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ЗВЕЗДИТЕ НА ТОСКАНА
Данте стоеше пред мене в прозореца отворен от Доре
и гледаше към звездите на Тоскана.

Пиетро Каталди

Вергилий стоеше до Данте, но аз знаех,
че Вергилий е пред него и не го вижда, макар и да гледа
звездите като него,
звездите нарисувани от Доре,
така както Данте не ме вижда, макар
и да гледам звездите,
така както не ме вижда детето, отворило огромната
книга на пода,
сричайки
превода на Величков

Поетическа работилница ЛВ

в празното,
откъдето го чувам.
На попрището жизнено.
В средата.
Намерих се.
В лес тъмен.
За зла чест.
Че правий път.
Бях сбъркал.
В мрачината.

Гюстав Доре

Данте беше АДdicted
Обръщането към Дантевата „Божествена комедия” и в
частност към „Ад” въвлича след себе си отговорност или
поне отношение по възловия въпрос – какъв е смисълът
от заниманията с канонични творби. Наивното питане
изисква съвсем ненаивно усилие по възстановяване и
уплътняване в съвременния контекст на класичното.
Образцовата творба, каквато несъмнено е „Комедията”,
има сложната съдба да поражда следходници,
подражаващи на нейния модел, както да поражда и
своите отрицатели, проповедници на новото, които се
присъединяват към патоса на Гео Милев: „Данте беше
andante...”
Така обръщането към „Ад” засяга въпроса за традицията
и възможността да се мисли новото в нейните рамки,
както и пътищата за преформулиране и презареждане на
класиката през нейното четене, критикуване или
вписване в нови теоретични парадигми. Преосмислянето
и пренареждането на канона изисква усилието по
актуалното вчитане в образцовото.
Препотвърждаването или отхвърлянето на неговата
валидност са позитивен и негативен акт на
потвърждаването му. Манифестното издигане или
захвърляне на класическото винаги само утвърждава
класическата творба като такава, но този жест цели
всъщност прикачането на съвремието към една или друга
генеалогия, припознаването на едни или други майки и
бащи. Радикалността на Данте спрямо собствения му
контекст, предренесансова Италия, изработването на

нов език, фигуративната трансформация, сменянето на
средновековната парадигма на символичното с тази на
алегоричното, както и въвеждането на модерната
фигура на автора, е причина той да е трайно модерен.
Използването на потенциала на Данте да пристрастява
живи и мъртви се случи и в Поетическата работилница
ЛВ на 9 и 16 януари 2009. Четохме „Ад”, целия или всеки
своя си кръг (предварително си разпределихме адските
кръгове чрез „жребий на съдбата”), някои писаха
стихотворения (стр. 7, 11, 16), други (като Яница Радева)
направиха и карикатури за настоящия брой, трети сами
си избраха своя кръг (Марин Бодаков реши да поеме
лукавите съветници от 8-и), а има и такива, които
самоубийците, античните поети, гадателите,
содомитите, разколниците, фалшификаторите и въобще
престъпният свят никак не ги вдъхновява. Така книгите
и литературата отново могат да бъдат мислени като
разширяващи пространството, и най-вече онова
пространство, в което сме залитнали от пропастта под
Йерусалим, което все повече и повече се стеснява във
фунията на ада. А както знаем, клаустрофобията и
неприязънта към стесненията, резултат на актуалните
асоциации с кризите, лични и обществени, имат
склонност да проговарят с реториките на ада.
КАМЕЛИЯ СПАСОВА
МАРИЯ КАЛИНОВА

„Аз съм тук – каза ми Данте – под дърветата
на Тоскана,
защото това е твоят свят,
а не защото ти говоря.
Аз не ти и говоря, вглъбен в друго,
вглъбен в това да бъда воден от Вергилий,
в това звездите да са над мене,
в това да стоя по бреговете на други реки,
изречени от други поети.
И тъкмо това е говоренето ми към тебе,
вслушано в погледа ти
през самата плътност на моето необръщане,
през загърбените неща,
през загърбването на всяко говорене в себе си.
Тъкмо защото светът ми няма нужда от тебе,
той се вгъва неотстранимо в твоя,
натежал като подземна река.”
Погледът и думите се разминават по това трасе.
Тези, които не ни виждат, ни говорят.
Тези, които виждаме, не достигаме с думите си,
така както не достигат до мене думите на някой
зад мене, който ме вижда,
на когото говоря през самото си необръщане,
през невъзможността си да се обърна към него.
Това е островът, казах си, другият остров.

