на Вивиан и Дороти Хамилтън, сиамски близначки,
които се опитват да пробият в мюзикхола. Сценарият
на филма яко се вдъхновява от живота на самите сестри
Хилтън. С изключение на една подробност: Вивиан
стреля по любовника на Дороти и го убива.
Правосъдието трябва да реши. Започва процес. Сцените
от съда са накъсани с флашбак – кичови осветлявания на
сантименталните и юридическите проблеми на
сиамките в ежедневието. Веднъж поставил основния
въпрос: “Трябва ли да се обвини и осъди – на смърт – една
сиамка за сметка на невинността – и живота – на
другата?”, и накарал зрителите един път завинаги да
почувстват драматичната важност на дилемата,
сценаристът се измъква с един пирует и, приключил с
ангажиментите си, изисква от зрителя да прецени по
сърце и по съвест. Не е сигурно, че тази водевилна
ситуация е заинтригувала тогавашните зрители.
Единствено сцените от мюзикхола ги избавят от
скуката.

Надявам се, че аз и Люси ще вдъхновим някого за по-добър
синопсис. Нека мъчениците на стилото, поклонниците
на граничните положения си водят бележки! Трябва да
умеят по друг начин да се приближат до нас, не като ни
затворят в позлатената клетка на холивудски сценарий.
Нека дойдат да присъстват на нашия процес... Ако
присъдата - чийто главен залог не е юриспруденцията,
защото има толкова малко сиамци и толкова малко
убийци между тях – ако присъдата дадеше повод да се
предефинира границата с другия. Ако, вместо да правят
от нас частен случай, ретранслиран с разточителство на
образи и извънредни новини, средства за възбуждането на
хорското воайорство... видеха в нас пример за цялото
човечество...

... тогава нашето съществуване не би било напразно.
(Сънувай, Ади, не могат да ги задължат да се
проектират в нас. Надеждите ти са още по-кичозни от
всеочароващите-и-каращи-всички-да-танцуват
интермедии на сестрите Хилтън.)

N.B.: Времената се менят. Ние, сиамките, сме преминали
от холивудския entertainment към концептуалното
изкуство (някой ден двете в крайна сметка ще се слеят).
Един художник дойде да ни види. Предпазливостта му
към нас много бързо отстъпи пред неудържимите
изблици на разпаленост, докато ни разкриваше
съдържанието на проекта си. Между два нервни тика ни
предложи да подпишем договор. С този договор си дава
правата върху телата ни, след смъртта ни. Веднага си
помислих за Мефистофел. Един Мефисто спазмофил, си
казах, никой не може да избяга от духа на времето – и
моментално подписах, посочвайки верния път на Люси.
Мефисто бачка над инсталация за потапяне в стъклен
кесон. Ние никога не отказваме да увеличим приходите
си. Най-вече в името на изкуството. Изкуството днес е
бизнес. Имаме съзнание за това. Мефисто иска да
покаже, че нашите тела също толкова, колкото коя да е
стока, са подчинени на законите на пазара. Иска да
накара хората да плащат, за да разгледат кесона, който
ще ни подслони, когато умрем. Иска да докаже, че
хората са готови да платят, за да разберат
виртуалността на стоките – виртуалност не дори
видима...  Това също е начин да им върнем беняминската
аура според вкуса на днешния ден. Карайки зрителите да
платят, за да се задържат пред един празен декор,
очаквайки своите персонажи, Мефисто доказва, че все
още съществуват места, където може да се възстанови
една ауретична плътност; той връща на желанието
позицията, която е изгубило в полза на наслаждението
(sic). Тази инсталация той нарича “Аурата на Сиамките”:

Кесонът е пълен с формол. Нашите две тела ще плуват
там като в гигантска плацента. Художникът ни помоли
да му позволим един симулакър. Много е нетърпелив да
види онова, което не е сигурен дали ще види приживе
(бяхме постигнали споразумение датата на смъртта ни
да не бъде договаряна, следователно нищо не сочи, че ще
умрем преди него). Така понятието облог се оказа
заложено в концепта на творбата. Рискът – каза
художникът – е част от законите на пазара. Може би
няма да доживея да видя творбата си завършена... В
това си качество тя също е една от възможните

парадигми на спекулацията.
Съгласили сме се с играта.
Формолът бе сменен с оцветена
вода, приличаща на уиски.
Изкъпахме се в този голям кесон,
който ще ни служи за мавзолей.

Сиамките Глътнах малко в
желанието си
да задържа
главата си под
водата. Това
предизвика
смеха на Люси.
Поех си дъх,
преди на свой
ред да се засмея.

Художникът
реши да
оправдае
воайорството
си – нарича го
разкриваща се
перверзност,
позовавайки се
на Sadeigger.
Подробно
разказа1

философското
съдържание на

творбата си по време на пресконференция. Направи
номерирани снимки на къпането ни, които постави в
няколко напълно непрозрачни черни кутии. Пред медиите
каза: Това са изображения, чрез които овладяваме
дифузията... Те не съществуват, за да бъдат гледани,
съществуват, за да бъдат там... Имат същата функция
като онези черни богородици, които крият от
профаните зад олтарите и които веднъж в годината
изнасят за процесии и ритуали, чието значение се губи в
тъмата на времето. И с един опасен паралел художникът
припомни многобройните благоговения и вярвания, в
които чудовищата стават прицел от незапомнени
времена, създания, които обществото обича
последователно да скрива и показва, да заличава и
изтъква...

Но имаше и изтичане. Изображенията започнаха да
кръжат в Мрежата. Даже счупихме рекорда по сваляния.
Никога по-рано не се е говорило толкова за нас.

Малко по-късно една художничка от бодиарта се
заинтересува от нас за друг тип пърформанс. Тя желаеше
“да изследва физическите възможности на двойното ни
тяло, освободено от цялата си културна,
антропологическа, социологическа, икономическа и пр.
обвивка...”  Просто да се изложи това двойно мутантно
тяло, голо. Това беше друг един концепт: концептът на
зяпването, на онемяването, на смайването, на
изумлението... и още куп, цял списък с емоции,
предаващи се чрез загубата на речта. Трябваше тялото
да се освободи от веригите на езика, от доминацията му
посредством думите... да се пръкнат хиляди афазици...
Шокирано тяло от тяло. Връщане към тялото-усещане
чрез тялото-монстър...