ИЗ КНИГИТЕ НА ЖИВОТА

Продавачката, която никога не можеше
да даде онова, което тъкмо исках от нея.
Седеше в будчицата си, на ъгъла на
улицата сред гранясали ибрици,
разбриждащи се плетени покривчици,
пожълтели макулатурни хартии. През
процепа, където подаваше стоката и
замиташе парите, се носеше миризма от
вътрешността на будката навън на
улицата, като от клетка на пума.
Седеше си там, стара, подута, с червено
лице, с рошава и побеляла коса, с винаги
насълзени, празни сини очи, сред
миризливите си чаши и продаваше нещо,
което тъкмо го няма. Исках ли цигари, не
можеше да ми даде, защото „веднага ще
докарат стоката”. Исках ли марки, ми
предлагаше кибрит. Исках ли кибрит,
искаше да напълни джобовете ми с
хартия за писма. Исках ли пура, се
усмихваше леко надменно, като човек,
който не обича празните, суетни
шегички. Сутрин поисках ли вестник,
искаше да ми пробута вечерния от
предишния ден или двуседмично
илюстровано списание.
Понякога си мислех, че се кодоши. Години
не ме домързя да правя контролни опити,
минавах от едната на другата страна на
пътя, заставах пред будката и – зиме, в
мъгла – исках нещо с дълбок, подправен глас.
Никога не сгреши: исканата стока тъкмо я
нямаше на склад, „веднага ще я доставят”.
Обещаваше всичко до два, три дни. Беше
непонятно от какво живее тогава, с какво
си купува гранливите яденета за чашите си,
топливо за желязната си печка? Беше
толкова съвършена и безпогрешна, като
шедьовър на природата. Наблюдавах я десет
години, правих всевъзможни опити. После
вече само веднъж на сезон заставах пред
стъкления прозорец на будката, исках нещо.
Но веднага ме познаваше, злорадо казваше:
„Мемфис?... Няма. Заповядайте Мирям.”
(Дневник на Мараи Шандор, 1943)

SECOND HAND
Робинзонъ, роман, изд. липсва, място и
година на издаването: липсва, подвързана
с твърди корици, страници: 150 с
липсващи първи две и последни две,
размери: 14,3х20,2 см, гръбче: 1см, тегло:
165 г, преводач: липсва, с илюстрации,
цена: няма, находище: дар от приятел.
КУЛТУРНО
Отговор на запитването Въпросът е какво
ще правим ние от Макондо, от Калиманци
и Харманли с тези глави, с техните деца и
внуци? [главите, в които Преходът не и
почвал, а ако е почвал, не е свършил] на Иван
Добчев, режисьор, преподавател (Култура,
2009, бр. 3, стр. 1):
Предлагам на вас, от Макондо, Калиманци
и Харманли, да се опитате да се срещнете
с онези, в чиито глави Преходът не е
почнал, а ако е почвал, не е и свършил,
както и с техните деца и внуци, да
кажете истините си и да изслушате
техните истини. Като не се
надпоставяте, не поучавате, не
притежавате Истината и не се мислите
за нещо повече от тях, а разказвате
автентично, разказвате и личните си
истории, разказвате и с
личните си истории.
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с поздрав най-сърдечен
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
Литературен вестник 28.01-3.02.2009

П О К А Н И
ДЕПАРТАМЕНТ „НОВА
БЪЛГАРИСТИКА”
НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

и
Издателска къща „Стигмати”

Ви кани да подадете заявка за участие в

ви канят

научната конференция

на представянето на книгата с есета на
Збигнев Херберт „Натюрморт с юзда”
(превод - Вера Деянова),
която ще се състои на
28 януари 2009 г., сряда, 18.00 ч., в
сградата на Полския институт,
ул. „Веслец ” 12

СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКИ КАНОН /
АЛТЕРНАТИВЕН КАНОН
Официално и неофициално
в българската литература между 1944 и
1989 г.
27 март 2009 г. (петък), начало: 9.30 ч.
Библиотека на Нов български
университет
София, ул. „Монтевидео” № 21

Книгата ще бъде представена от
проф. Божидар Кунчев, а
прожекцията на документалния филм
„Херберт. Фреска в катедралата” на
реж. Пьотр Залуски ще се състои
напосредствено след това.

Конференцията се стреми да постави на
фокус следните проблеми на
литературата и културата между 1944 и
1990 г.:

вход свободен


На 29 февруари 2009г. от 16 часа, в Заседателната
зала на Националния археологически институт с
музей – БАН проф. д-р Маргарита Ваклинова ще
представи книгата на д-р Тодор Чобанов и
Издателство „АГАТО” „Свещените дворци на
българските канове”,
издадена по Издателската програма на НДФ „13
века България”.

- Съществува ли канон/канони в
теорията и практиката на
социалистическия реализъм в България?
- Употреби на литературното
наследство между 1944 и 1989 г.
- „Каноничните” автори и творби в
периода на Народна република България
- Нормативни поетики и жанрови
йерархии в литературата на НРБ
- Алтернативни автори и произведения
в НРБ
- Културни институции, писателско
всекидневие, политестетически режими
между 1944 и 1989 г.
- Алтернативното езиково поведение в
НРБ: проявления и граници
Краен срок за подаване на заявките: 10
март 2009 г.


На 28 януяри 2009 г. (сряда) от 19 часа в
арт-център „Алтера” (бул. „Драган
Цанков” 36, в сградата на Интерпред)
във втория от новите „Трубадурски
двубои” на клуб „Бялата ръкавица” към
арт-център „Алтера” с автор и водещ
Петър Чухов ще се срещнат дамите
Камелия Кондова и Камелия Спасова.
Техни секунданти ще бъдат съответно
кавалерите Гриша Трифонов и Иван
Христов – и двамата натрупали опит в
предишни издания на двубоите.
Напомняме, че според новите правила
двубоят ще се проведе в четири тура.


ИК “Жанет 45” Ви кани на премиера на
дебютната книга на Васил Георгиев
“Будистки плаж”. За краткото време от
появавата си в последните дни на 2008 г.
сборникът с разкази си спечели
респектиращи отзиви и бе определен
като събитие за българската проза.
5 февруари (четвъртък) 2009 г., 18.30 ч.
София, Столична библиотека, зала
Надежда

Т В О Р Ч Е С К О

За контакти: Пламен Дойнов, 8110112; email: dojnovpl@abv.bg


Адdicted: на 13.02.2009 г. от 20 часа в
Нова театрална зала на СУ „Св. Климент
Охридски” 12 часово четене на „Ад” на
Данте, поезия на съвременни поети с
много музика и съвременни изстъпления.

П И С А Н Е

Изследвай собственото си писане със семинара по художествено
писане на фондация „Елизабет Костова”!
4-8 юни 2009, стария град на Созопол
Вторият семинар на фондация „Елизабет
Костова” включва интензивни уъркшопи
по писане, кръгли маси, лекции и четения
на участници и преподаватели.
За участие в семинара могат да
кандидатстват писатели от България и
англоговорящи страни, включващи, но
неограничени до Великобритания и САЩ.
Ще бъдат одобрени общо десет
участника.
ПРОГРАМА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Сутрешните уъркшопи ще бъдат водени
от Елизабет Костова (автор на романа
„Историкът”, преведен на над 40 езика и
продал над 5 млн. копия в целия свят) и
Емилия Дворянова (преподавател по
творческо писане; с романа си „Земните
градини на Богородица” печели
националната награда за литература
„Христо Г. Данов”, предстои
публикуването му на френски през 2009).
Специалните гости Георги Господинов
(поет и писател, автор на претърпелия

шест издания „Естествен роман”,
публикуван на повече от десет чужди
езика) и Йосип Новакович (американски
писател от хърватски произход, есеист и
професор в Пенсилванския университет)
ще изнесат лекции и ще четат от
текстовете си.
В допълнение към основната програма
Йосип Новакович ще проведе кратък
семинар по писане, базиран на книгата му
„Уъркшоп за писатели”, която в момента
се превежда на български.
Следобедните часове ще бъдат отделени
за професионални обсъждания на писането
и срещи с преводачи на художествени
текстове, редактори и издатели с
участието на: Рейгън Артър от Little,
Brown & Company, Джон O’Брайън,
създател и главен редактор на Dalkey
Archive Press.
СТИПЕНДИИ
Всички одобрени участници ще получат
стипендии, които покриват таксаучастие, настаняване, храна и пътни

разходи. За да кандидатствате, е
необходимо да попълните онлайн
формуляра за кандидатстване и да
приложите 10-20 страници от ваш
художествен текст.
За да кандидатствате, моля посетете:
http://www.ekf.bg/sozopol/bg/apply/
Ще бъдат разглеждани единствено онлайн
формуляри за кандидатстване!
Условия за кандидатстване
Всички писатели, пишещи на английки или
български език, които са над
18 години, могат да кандидатстват. Броят
на публикациите и образованието им не са
от значение. Приемът ще се основава на
качеството на написаните текстове,
мотивационно писмо и препоръка. Не се
изисква познаване на български език от
англоговорящите кандидати, нито от
българските кандидати се изисква да имат
познания по английски език, въпреки че
боравенето и с двата езика по време на
семинара би било полезно и трябва да се
отбележи при кандидатстването.
Краен срок - 1 февруари 2009

П Р И П И С К И

Малката Марица и голямата Марица
На границата между 2007 и 2008 г.
излязоха три дебютни стихосбирки на
поети, които вече познавахме от техни
публикации в периодиката и от
участията им в различни публични
четения – например в инициативата
„Литурне”. „Стратегии за дълбоко
дишане” на Марица Колчева, „Портрети
отблизо„ на Мария П. Василева и „Никакъв
портрет за художника” на Антон Терзиев.
Тези книги заживяха със своите читатели,
имаха своите премиери и възторжени
рецензии, а през 2008 г. попаднаха и в
мрежите на различни конкурси. В края на
годината изненадващо за мнозина
стихосбирката на Марица Колчева получи
специалната награда на най-големия
литературен конкурс в България (така
мисля аз) и един от малкото, който не е
имал недостоен награден – конкурсът
„Иван Николов” на издателство „Жанет45”- Пловдив. Не само заради това реших
да отделя малко повече внимание на тази
книга.
В първите рецензии за стихосбирката - на
Едвин Сугарев (в. „Литературен вестник”,
приложение „Столица”, ноември 2008 г.) и
на Яница Радева (в. „Политика”, бр. 193, 28
декември 2007 г.) – се отбелязва, от една
страна, неоспоримата уникалност на
поезията на Марица Колчева, и от друга,
уважението към други текстове от
съвременната българска поезия (Силвия
Чолева, Надежда Радулова, Виргиния
Захариева). Към списъка можем да добавим
и имената на Георги Господинов и Петър
Чухов. В същото време многобройни са
нишките към поети от нейното
поколение - Веселина Сариева, Мартин
Златев, Димитър Кенаров, Стефан Иванов
и др.