Да, доста надежди носехме със себе си...

***

Люси

Сънувах и записах съня си. За да я накарам да го прочете.
Не бих могла да й го разкажа. Ще се направи, че не чува. Но
да чете – на това не може да устои. Написаните думи я
обсебват. Отдава им се без съпротива.

Отдолу е земята, част от кълбото. Отначало виждам
всичко като че от много високо, сякаш пристигах от
другия край на вселената. После съзирам навсякъде около
мен едно веселящо се до забрава парченце живот,
хванато като в сандвич между две огледала. (Тук
задълбавам в първото си впечатление.) В началото на
съня цял един свят ти се разкрива отведнъж. Още от
първия образ знаеш къде си. Няма експозиция както в
театъра. Това, което ще се разиграе, още не го знаеш, но
познаваш мястото, където то ще се случи. Познаваш
правилата в този свят, природните му закони, нормите
на общуване в него. За този свят от съня, който
обитаваш, знанието ти е вродено, вътрешно.
Там долу има само сиамци. Всичко живо върви по двойки.
Един свят, създаден за сиамци. Бях леко изненадана, че
отварям врати само за двойни тела. Но винаги знаех,
преди да отворя всяка врата, че зад нея ще се появи...
тъкмо поради това впрочем винаги отварях вратите –
това беше основната ми работа там долу: да отварям
вратите. За да получа потвърждение, мисля, на това,
което вече знаех. За да си втълпя този повтарящ се
мотив: сиамски тела, мъже, жени, деца. Сиамски
животни, може би. Не съм ходила в зоопарка, но си ги
представях: двойни слонове, жирафи с разделени шии,
наклонени на едната и на другата страна. Да, не бях
лишена от въображение в съня си и си представях
възможностите на този свят. Изглеждаха ми бляскави.
Предизвикващи тръпки. Всяка тръпка раждаше една
възможност: клетка с два пъти повече решетки, асансьор
с удвоена вместимост, два пъти по-вита стълба, широка
колкото два хълма сграда... всичко се разширяваше като
матката на раждаща жена.

Аз, сънуваща, че сънувам... Също като в удвоен сън.

Странно изглежда сега. Всеки беше двама, а теб, и не
само в един миг, не те усещах до себе си. Толкова бях
погълната от тях.

Както отварях вратите, ме обзе безпокойство. Не знам
защо. Може би защото тогава не те усещах. Те бяха така
напълно завършени, а аз така напълно незавършена. Това
бе мъчителното в съня. От този момент нататък
единствено исках да се събудя. Но това продължи...

Отваряйки така всички врати, накрая се озовах навън.
Имаше цяла тълпа сиамци. Сигурно е някакъв празник,
помислих си. Спомних си за онзи стар филм, който ми
разказа. В който показват уродливи създания по
панаирджийските циркове. Каза ми, че са взимали
истински чудовища за снимките. Истински сестри
сиамки. Помислих си, че точно натам ме повлича
тълпата, че всички отиваме на цирк. Хората крачеха с
един и същ устрем, в една и съща посока. Те крачеха като
нас, Ади. Повдигаха вътрешните си два крака, опираха се
на тях, после изхвърляха външните си два крака напред.
Напредваха бързо. По-бързо от нас. Придобили са опит
там долу! Попитах около мен: “Къде отивате?”; сиамки
ми подадоха огледало, усмихвайки ми се. Едно счупено
огледало.

Когато те видях, когато разбрах, че вървят право към
теб, поисках да се затичам, да ги изпреваря, но бяха
прекалено много, а и толкова по-бързо от мен се
придвижваха. (Дадох си сметка, че без теб не можех да
тичам.)

Ти беше седнала на парапета на един мост, Ади.
Усмихваше се. Бяха ти сложили въже на шията, а ти
продължаваше да се усмихваш. Изглеждаха толкова
радостни, че те виждат. Беше там, сама, като мен. Но
защо не ме виждат, питах се. Защо не ми дават отново
да заема мястото си до теб? Те не ме виждаха. Взех да
търся лепило, Ади, глупаво е, нали? Глупост са
сънищата... Питах около мен дали някой има лепило у
себе си. Вече си бях създала чудесна представа за него:
голяма цилиндрична жълта туба. И ми казаха: той има,
той има, но беше невъзможно в тази тълпа да се разбере
кой, невъзможно бе да го откриеш. Когато най-после
някой ми подаде нещо, то не беше тубата, която
очаквах, а ластик, подобен на онези, с които косите се
връзват на конска опашка.
. . .

Адина

Люси спи. Люси сънува. Люси пише сега. Не й стига да
сънува. Нужно й е да продължи сънищата си върху
хартия. Накара ме да прочета последния й сън. Трудно ми
е да си представя, че на другия край на моето аз
съществува Люси. Искам да кажа – тази продукция на
образи, тези страхове, тези тревоги. Знам, че Люси е
там, разбира се, но то е... всичко, което тя секретира.
Боя се, че това ме заразява. Понякога ми се струва, че
усещам отвъд онова, което обикновено усещам, отвъд
мястото на срастване между телата ни.

[Намерена бележка с молив в “Трактат по неврология”:
претърпелите ампутация продължават да усещат
наличието на отрязания крайник. Мозъкът им е запазил
точен отпечатък от него. Всяка част от тялото е
топографирана в мозъка. Докато мозъчната кора заличи
липсващия континент и преначертае изцяло
органичната Пангея, дълго време след ампутацията ги
боли фантомът на предишното им тяло.]

Земетресенията, геологичните размествания
увеличават повърхнинните извивки. По-рано можеше да
се очертае с флумастер точната граница, където
преставах да изпитвам болка, малко вляво от едно
мастно възвишение, което продължава по талвега към
мястото на срастване. Но ето че сега ме боли отвъд
него. Там, където се намира Люси.