Самото заглавие задава неочаквана
целенасоченост. Лирическият герой има
причина да начертае стратегия. „Живее в
къща / с много / стълби” („Стратегии за
дълбоко дишане”, с.41). Дълбокото дишане
предполага движение, желание да се
опознае заобикалящия свят, но в същото
време възможност за завръщане и
преминаване отново в състояние на
интровертност. От една страна, е
къщата със своите предмети и звуци, с
родителите, от другата – широкият
свят. Стратегиите се отнасят както за
тялото - мислено като ранимо и чупливо,
така те са и стратегии за разрушаване на
стереотипи, за свободно живеене без
съобразяване с условности. Затова и във
всяко обикновено, банално и монотонно
повтарящо се всекидневно действие,
трябва да се вмъкне приказен елемент.
Така в стихотворението „Sofia by night”
– „на Женския пазар рано сутринта / една
лампа още свети / а Аладин спи / до
сергията за килими” (с. 19). В
стихотворението „Параолимпийски
приказки” всички герои са взети от
приказки и романи за деца. Друга
стратегия за разрушаване на баналното е
инверсията - в стихотворението
„Отсъствие” съседите се приканват да
„поливат котката”, което е и начин да се
каже с по-малко думи да се храни
котката и да се поливат цветята.
Стихотворението „Нож и ден” създава
цял един свят, в който крехките и
острите предмети са редом един до друг,
но когато „огромната надуваема котка /
се пръсва / и стаята се изпълва / с
мъркане” (с. 47). Така крехкото и лесно
ранимо тяло оставя след себе си само
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Адът на нищите
Гео Милев не е завършил своята поема за
ада, писана през 1922 г. Началото й е
публикувано в сборник, посветен на
Христо Смирненски от 1924 г., както и в
книжка 1 от втората годишнина на
„Пламък” от януари 1925 г. и в сборника за
Гео Милев от 1936 г. Преведено е на
немски за изданието на Der Sturm от окт.ноем. 1929 г.
Към темата си поетът тръгва с
христоматийния цитат от Дантевия
„Ад”, за да обяви, че Данте „беше” и за да
напише за един ад, който е тук и сега –
„живота ни цял”. Той не е след живота,
както разказва библейската басня, а „там,
дето ний сме родени”; той е в самото
изживявано настояще. Това „начало на
поема”, попадащо изцяло в кода на
пренаписването на темата от автор
наследник, преподрежда стародавните
класически норми за греховност и за
овъзмездяване, а чрез новата елиптична
техника на стиха изначалният хаос и
пъклен ужас се стоварват още по-свирепи
и разтърсващи от Дантевите. След това
въведението, когато падаме след
ръмжащото Р-Р-...-Р / -жт- / пляс!- в първия
кръг от този ад „в живота ни”, ни посреща
оглушителен шум, но това е трясъка... на
големия град, който ни се струва по
делничному познат и нелеп. Огласен е от
папското благословение за вси миряни Urbi
et orbi, но и с подвиквания на улични
търговци и трополене на:
автомобили
мотоциклети
кеби
фиакри
карети
......
ръкопляскат балкони
златни банки звънят
запяват
гладни
катедрали
Самото смешение на всичките стълбично
изброени детайли изглежда непоносимо и

приказна красота. Да имаш крехко тяло
означава да се откажеш от сигурността.
„Тялото е смаяната, взривена
сигурност” – казва Жак-Люк Нанси в
„Corpus”. Тялото е отказ от
окончателността. Размерът може да се
променя. „Една жена / по-малка от
китайска капка / един мъж понесъл
големия куфар / с етикетче за името„ (с.
30). Да имаш чупливо тяло означава да не
изключваш чудото като възможност –
ако някой те изпусне от високо, може да
не се счупиш: „Сутринта изпуснах една
стъклена чаша / и тя / не се счупи” (с. 50).
Да имаш крехко тяло означава бързо да
влизаш в различни роли – чупливото тяло
може да е кристална топка за
предсказване на бъдещето
(стихотворението „Мъртва клетка
попаднала...”), стрелка на часовник
(„телата им стрелки / на часовник ударил
полунощ”). Да имаш крехко и чупливо
тяло, да си се отказал от сигурността,
означава, че не си се отказал да се
променяш. Да не си се отказал да
променяш и света около себе си, да
нарушаваш неговата досадна
повторяемост. Да имаш крехко тяло
означава да се страхуваш, но и да усещаш,
когато другите се страхуват. Да бъдеш в
света, като го възприемаш с всяка фибра
на кожата си.
В „Стратегии за дълбоко дишане” на
Марица Колчева липсва гръмкост и
поучителност, и слава богу. Липсва
досадна претенциозност. Липсва
досадната забитост в българското, но не
липсват български реалии. За сметка на
това има премерена ирония,
ненатрапващи се езикови игри, широк

непомислимо, защото кой е този град?
Престолният град на наместника
Светипетров или градът на Темза,
многоженското свърталище на
отцепника Хенри VІІІ? Градът на
хилядолетната лъжесвятост или на
модерната индустриална цивилизация?
Но този град е населен и с всички раси на
„всемирната черна мизерия”. Папищаши и
фармасони, и лумпенпролетариат.
Лепкава и хаотично размесена,
делничността се озъбва като лицата
маски на Джеймс Енсор. Този град, ад на
протестанти и катедрална
правоверност, е събрал онези грехове,
които и белгиецът рисува:
похотливостта на „полуголи моми”,
чревоугодничеството на „сити банкери”
и „фурни преяли”, скъперничеството към
„просяци нищи”, и онази неистова
непомерна разгневеност, която „с дива
закана и яд” обрича на глад. Греховност,
вменена на социалното само по себе си, не
на човека. На социалното, лишено от
целителната благост на добродушието.
В Дантевата поема адът е „страх и терор
без надежда”, разгул на насилието е и
този ад, олицетворение на „гибелна
власт”:
Черните сили,
подземните сили –
там:
власт;
И вече се знае какво стои зад адските
сили – това е:
... ужаса хилядорък
на глад и закон
Дантевото обхождане на адските
кръгове, както утешителното
богородично слизане в ада в апокрифите,
носи на грешниците кратка отмора и
облекчение от споделените с поета мъки.
В тази нова поема отново поетът е
единственото упование за страдалците в
ада живот:
Виж ни, поет!
Но с ново „салтомортале”, което
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спектър от алюзии. Има удивителна
езикова премереност. Няма нито една
излишна дума. Чрез едно майсторско
движение на погледа читателят попада в
един свят колкото приказен, толкова и
наситен с конкретни предмети,
фотографирани до най-малкия детайл.
Освен визуални, стиховете създават и
великолепни звукови и вкусови образи.
Признавам си, че когато след първия
прочит затворих книгата на Марица
Колчева, имах чувството, че пръстите ми
лепнат от захарен памук, а дрехите ми
всеки момент ще се превърнат в хвърчила
и ще ме понесат към облаците.
Непосилната лекота на сравнението
плаши и мен.
ЕМИЛИЯН НИКОЛОВ
1. Жан-Люк Нанси, „Corpus”, С., 2003, с.
24.
Марица Колчева, „Стратегии за
дълбоко дишане”, Жанет - 45, Пд., 2007.
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преобръща Дантевото поетическо
спускане „отвън” и „през сън”, поетът
свидетел е наречен и брат: той е вътре в
ада и е призован да открие скритото.
Старият поет боязливо се е докоснал
само до стародавните книжни вещания и
мрачна безпросветност, които поетът
брат събира в неочаквана рима:
- и разнищваше мъдра пророческа прежда
...
страх и терор без надежда.
Разнищването, работата на поета, е било
сякаш изсмукване на целия познат
смисъл на думите до нищото;
онищостяване на смисъла, което
сътворява целомъдри, спокойни терцини.
Поетът брат пък разкрива ада на нищите –
не на разнищените думи и на терцините,
а на нищите човешки същества –
биологическата телесна маса на
социалното:
(нас
просяци нищи
немощни мощи
от кожа и кости - ...
.....
- лумпенпролетариат
Ето го двойното Енсорово виждане,
което разпознава в лицата обреченост на
смъртта. Но отвъд телесната (социална)
убогост, въпреки разнищеното, Дантево
без надежда поетът брат съзира в ада на
нищите праведна вяра за мир. Нищите,
изпълнени с гняв и надежда безспир,
познават както греха на гнева, така и
добродетелта, защото не са се
отпуснали в апатията и леността на
затъпяващото страдание – те се
надяват. В живота, оглушал от
шумовете на многолюдния град и
разчекнат от самодоволството на
богатите и изстрадването на
непоносимия Глад, има нови стълбици на
греховността и добродетелите и мъките
на нищите не са изкупление за сторени
някога приживе грехове. Стародавната
морална кодификация е заменена с
безмилостната (социална) реалност на
живеенето, където най-жестокото

адско наказание се нарича „глад”, а найголемият грях – охолство.
Под знака на Глада животът в ада се гърчи
движен от първичните животински
нужди и неговата многолюдност е
беззрачна в надвисналата мъгла, безлично
безпрогледна като тинята на
лондонската река. Адът на социалното
живеене е слепота:
всеки час
ни избожда очите...
Единственият зрящ е поетът,
призованият да „види” страданията на
нищите. Неговото перо не владее
версификационните варакосани тайни на
терцините. Речта поетическа не е за
този живот и тъкмо това идва да обяви
началото на тази поема: че има два ада –
онзи, изречен от поетите с беззъбата зев
на класически череп, и другият –
трещящият - на безродните скиталци.
Адът на виденията и адът на глада и
духовната убогост тук. Адът на
надеждата също. Но адът навеки лишава
от любов.
Също че има две литератури, две поезии:
онази на Виргилий, чиято „лъжа” възвежда
през адското с изяществото на
намерените терцини, и друга, която ни
завръща към убогостта на
многомилионното ни разяждащо
съществуване тук на земята. Същата
онази, в която Макар Девушкин брои
копейките, а Йозеф К. трепери пред
присъдата за нестореното. Но има и една
друга поезия, онази, за която си спомняме
от „Романът на Розата”, където в
градината на любовта въвежда поета
красивата Oiseuse – Нищо-не-правещата.
Там също цари строг – куртоазен –
кодекс на добродетели и греховце в
любовта, а любовта застрашават и
алчността, но и неверността;
старостта, но и бедността,
омразата, но и тъгата;.
МАЯ ГОРЧЕВА
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Пространства и часове на грях

Васил Георгиев, „Будистки плаж”, ИК
„Жанет-45”, поредица „Гамбити”, 132 с.
6,80 лв.
Сборникът разкази „Будистки плаж” съдържа
25 истории, написани в периода между 2004 и
2008 година. „Будистки плаж” е пример за
модерна литература, разкриваща
парадоксалния свят на съвременното
съществуване - сюрреален, но логичен,
чувствен, но брутален, ироничен, но тъжен,
абсурден и все пак действителен=

Василий Лвович Пушкин, „Опасният
съсед”, превод Людмил Димитров, изд.
„Диоген. BG”, С., 2008
„Опасният съсед” е поема от Василий Пушкин
(чичо на Александър Пушкин), с чието
творчество българският читател се среща за
първи път. Творбата се появява през 1811 г., но
дълго остава неиздадена, защото
съдържанието й е считано за скандално. Това
обаче не й пречи да се разпространява сред
съвременниците и да повлияе по многостранен
начин върху руската литература на XIX век.
Особено ценно в българското издание е, че
освен превода съдържа и много
информация за историята на
този текст. Непременно - и не
на последно място - трябва да се
отбележи и чудесното
оформление на книгата.
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Гюстав Доре

Ромео Попилиев, „Историческата драма:
траекториите на историята, мита и
политиката”, изд. „Просвета”, София,
2008, 216с., 7 лв.
Книгата изследва българската историческа
драма от средата на ХІХ до края на ХХ век в
контекстите на европейската драма с
исторически сюжети и на историята на
българската нация с нейните неизбежни
митове. Митове, които политическото в найобщия смисъл на думата създава и отрича.
Разгледани и съпоставени са както отделните
периоди и линии в развитието на жанра, така и
най-значимите спрямо времето си от
театрална и литературна гледна точка
текстове на неговите представители.