Не казах нищо на Люси. Само го прочетох. Не знам защо
ме кара да чета всичко това. Мисля, че става. Не знам
дали към това се стреми, но ако има някаква мъчителна
тревога за долавяне в това... Не желая повече да чета
сънищата на Люси. Скоро и аз ще имам подобни.
Предпочитам да будувам. Когато Люси спи, тялото ми
си почива с нея. Не и главата ми. Възползвам се от това.
Продължавам да гледам телевизия, да чета, да чатя.
Предпочитам реалността пред сънищата. Всяка
реалност, дори виртуалната, е за предпочитане пред
онова, което сънят на Люси мъти.

Преведе от френски ЮЛИАН ЖИЛИЕВ

Patrick Dao-Pailler, Siamoises, Les Editions du Vampire Actif,
Lyon, 2009.

1 Но също и “Продаде на дребно...”, предвид
многозначността на глагола détailler – бел. прев.
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В Шекспирова Англия обаче думата shadow е имала
няколко значения, сред които това на портрет, но и
на актьор (Гент 1981: 51)4 . Уайлд, разказвачът в
„Портретът на мистър У. Х.“ и Сирил Греъм със
сигурност са наясно с второто, тъй като то е обект
на коментар в самата новела (263). Така, ако отнесем
тези наблюдения към Уили Хюз, неговият портрет,
неговата сянка, ще са неговите роли, актьорските му
превъплъщения в Розалинда, Жулиета, Беатриче и
Офелия. Като имаме предвид, че портретът е
устойчиво свързан с безсмъртието, тъй като
триумфира над смъртта (Помие 1998: 46-7), можем да
намерим подкрепа на това заключение и от самия
автор на теорията за красивия актьор, който
анализирайки сонетите на барда, отсъжда, че „тук,
както и на други места, Шекспир обещава безсмъртие
на Уили Хюз във форма, видима за човешкото зрение –
визуална, - тоест пиеса, която се възприема чрез
гледане“ (269). По думите на Ърскин обаче 47-и сонет
потвърждава, че Шекспир е притежавал и живописен
портрет на мистър У. Х. Така портретите на Уили
Хюз стават от два вида: театралните му роли и
живописната картина.
Според мита красивият юноша Нарцис вижда образа си
в огледалната повърхност на потока, влюбва се в него,
познава себе си в него и се самоубива, удавяйки се.
Дориан Грей вижда отражението на собствената си
красота, осъзнава я, влюбва се в нея, сключва
фаустовски договор, за да я запази, впуска се в порочен
живот и накрая по нарцисовски се самоубива. В
неговата история Нарцис е необходим за Фауст. В
историята на Уили Хюз обаче няма никакви податки
юношата с неувяхващата красота да е имал
драматични преживявания със собствения си образ, бил
той театрална роля или живописна картина. Колкото
до портрета, който три века след смъртта му Сирил
Греъм представя за картината от 47-и сонет, Уили Хюз
изобщо не е имал и не би могъл да има досег с него
именно защото портретът е представен за, но не е
картината от 47-и сонет. Фикционалният Уили Хюз и
действителният портрет принадлежат на различни
вселени на реалност, като вселената на Шекспировия
вдъхновител не влиза в контакт с нищо извън себе си.
Невидял и непознал образа си, Уили Хюз няма как да
следва стъпките на Дориан Грей. Ако трябва да си го
представим като Нарцис, това би бил Нарцис, който
през целия си дълъг и добър живот така и не стига до
фаталния поток.
Историята на Сирил Греъм е различна. Той е чудно
красив, разглезен юноша, който страстно се увлича по
театъра и играе женските роли в Шекспировите пиеси.
Анализът на сонетите на барда го води до
заключението, че единственият виновник за тях,
мистър У. Х., е бил актьор на име Уили Хюз. Когато се
оказва, че освен собствените му разсъждения, за
теорията му няма друго доказателство, Сирил поръчва
на художника Едуард Мертън да нарисува портрет на
елизабетински актьор, положил ръка върху томче с
Шекспировите сонети. Убеден от портрета в
теорията на приятеля си, Ърскин случайно разкрива
измамата и разобличава Сирил, а той, от своя страна,
се самоубива, за да докаже правотата си.
Този път и повърхностният поглед ни показва, че
приликата между Дориан Грей и Сирил Греъм е
поразителна. И двамата са женствено красиви и
капризни, и двамата са дендита – за Сирил знаем, че
отдава „абсурдно висока стойност на външния вид“
(249), и двамата оказват едно и също магнетично
въздействие върху по-възрастни от тях мъже – Базил
Холуърд и Ърнест, и двамата се самоубиват. Остава да
видим доколко етапите в историята на Сирил могат
да се впишат в познатата ни схема, белязана от
преплитането на мотивите за Нарцис и Фауст.
Ключов момент от живота на Сирил е измислянето на
теорията за Уили Хюз. Възрастта, външният вид и
професията на съществуващия само в хипотезата на
Сирил Уили напълно съвпадат с тези на самия Сирил –
двамата дори играят едни и същи роли като Розалинда
от „Както ви се хареса“. И най-непредубеденият
читател едва ли би отдал това обстоятелство на
случайност. И с право, като се има предвид
многократно заявяваната теза на Оскар Уайлд,
включително в „Портретът на мистър У. Х.“ и в
предисловието към „Портретът на Дориан Грей“, че
„[И]зкуството (...) никога не ни показва видимия свят.
Единствено разкрива пред нас собствената ни душа“
(302) и „Изкуството всъщност отразява [mirrors] ония,
които го възприемат, а не живота“ (Уайлд 1998: 8).
Следователно, интерпретацията на Сирил Греъм на
Шекспировите сонети ще показва не живота,
обективната реалност на видимия свят, а самия него,