Романът „Сивия гълъб” на унгарския
писател Шандон Тар може да бъде четен
и препрочитан по различни начини.
Читателят би могъл да тръгне по ноар
нишката, която авторът му подава чрез
образите на Заешката уста, главен
сержант Малвин и лейтенант Молнар и
да се озове по следите на необясними
престъпления и загадъчни убийства.
Оставайки при хорър сюжета, той ще има
повод да тълкува живота като низ от
прояви на злото, причина за което е
неразумното вмешателство на човека в
природните закони. Романът може да
бъде четен и като постмодерна творба,
изградена от множество непреплитащи
се сюжети, които са обединени
единствено от досега на персонажите им
с неизвестната епидемия и с някое от
измеренията на злото. Романът „Сивия
гълъб” може да бъде четен и като творба
на рефлексивните повествования; на
търсещия между добротата и злината
себе си човек.
За книгата на Шандор Тар може да се
мисли и през призмата на множеството
символи, отварящи пред читателя
дверите на Ада. На първо място, това
става възможно чрез адските топоси,
които авторът изгражда - градската
морга, ареста, подземието, последния
етаж на блока кула (оказващ се
своеобразен паноптикум), болницата,
гетото, извънградските терени
(кръчмата, дървената къща,
изоставената строителна площадка).
Другият авторов жест за въвеждане на
адското в структурата на романа е чрез
белезите на града: той е охарактеризиран
със знаците на мъртвото, неживото смълчава се като гробище в часовете на
сумрака. Самото селище е неназовано, а
събитията, които мълниеносно се
случват в него, могат да му дадат името
Содом или Гомора, или защо не – Ад или
Живот, както прозира един от героите:
„Някак си, човек никога не взема за жена
тази, която обича, дори сам той не знае
защо. Може би по същата причина, по
която жените не се омъжват за мъжете,
по които истински въздишат; ето как
наказанието Господне достига
пълнотата на своето съвършенство:
адът, всъщност, е на земята, и се нарича
живот”. Определено като вечно
ветровит, малък град в равнина,
селището е незащитено от външното,
чуждото, което би могло да навлезе в
него - именно чужд е човекът, изнамерил
заразата, който е означен като
„гълабаря”, но и носещ прозвището
„изчадието”. През цялото романово
време прави впечатление и нещо друго –
градът е откъснат не само от външните
събития, но и от своя център, в който
традиционно се намира църквата,
светилището на Бога. Действието в
началото се движи около Жълтата

черква, но фабулата измества все повече
случващото се далеч към периферията и
извън града. Църквата като инстанция на
сбирането, сплотяването не присъства в
романа – тя по-скоро се появява като
интериор и дори като място на
готически ужас – от камбанарията й
изпада мъртва гола жена.
Никой не е невинен в този неназован град.
Всеки се движи от позорна надежда към
позорни действия. „Страхът почти ги
сплотяваше”, казва Тар в първите
страници на книгата си и това
определение важи до самия финал, когато
„изгрява” червеното копче, заедно със
слънцето, като знак на връщане на нещата
в измеренията на доброто. То се превръща
и в повод за размисъл „дали човек би могъл
да откупи греховете си чрез само едно
добро дело”.
Времето, в което се появява епидемията –
като болестно състояние и като низ от
злонамерени действия на жителите на
града – също попада в регистрите на
адовите характеристики. Първо,
разгледано като метеорологично време –
това е постоянно менящо се, нетрайно
състояние на снеговалеж и слънцегреене.
Като часово време – това е часът на
сумрака, когато е нито ден, нито нощ и
предметите губят очертанията си.
Накрая, като време от седмицата –
упоменато чрез наименованията на
главите на романа – то обхваща привидно
спокойната неделя, когато злото витае
като неприязън на бащата към лакомата
си дъщеря, преминава през все още
лишения от порок понеделник, оттам към
все по-задълбочаващата се идея за него във
вторника, за да бъде победен неочаквано в
happy end-а на срядата. Подредбата на
дните в романа е огледален образ на
важните за новозаветието дни, където
неделята е денят на Възкресението, а
срядата – на Предателството. В „Сивия
гълъб” неделята нарушава спокойния
живот на града, а срядата овладява
събитията. Впрочем огледалото участва и
физически в романа, за да изрази
двойствената същност на човека –
едновременното присъствие у него на
добро и зло. Въпреки тази множественост
на измеренията на времето в романа, като
че ли то не тече, а е спряло в зона на
безвремие, където се пресичат бялото и
черното, нощното и дневното, доброто и
злото, за да затвърди представата за
сивото, символично обвързвано с
асоциацията за едновременност на
живота и смъртта, неопределеността и
хтоничното. Затова гълъбът, който се
появява в романа чрез металносивия си
цвят, не е вестител на надеждата, а на
нещо необяснимо и ужасно, защото се
явява метафората не на мира между Бог и
човека, а на неговото разрушаване.
Гълъбът, благодарение на
Франкенщайновия синдром човекът да