собствената му душа. Уили Хюз е душата,
отражението на Сирил Греъм.
Създадената от самия Сирил теория за актьора-
вдъхновител на Шекспир до такава степен го запленява,
че той нарича и най-малкото отклонение от нея
„филистерски начин на мислене“ (256). Обсебеността
му достига кулминацията си с поръчката на фалшивия
портрет и представянето му за истински. Този акт е
изключително интересен от естетическа гледна точка,
тъй като поставя някои важни въпроси, чиито
отговори излизат от рамките на настоящия текст,
като: възможен ли е реален портрет на фикционален
модел и какви биха били разликите във
функционирането му в сравнение с портрета на реален
модел, доколко е основателно произведение на
изкуството да се използва като доказателство за
научна теория и др. Същевременно, по линия на
съпоставянето с историята на Дориан Грей този акт
маркира сключването на фаустовския договор – за да
запази непокътнато собственато си очарователно
отражение в лицето на Уили Хюз, Сирил Греъм, в
съгласие с убеждението си, че е „за предпочитане да
изглеждаш добре, отколкото да си добър“ (249), прави
компромис с истината. Логично следват животът в
лъжа и самоубийството. Така, за разлика от
Шекспировия актьор, бидейки Нарцис и Фауст, Сирил
Греъм минава последователно през всички етапи от
живота на Дориан Грей. Единствената открояваща се
разлика е бързото му разобличаване, станало причина и
за самоубийството му.
По отношение на двата портрета обаче аналогиите не
са така лесни. В новелата поръчката и представянето
на фалшивия портрет за автентичен всъщност
представляват опит за постулиране на
действителност чрез създаване на произведение на
изкуството. Както е добре известно, принципът, че не
изкуството подражава на живота, а животът на
изкуството, е една от емблематичните естетически
тези на Уайлд. Освен, че излага този принцип
теоретично в „Упадъкът на лъжата“, ирландският
автор го прилага и в някои от произведенията си. В
„Портретът на Дориан Грей“, например, външният вид
на Дориан следва модела на портрета му, а
поведението му – отровната книга, която му подарява
лорд Хенри Уотън. В „Портретът на мистър У. Х.“
обаче опитът за постулиране на действителност чрез
изкуство се проваля. Можем да предположим, че
обяснението се крие във факта, че портретът е фалшив.
Изглежда животът не проявява склонност да
подражава на изкуство, което е фалшиво.
Историите на разказвача и Ърскин са по-малко
интересни от разгледаните дотук. Струва си да
отбележим все пак, че докато вярата им в теорията на
Сирил се задейства благодарение на сложни влияния на
разказа на Ърскин за нея, фалшивия портрет и писмото
на повествователя, непостоянството им се дължи на
липсата на нарцистичност от тяхна страна, която
прави възможна трезвата преценка и невъзможен
моделът на Дориан Грей.

Разглеждането на Дориан Грей в компанията на
предшествениците му Уили, Сирил, Ърскин и разказвача
в „Портретът на мистър У. Х.“ разкрива особеностите
на всеки един от петимата герои и откроява
различните варианти на взаимодействие на
литературни традиции, общения между изкуствата и
естетически възгледи. Всичко това ни дава основание
да завършим в съгласие с последните думи на разказвача,
че още много неща могат да се кажат във връзка с
теорията за Уили Хюз в Шекспировите сонети.
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1 Несъмнено и двата заглавни израза – The Portrait of Mr. W.
H. и The Picture of Dorian Gray се отнасят не просто към
картини, а към портрети. И все пак разликата между
използваните думи portrait и picture не е без значение. Едно
възможно обяснение е, че в новелата се набляга на
етимологичното значение на думата портрет (от лат.
protrahere – тегля, влача нататък) и следователно на
веригата от все по-нататъшни въздействия на портрета,
от Ърскин към разказвача, към приятелите му художници
и към читателя. В романа въздействието на портрета не
се „провлачва“, тъй като скоро след нарисуването си той е
занесен на тавана на Дориан Грей и остава скрит за очите
на всички освен на модела и за кратко на художника в
предсмъртните му минути, а в края на романа е и
физически унищожен.
2 При следващите позовавания на новелата ще бъде
отбелязвана само страницата в скоби.
3 В оригинала: as if he had recognised himself for the first time
(Уайлд 1999: 33) [к. м. – Т. Ц.].
4 За детайлно обяснение на употребите на shadow вж.
Гент 1981 и по-специално с. 51-53.;
за глаголите shadow и shade в
значение на  „рисувам“ вж. Гент
1981: 8.

Мистър У. Х. като предшественик на Дориан Грей
от стр. 11
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Калин Михайлов

Три предизвикани стихотворения

1. Трагедията на отмъщението и трагедията
на прощението
(стихотворение в проза)

Трагедията на отмъщението съживява призраците в
нас и извън нас,
трагедията на прощението съживява нас и погребва
призраците – в нас и извън нас.
Трагедията на отмъщението умножава мъртъвците –
на сцената и в живеенето като на сцена,
трагедията на прощението умножава самия живот –
мъртъв е само онзи стар аз, онзи стар сантиментален
актьор, който маска след маска сменя, роля след роля,
лице след лице – за какво ми е?
Трагедията на отмъщението е величествена и
страшна, буди размисъл и възхита с обрати и
колебания, с ухилени черепи и злодеи, иронично венчани
за своята гибел,
трагедията на прощението е величествена и
безстрашна (защото е нужно безстрашие да гледаш
истината лице в лице), сюблимна и всекидневна, защото
прошка е нужна всеки ден, всеки ден е нужно чудото на
насъщния хляб – обикновения и все пак, все още, все така
слизащ от небето хляб.
Трагедията на отмъщението сее отрова и проклятие в
сърцето, жъне злоба и гняв, в нея великата, сложна и
противоречива личност никога няма да намери себе си,
защото благородството задължава (la noblesse oblige),
амбицията задължава, санът и той иска своето,
Аристотел също не се отказва да има претенции за
последователност, изобщо – как да си плюем на фасона и
да изневерим на изискванията и представите;
трагичният глас ще ни липсва, прожекторът вече няма
да ни освети, драконите ще откажат да се вестят с
бутафорната си колесница – не, не можем да го
допуснем! Все едно в митологичен контекст или не –
искаме трагично величие и толкоз!
Трагедията на прощението сее мир и жъне благословение
и в нея човекът добива своята изначална простота,
своята цялост, намира себе си в Някой Друг и този Друг
е неизмеримо по-голям, но това не е проблем, и в това
вече няма трагика, абсолютна никаква трагика, има
само покой, радост и славословие, за които Еврипид не е
и сънувал, Софокъл – също, Есхил – и той, но това не ни
задължава с нищо, макар да сме филолози, абсолютно с
нищо не ни задължава.
Просто се радваме на своята малкост и благодарим за
нея, защото малкостта е благословение, когато можеш
да разчиташ на най-големия във Вселената. Да
разчиташ (безрезервно) на Него и да знаеш, че и Той
разчита за някои неща на теб. Някои малки неща като
израз на голямо доверие.