бъде като Създателя, променя своята
биологична и символична същност и се
превръща в противоположност, хищник и
лешояд. Той вече не е метафоричен образ
на живота, а на смъртта. Но заразата,
носена от него, освен смърт, отприщва
най-скритите човешки инстинкти,
„масажира” най-болезнените точки и
предизвиква множество от ответни
реакции, след които никой вече не може
да претендира за невинност: преди да
покани съпруга си на обяд, жената
пожелава смъртта му; майката нежно
обгръща главата на детето си, в почти
религиозна сцена, в която тя молитвено
сключва ръце на темето му, за да може в
следващия миг да набоде главата му с
куката за плетене... Сексът започва да се
изживява като насилие – хищен,
изцеждащ въздуха, скопяващ мъжа;
насилието - като любовна възбуда; а найвърховният човешки акт се оказва...
убийството. („Най-сублимният човешки
контакт е онзи, който възниква между
убиеца и жертвата му... когато
жертвата отдава живота си на другия.
Това е най-съкровената, най-искрена
близост, която може да съществува
между човек и човека”.)
Трудно бихме могли да определим един
или дори няколко главни герои в „Сивия
гълъб”. Такива сякаш няма. В
състоянието на криза всеки е важен сам
за себе си, всеки взема най-доброто за себе
си решение. Така че герои и в другия
смисъл на думата – като хора, проявили
смелост, храброст, изключителна
доблест – до самия финал няма. Тогава,
надмогвайки себе си, се проявяват
лейтенант Молнар, а също и – Негро –
момчето с прашката, което улучва не
само гълъба убиец в началото на романа,
но и злодея в човешки образ във финала и
по този начин се сродява с библейския
Давид. Но нещата не са толкова ясни,
разделени на черно и бяло, добро и лошо,
защото не бива да забравяме, че
основният цвят в романа е сив. Затова
никого не трябва да учудва и
разкритието, че злодеят, който всички
търсят, не е абсолютният престъпник,
както никой вече не може да твърди, че е
невинен. Остава им да завиждат, но с
добро, както „линейкаджията”, чичо Лаци
(„почти се зарадва, че на света още има
неща, за които можеш да завидиш”), а
това вече е началото на възкресението на
градчето и краят на ада, който едва ли
може да бъде забравен някога, когато се
случи човек да го срещне очи в очи и в
самия себе си.
ЯНИЦА РАДЕВА
Шaндoр Taр. „Сивия гълъб”, изд. „Ерго”,
2008.
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Джендема като поет
Иван Христов
Цялата работа започна оттам, когато
Камелия Спасова ме покани да взема
участие в проекта „Ад” на Данте, но и не
само или „Адът като такъв въобще”. Не
бях препрочитал поемата на великия
флорентинец от студентските си
години, не можех да кажа нищо
съществено на организирания поетически
семинар в ЛВ и затова реших да придърпам
въпроса към нашата, българската черга.
Започнах да търся в главата си наше,
българско понятие, защото „Ад” ми
звучеше някак твърде италиански,
европейски дори, а литературната ми
памет все нашепваше, че трябва да има и
нещо друго. На това място в главата ми
изникна едно интервю по БНТ на Йордан
Радичков, в което той разказваше как
докато се разхождал из северозападна
България и попаднал на малък параклис.
Вътре намерил стенопис, изобразяващ
Ада. В адската сцена участвали всичко на
всичко трима персонажи. Един грешник,
който врял в черен котел, един Дявол,
който пазел грешника да не излезе от
котела и още един Дявол, който се
връщал с наръч дърва от гората, за да
може да гори огънят. Ами ето ти го
Европейския ренесанс или по-точно
Българското възраждане. Адът си е ад,
има наказание, но и огънят трябва да гори
и затова трябват дърва. По подобен начин
и големият Радичков тълкуваше тази
сцена, изобразена от гениалния
стенописец. Другата гениална адска сцена
в моето съзнание открих там, където
имам запазено място за „Черешата на
един народ” от Георги Господинов.
Спомнете си само. Българският Ад е
поместен не някъде другаде, а в селския
клозет. Душите на грешниците се
отделят и отлитат през разредените
керемиди към небето, а телата съвсем
естествено падат в дупката. Но найадското на този български ад е, че ние
ходим там всеки ден и въобще не
забелязваме.
Така, скитайки от Ад на Ад в българската
литература, стигнах до въпроса „Кои са
най-големите продуценти на адова