2. Празникът на молитвата

Не знам защо хората не копнеят
да се събират за молитва,
не знам защо копнеят да се събират,
за да празнуват:
да празнуват това, че са се събрали,
да празнуват своята свобода,
да празнуват деня на труда,
деня на майката,
деня на бащата,
деня на земята,
на мравката и
на слона -
само не да празнуват в Твое име, Господи,
само не да празнуват с Твоето слово,
само това не, само това не, само това не -
само да не да празнуват Твоя ден, който иде
бързо и бавно, Господи,
точно навреме.

3. Защо не мога да се зарадвам
(метафизичен отговор на метафизичен въпрос)

“и постави на изток при Едемската
градина Херувим и пламенен меч” (Бит. 3:24)

Защото не е радостно
една утопия със друга да смениш,
една обсебеност –
със друга.

И не е радостно
да видиш херувима
пред вратата на Едем,
затворена навеки.

И как ще се обърнеш –
лице в лице –
към хората,
които си повел?

Остава ти
назаем да поискаш
огнения меч на Божия пазач –
пред всички да се прободеш

в екстазна саможертва.

Но  някой
дали ще се зарадва?

Литературен вестник 7.-13.10.2009

Фуриозо

Огледалата и съвкуплението са отвратителни, защото
умножават хората.

Кой изхлипа в тишината на замлъкналите зали?

Неистовият ходи
ходом марш в Содом ходом марш в Гомор раз два раз два
раз блудният син не се завръща нивга веч но тогава кой
изхлипа в тишината на замлъкналите зали
и кой кажи ми кой остави я съвсем сама с огледалата
вкъщи
в тези тъмни векове и средни времена да й врътнеш и да
й връчиш ключа на целомъдрените гащи и да я оставиш
на доверие съвсем сама не е съвсем типично
защото точно когато си отиваш между краката й
започват празниците на града
привършват постите и дворът на двореца ти ще се
напълни с люде
и най-отпървом ще я посетят маскирани ковачът и
ключарят изчукали затвора от метал излели тайните
му входове и кодове
след това и други ще се изредят зажаднели за месо и
плът на каторжници и господари отраженията ще се
редят в огледалата на дома ти
карнавал и карнивор извратен перверзен ритуал на
изкусители и изкусени
носорози еднорози и даже други рогоносци рога ще слагат
а неистовият ходи в градината на земните удоволствия
неистовият ходи
и докато тя си носи кръста ти няма и да подозираш как
се позориш
докато наказваш езичници магьосници еретици вещици
и грешници
докато колиш бесиш и сечеш докато усмиряваш демони
докато укротяваш и покръстваш варварски жени
докато издигаш клади и бесилки и колове с набучени
глави докато издивяваш в кръвожадна лудост ти няма и
да подозираш
а неистовият ходи и реките потекоха наобратно а
неистовият ходи
и два пъти блудният син ще се удави в мандрагори в
слухове в отвари и отрови
и тя ще се досети че са я видели огледалата отче
огледалата прости й и вси светии неистовият ходи в
градината на земните страхове неистовият ходи раз
два ези тура
тя се продава и се предава изповядва се и заповядва
точно в 8 да я чакат кладите
пред очите на огледалата без прошка проповед и
покаяние да я захвърлят в зеницата да я очистят от
позорната обвивка на срама ходом марш
вината вината смеят се огледалата изплъзваме се
свличаме тялото
влизаме в пустотата сине въртим въртим колелото на
истината

Любомир Делев

В предговора на Уолтър Скот към изданието от 1820 г.
на романа на Хорас Уолпоул “Замъкът Отранто”
читателят се натъква на следните думи: “Всеки, /…/
прекарал самотна нощ в някое от малобройните
старинни имения, /…/ вероятно е изпитал този
свръхестествен страх и дори ужас, породен от
огромните нелепи фигури, смътно различими по
избелелите гоблени, далечното глухо блъскане на
невидими врати, които го делят от останалия свят,
дълбокия мрак, в който тънат високите, украсени с
резба тавани, /…/ разнообразните неопределени шумове,
които нарушават глухата пустота на почти
изоставената къща, и най-накрая усещането, че си се
пренесъл назад във времето на феодалната власт и
папските суеверия”1 . В посветения на първия готически
роман предговор Уолтър Скот пресъздава по великолепен
начин особеното въздействие върху човешкото съзнание
на замъка или големия дом. Така наситеният с духа на
“историческо време” (в смисъла на М. М. Бахтин) замък
Отранто, чийто прототип е собственото имение на
Уолпоул Стробъри Хил, застава в началото на особено
жизнен художествен модел, разчитащ на енергиите на
архитектурната метафора – мрачната обстановка на
замъци, къщи, манастири, развалини. Създаваната в
продължение на следващите два века литература щедро
ще се възползва от конвенциите на този модел,
обособявайки алтернативния канон на т. нар.
литература на ужаса. Погледът към конструирането на
този канон говори за силното историческо
взаимодействие между концептите “готическо” и
“ужас”: в основите на ужаса в литературата от
последните двеста години в една или друга степен
винаги се откриват следите на готическото2 . Списък с
представителните литературни обигравания на темата
за замъка/дома в аспекта на тайнственото и
плашещото би следвало да съдържа творби като
“Майоратът” (1817) на Е. Т. А. Хофман, “Къщата с
призраците” (1819) на Уошингтън Ървинг, “Крушението
на Ашъровия дом” (1839) на Е. А. По, “Къщата със
седемте кули (1851) на Натаниъл Хоторн, “Средният
пръст на десния крак” (1890) на Амброуз Биърс или
“Къщата на съдията” (1914) на Брам Стокър.
Активно диалогизиращата с чужди култури българска
литературна модерност от 20-те години на ХХ век не
остава безразлична към естетическите провокации на
комплекса страх/ужас. Най-цялостно осъществен в
създавания в периода 1922 – 1931 г. диаболизъм, езикът на
ужаса е инструмент на естетика, която разкрива
бездната в човешкото съзнание, зейнала пред потреса от
това да не знаеш кой си в един усъмнен в подредеността
и стабилността си свят. В главата “Прага” от значимия
за българската модерност на 20-те роман “Голем”
Густав Майринк описва грозните, зловещи къщи на
еврейското гето, от които лъха коварство и
враждебност; те са същинските господари на улицата,
събуждащи се нощем за таен живот, а хората в тях са
само бледи сенки, същества, “безредно слепени от малки
късчета”. В представителните за естетическото
своеобразие на двадесетилетието творби образът на
дома “разказва” за това колко илюзорен може да се окаже
традиционният атрибут на този топос - внушението за
битийна стабилност. Аргументи за подобно твърдение
съдържат поне две произведения от 20-те години:
диаболистичният разказ на Владимир Полянов “Черният
дом” и стихотворението на Атанас Далчев “Къщата”.
Разказът на Полянов от 1922 г. изправя читателя пред
изображението на къща, чийто екстериор притежава
ефектна, но стъписваща орнаментика: “Черните
каменни блокове придаваха на сградата величественост и
загадъчност. Това идеше и от вечно затворената врата,
по която майстор резбар беше изработил два големи
разярени лъва, а по краищата – странни фигури на жени и
мъже, обезглавени жени и убити мъже. Идеше и от
спуснатите жалузини, през които никога не се виждаше
светлина отвътре, нито проникваше слънчев лъч отвън.
Аз винаги очаквах тази къща да бъде място на нещо,
което ще се случи или се е случило вече, но нещо, което
ще порази всички”. Това описание е натоварено с
чертите, чиято съвкупност според класическото
разбиране на английския философ Едмънд Бърк
предопределя ужасяващото въздействие на даден обект:
внушителни размери, доминация на черния цвят и
тъмнината (която Бърк нарича “ужасна по собствената
си природа”), алюзия за опасност и болка (ужасът като
“предчувствие за страдание и смърт”); така също,
образите на двата разярени лъва насочват към
разбирането на Бърк за животинския рев като източник

Къщата

ЯRсен Василев
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на “величие и страхопочитание”3 . В съответствие с
излъчваните от външността на къщата злонамереност и
непревземаемост, вътрешността й е представена като
територия на “тъмното” начало в човешката психика,
като “тревожно знамение” за “пагубната мощ на
човешките страсти”4 . Пространството на черния дом
прераства в смислов фон, на който се разгръща
централния за творбата мотив – за раздвоението на
личността. Място на насилие и сексуална агресия,
къщата-затвор от разказа на Полянов е аналог на
представения в романа на Майринк “Голем” образ на
стаята с решетчестия прозорец, която няма вход –
метафора на “тъмната половина” на съзнанието,
намирането на “врата”, към която би прекъснало
нишката на здравия разсъдък. Създадените от
заглавието на разказа на Полянов читателски очаквания
се потвърждават на финала, образувайки смислова рамка,
вместила в себе си внушението за непознатата и
непознаваема, изплъзнала се от повелите на разума и
социалните регламентации демонична част от
човешката природа. Напомняща за разказите на Ханс
Хайнц Еверс от преведения през 1922 г. от Вл. Полянов
сборник “Ужасът”, сцената на сексуален садизъм е
допълнителен щрих към зловещия образ на черния дом и
може да се интерпретира като екстремен вариант на
езотеричната идея за пречистването и духовното
обновление, път към които ще е целящата възвръщането
на сакралното значение на сексуалността ритуална
голота5 . В услуга на такъв прочит “работят”
атрибутите на характеризирания не като “кроткото
внушение на верующ”, а като “несвестните пориви на
луд” ритуал – пожълтялата икона, коженият бич,
нафората и накрая безжалостно откъснатите женски
коси, преобразили се във фетиш, довел героя до сексуална
екстатика. “Аз само помислих – казва в края на
творбата “здравомислещият” господин Лунц, чието alter
ego надява маската на безумието, – помислих с широко
отворени очи: това е черният дом, страшният черен
дом, в който живее ужасът…”.
Сред най-ярките свидетелства за интереса на Атанас
Далчев към концептуализирането на страха, болестното
и разпада – ключови инструменти в естетиката на
диаболизма, - е стихотворението “Къщата” (1925).
Диаболичен ефект в ранните творби на Далчев се
постига чрез натрапчивото присъствие на образност от
сферата на телесността – под елементите от вещния
свят прозира силуетът на болното и разлагащо се тяло.
Такива са доминантите и в описанието на екстериора на
къщата от едноименната Далчева творба, като силно
изразителен детайл от този екстериор е оловото.
Символните излъчвания на известния откъс “Дъждът
гризе мазилката и бяга// през счупените водостоци от
олово// и като пот по челото на болен// по сивите стени
избива влага” могат да се дешифрират в контекста на
християнската представа за оловото и неговата
обвързаност с темата за тежестта на греха и
полагащите му се мъки в ада. За разлика от златото и
среброто оловото изгаря – по същия начин грехът не
може да устои на изпитанието на Божия съд6 .
Възлова за внушенията на произведението е
традиционната представа за съградената на “лошо
място” къща, в резултат на което тя престава да бъде
стоплената от човешко присъствие територия на
хармонията и положителното начало7 . Реликт на
древния анимистичен светоглед, тази представа е
очевидна и в късните етапи от историята на
човечеството, явявайки се аргумент на тезата на
Фройд, че в развитието си всеки индивид изживява,
оставяща дълбоки следи в съзнанието, фаза, аналогична
на анимизма на първобитните хора; в резултат на това
чувството на ужас се тълкува като събуждане на
първичните механизми на анимистичната психическа
дейност. В такъв концептуален ред Фройд обръща
внимание и на обстоятелството, че в някои езици
изразът “къща, вдъхваща ни ужас” може да се преведе
единствено описателно като “къща, където бродят
призраци”8 .
Далчевата къща е сродна на къщата от разказа на
Полянов – къща-затвор, негостоприемна и
недоброжелателна (“Затворена е всякога вратата,// а
мракът спи и през деня във стаите”). Сродна е и като
средоточие на темата за квартирантството –
алюзията за отношения с дявола насочва към
фаустовския мотив за “договора” и “продадената” душа.
Диаболистичната игра с квартирантството/
пребиваването в чужд дом напомня за сходен момент от
класическия “черен” роман на Брам Стокър “Дракула”
(1897), където героят-адвокат бива поканен в замъка на
трансилванския принц. “Гостуването” на адвоката в

дома на демона се превръща в безкрайна
агония, неравна борба с изкушението и
греха, в която героят рискува да
заплати с душата си. Диалогизирайки
имплицитно с представата за света,
основана на противопоставянията
добро-зло, праведност-грях и обобщена
парадоксалистично в твърдението на
Киркегор “Индивидът е в греха и
неговият страх е страх от злото”,
творбата на Далчев е поетически
“разказ” за ужаса, представен – с
помощта на първоличния изказ и
двукратното използване на форми на
глагола “виждам”, – като визуално
изживяване. Напрежението между “Ти
видя ли от прозореца?” от трета
строфа и “И аз видях, и аз познах там
мъртвия” от четвърта е механизъм на
страховото внушение, означено
междувременно от фигурата на
съживения мъртвец. Визуалният процес,
заключен между колебаещия се и
уверения поглед, поражда ефектите на
неяснотата и смътността – важна
черта в литературното пресъздаване на
ужаса. Откроена още от Едмънд Бърк,
визуалната специфика на
изображението на ужасното е уловена в
класическото твърдение на “г-н
Шевирьов”, цитирано в статията на В.
Г. Белински от 1835 г. “За руската
повест и за повестите на г-н Гогол”,
което при свободен превод звучи така:
“Ужасното не може да бъде подробно:
призракът е страшен само тогава,
когато в него има нещо неясно”9 .
Последната строфа като че ли разбулва
загадката около “неизвестния
наемател” от началото, нанасяйки
заключителния щрих към мрачния облик
на къщата и с това затваряйки кръга на
диаболистичния “сюжет” на стихотворението. Наред с
мрака и нощните кучета, “обитател” на дяволската
къща е и разчупилата се на каменните стълби черна
сянка, в която лирическият наблюдател вижда и
разпознава заровения преди “девет дни” мъртвец.
Допълнителна значимост придобива и
обстоятелството, че в стихотворението образът на
възкръсналия мъртвец попада в едно смислово поле със
сянката – механизъм, дублиращ темата за вампира по
логиката на фолклорната представа, осмисляща на
метонимичен принцип сянката като знак на
нематериалната същност на вампира, на неговата
“душа”10 . Кратък екскурс следва да припомни, че
концептът “вампир” отпраща към митологичното
разбиране за смъртта и по-специално към
противопоставянето тяло-душа, открояващо
анимистичната представа за вездесъщието на душата
след умирането на тялото. Демонологични персонажи
със злонамерено отношение към живите, вампирите
произлизат от преждевременно умрели или от споходени
от насилствена смърт хора, поради което душата им не
отива на небето, а остава да се “мъчи” на земята11 .
Интересът към фолклорната демонология в
перспективата на страшното и необяснимото като
“общо място” в литературата на 20-те години12  може
да се илюстрира с диаболистичните разкази на Св.
Минков “Устрел”, “Нечиста сила”, “Черната кокошка” и
др. Сред творбите от 20-те мотивът за злонамерения
към живите възкръснал мъртвец отзвучава например в
разказа “Гост” (1924) на популярния тогава Панчо
Михайлов, където намерен на пътя мъртъв човек бива
прибран от страх да не “вампиряса”. Героят-разказвач,
принуден да прекара нощта в една стая с мъртвеца,
става свидетел на ужасяваща картина: “За миг реших да
изляза на двора; и когато надигнах глава – мъртвецът го
нямаше там в ъгъла. Вцепених се… В този момент
някаква сянка се прокрадна по стената и – усетих да се
привежда над леглото. Налетял в ужас, аз стиснах
пестници и извиках, ала тутакси нещо силно ме
притисна за раменете”13 .
Черният дом в разказа на Полянов е визуална проекция на
могъщата “културна мода” от началото на ХХ век –
идеята за човека като разкъсвано от тъмни инстинкти
и крайни страсти същество, взряло се в разтрошеното
огледало на своето непознато и непознаваемо “аз”. У
Далчев образът на вампира като “цитат” от
фолклорната демонология улавя и фокусира символните
лъчения на болната, разпадаща се, натежала от грехове,
дяволска къща. Черният дом и къщата дават форма на
ужаса, стават израз на въплътения (“инкарнеруемия”14 )
страх, и напомнят за начините, по които човешката
култура преживява и описва срещите си със злото.
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от 1820 г. – В: Готически романи. С., 1986, с. 41-42.
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of Gothic Fiction from 1765 to the Present Day. London And New
York: Longman, 1980, pp. 1, 14-15.
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идеи за възвишеното и красивото. С., 2001, с. 141.
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в тази връзка е английската думата haunted – “обитаван
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“Примката на призрака”), в началото на който се разказва
история за видяло призрак дете. В ужаса си детето
събужда майка си, но не с цел да го успокои, а за да види и
тя разтърсващата гледка.
10 Маринов, Д., цит. съч., с. 311. На фона на
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разбирането на К. Г. Юнг за сянката като «нещото, което
човек не желае да бъде» - цит. по Самюелз, А. Б. Шортър,
Ф. Плаут. Критически речник на аналитичната психология
на К. Г. Юнг. Плевен, 1993, с. 176.
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12 За времето между двете световни войни изследването
на народните представи за душата и за смъртта и
демонологичната проблематика са съществен момент от
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балканските славянски литератури” (Ajdaиiж, D.  The
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Стефан Абаджиев

Подарък

Вземи.
Вземи това.
Вземи това внимателно.
И отнеси го бързо в свойта стая.
Внимателно го постави пред огледалото
и тихомълком се отдалечи!
Когато се приготвиш да си лягаш,
ще то погледнеш и ще се учудиш –
в огледалото ще липсва отражение.

�

Прекрасен ден
да намериш монета на пътя.
За жалост, съвпадна
с деня за урок по летене.

Атавистично

Боя се
за удавника,
заплел ръцете си
в рибарска мрежа.

Боя се
за паяка,
уплетен в собствената
паяжина.

Без страх
прочитам думите
на смъртоносно заклинание.

Без страх
разчитам символите
на победоносно прорицателство.

�

Безкрайни часове разпъват
времето.

Безжалостни минути го
пробождат.

До смърт
или до Възкресение.

�

Поразглезен от леки победи,
поразен от нелепи провали,
аз крещя, над клисури наведен,
но нахалос...

Прогноза за времето

Времето прилича на лоша
новина,

разказана от фъфлещ
синоптик.

Не го прекъсвайте!

2009

Пластовете на времето се разместват, са
разместени, и в неизбежната ненавременност на

оригиналността нещо, което се е случило някъде през
70-те и началото на 80-те, се случва сега отново – за

първи път. Ако се вярва на тихите гласове, няколко
младежи, запленени от Цветаева и Елиът, се събирали
в едно читалище в квартал „Лозенец” и работели над

поезията. Нарекли се литературен клуб „Сезони” и
били малко на брой. Вие познавате сред тях най-добре

Георги Рупчев, другите имена са тези на Стефан
Абаджиев, Деян Деянов и Александър Милоев. Тук

публикуваме предсмъртните произведения на Стефан
Абаджиев и няколко стихотворения от различни

времена на Деян Деянов. Изглежда, животът е като
фантазъм – винаги в две времена, от които не знаем

кое е истинското. Нека така се случи и със „Сезони”,
чийто „инстинкт за неприспособимост” все още идва

към нас.

Деян Деянов

Двойно самоубийство

В обедната задуха слънцето се люлее –
ослепителна самота, ослепели алеи;

скъсени сенки – да можеха да изчезнат.
Денят лаконичен е и от близост болезнен.

Като разказ на идиот – безумие, врява –
историята в нас вече се заличава.

Заглъхва изстрелът – като деня лаконичен:
смъртта е наша, животът бе ничий.

Очевидци няма (пък и не бива да има) –
маранята само – незряща, незрима;

а слънцето – камбана – над нас се люлее:
звънтеж, отекващ в слънчасалите алеи.

1995

Машини на времето

Разбуждаш се бавно, мисълта като болка е,
от шока на времето не си се съвзел –
фракове, цилиндри, рокли разголени,
изящество, ревност, димящи револвери:
отнето достойнство, възвърнато на дуел.

Но, макар и разбуден, си отново в машината,
като виелица времето около нея свисти
и, колкото и да не искаше пак да заминете,
с Борхес ти пак си и пак си в градината –
на всяка от разклонените пътеки си ти.

Всичките вие тъй ненадейно се срещате,
няма как да се сетите, че сте всъщност един;
и само след туй вместо тях сещаш се,
че всички те в теб са и всички са грешници,
и вините изкупили, тях ги няма – амин!

Никой с теб няма, но някой развежда те –
някой внушава ти накъде да вървиш –
отчаяние той е и той е надеждата,
която като дъжд от улука оцежда се
и като вятър издува лъскавия афиш.

Съвсем неочаквано си отново в началото –
в градчето – откъдето замина – си пак;
ти се връщаш, но никой не те е очаквал и
баща ти само – шинелът на закачалката –
разпознава луничките – и онзи хлапак.

В шинела загръщаш се – той ли е? ти ли си? –
изпокъсано минало от вятър и самота;
и смъртта, и животът, в теб укротили се,
са онова, лишено от блясък усилие,
с което заживява в теб твоят баща.

1995

БИВША ЛЮБОВ

Бивша любов

Към облаците изхвърча букет от балони,
едно детско хвърчило излита, ще ги догони:
ако още можеш да замираш – замри!
Но зад хвърчилото с опашка от детска врява,
в небето на надеждите бавно се свечерява;
да се качваме, скоро съвсем ще се свечери.

По стълбите лицето ти едва забелязвам,
но ръката ти отново е в ръката ми спазъм;
отново сме сред бални рокли, молци и боклук.
Но оттогава мансардният въздух е само опазен
и смущение – или би могло да се каже боязън? –
тъй отдавна не сме се връщали тук.

Не се сърдим, не се и радваме; и мансардно
не се люшка от сънна любов булевардът,
и няма в жестовете ни ликуваща лекота:
туй е сценарий, изоставен от сценариста –
в истерично безсилие той захвърлил е листа
и, за да не вика неистово, свирука с уста.

Но нека действащите лица не униват:
има спазъм, има докосване доверчиво
и то е тукашно, сегашно – между теб и мен.
Не остана време за невиннни надежди,
от улука на вечерта сумракът се оцежда:
остава ни да обживеем този сумрак смирен.

В стъклото две бабички се отдалечават
и се скътват в сумрака – от живота на завет.
Из алеите метачът листата мете.
Запалва ги – и като бивша любов лъкатушат
на листата мислите сред есенен пушек
и се разсейват из въздуха – като нас – и те.

Омагьосаният

Светлината задръства очите ти, гният те;
но сдръж се, сълзите развалят магията.

Ти си толкова малък на онзи в бинокъла;
уж сам си, а чувстваш, че той е наколо –

той е някъде там, като мравка разглежда те,
без усет за ужаса, ненавистта и надеждата.

Ще бъдеш след малко тъкмо на мерника –
в теб той ще стреля, ти бил си неверникът.

И какво, че живели сте заедно в истина? –
забрави го и върви омагьосан към изстрелa.

1995

Носталгия

Свали очилата си, смени ги с монокъла –
началото на века е отново наоколо;

и вместо колите боклучкчийски гальотите
отново извозват сметта от живота ни.

По “Царя”, не по “Руски” са цъфнали кестени
и под тях – в подобаващи рокли тържествени –

пралелите крачат на живота в изложбата
(и даже прадядо ти с еполети разхождат го).

И всички тъй мили са – сякаш са истински!
(И ти като тях си – добър си, изискан си –

свалил очилата, сменил ги с монокъла.)
А иначе: началото на века е наоколо.

1992

Л И Т Е Р А Т У Р Е Н  К Л У Б  „ С Е З О Н И ”