Салвадор Дали, Corpus

поетика?”. А после, стигнах и до извода,
че това са, от една страна, Христо
Ботев, който произвежда в българската
поезия един „борбено-активистки Ад”, и
от друга, Атанас Далчев, който
произвежда един „пасивно-ерудитски Ад”.
Така по първата адска ос в българската
поезия можем да поставим след Ботев Вапцаров и Ани Илков, а по втората след
Далчев - Вутимски и Георги Рупчев. Но
има и такива поети, при които можем да
срещнем двата типа Ад, като Яворов
например. И тук ми е думата за един
такъв поет. И родното понятие веднага
изплува в главата ми - ДЖЕНДЕМ. Това е.
В Джендема е нито толкова страшно,
ама като стане страшно, си е баш
страшничко, нито е толкова мрачно, ама
като стане мрачно, си е баш мрачничко,
нито е толкова тъжно, ама като стане
тъжно, си е баш тъжничко. Важното е, че
оттам излизане няма. Джендемът си е
Джендем, няма Чистилище, няма Рай. Ще
кажете „Но какво общо има Джендема с
Ботев?”. Ами ето, вижте:
ПОСЛАНИЕ ОТ БЕСИЛКИТЕ
Сто години живях
Сто павета посях
Сто мотики полях
Сто мръсници презрях
Аз написах писмо
В него молех добро
Пуснах си го в шише
То отплува в каче
Писмо до голем корем
Писмо до перчем голем
В него пише едно:
Който правил е зло
Ще го прави докрай
И очаква го рай
Нас добрите мъже
Ни очаква въже
Сто мръсника под нас
Ще подскачат в захлас
Ще прави джендем голем
Не ви ли напомня тази поема на
последното Ботево стихотворение
„Обесването на Васил Левски”? Но за
разлика от „Обесването”, където
действието се разиграва на фона
на софийското равно поле и
както отбелязва Радосвет
Коларов в четвърта строфа то
става поля и после пак поле
(Коларов 1995, 38), тук в
„Посланието” действието се
разиграва на фона на един площад
от сто павета, които
лирическият говорител е посял и
още от самото начало са сто.
Така както в „Обесването”
полята стават поле, в
„Посланието” бесилото става
бесилки. Старците, жените и
децата, тези персонажи на
безсилието, така важни за Ботев,
тук са заменени с героите на
пълнотата и действието, които
също са сто - сто мръсници. И
ако в кулминацията на
„Обесването” лирическият
говорител възкликва „аз видях”,
то в средата на „Посланието”
възклицанието е - „аз написах”.
Писмото е онази форма на
себеизразяване, която сбира и
плача в поемата на Ботев, и
мощното, устно, сказово
присъствие на неговия лирически
Аз, или по-скоро лирически Ад. И
тук се откроява още една
основна трансформация, която
Джендема като поет извършва.

Ако в стихотворението на Ботев
безсмъртието или пребиваването в Рая е
награда за този, който е проявил върховна
саможертва, то в нашето стихотворение
Раят се пада на този, който през целия си
живот е вършил злини, а добрите мъже ги
очаква смърт. В тази концепция
наблюдаваме едно тотално преобръщане
на установените представи за Ад и Рай.
Тук ще се спрем на още една
трансформация, която се наблюдава в
двете творби. Ако в стихотворението на
Ботев лирическият говорител прави опит
да говори със своята майка - черна робиня,
то в стихотворението „Послание от
бесилките” героят прави опит, също
безуспешен, да говори с лице, което
нарича „голем корем, перчем голем”. Така
ако в „Обесването” героят е този, който
стърчи над всичко и неговото бесило се
превръща в метафора на Христовия
кръст, то в „Посланието” над всичко
стърчи антигероят, той е Бог и ще прави
„голем джендем”.
Вече казахме, че освен „борбеноактивистки Ад” в поезията на Джендема
можем да срещнем и „пасивно-ерудитски
Ад”, който тръгва от поетиката на
Атанас Далчев. Но ако при Далчев
болницата е видяна като Ад, като място,
където болните изгубват своите човешки
черти и очакват да бъдат погълнати от
смъртта, то Джендема обръща и тази
традиционна представа. В неговата
поема „Стара градска” моргата е
мястото, където духът оживява и
където индивидите започват своето
истинско съществуване. Некрофилите
будят неочаквана симпатия, а труповете
стават обект на сексуално желание.
Господарите на Ада се оказват добрите
герои, а този факт съответно
проблематизира статута на господарите
на Рая. Трупът, този изконен символ на
преходността и Ада в поемата, е
представен като път към живота, като
една възможна вкусна храна, която
отново може да върне жизнените сили на
човека.
Тези бегли бележки върху поетиката на
Джендема още веднъж доказват тезата,
че класическите произведения разговарят
сами със себе си.

Педро Хуан Гутиерес, „Тропическо
животно”, ИК „Жанет-45”, Пловдив, 2009,
376 с., 14, 99 лв.
„Тропическо животно” е третата книга на
Педро Хуан Гутиерес, която излиза на
български език след „Мръсна хаванска
трилогия” и „Кралят на Хавана”. Трите книги
са част от цикъла „Сентро Хавана”, в който
влизат още „Месо от куче” и „Ненаситният
човек-паяк”. Петдесетгодишният кубински
писател все още търси себе си чрез секс, ром,
пури, скандали, салса, сантерия и две жени –
кубинката Глория и шведката Агнета.
Историите му, познати от предишните две
книги на Гутиерес, този път са подправени с
размисли за писателския занаят.

Вацлав Данек, „Как отливахме камбаната”,
превод Атанас Звездинов и Людмила
Кроужилова, Издателско ателие Аб, С.,
2008
Още една книга, която прави по-плътен у нас
образа на чешката поезия от втората
половина на XX век. Томът с избрани
стихотворения на Вацлав Данек не е голям, но
благодарение на добрия подбор може да бъде
определен като представителен. Такъв е и
заради превода на поетите Людмила
Кроужилова и Атанас Звездинов, предаващ
адекватно на български тези интелигентни
стихове, в които конкретното развива
универсален смисъл.

СТАРА ГРАДСКА
В стара градска морга
Близо до възторга
Млади некрофили
Сучат хладни бири
Нещо под чаршафа
Привидно се раздвижи
Духът ли оживява
Създава нови грижи
Ето гол хирурга
С черепа се гаври
Три сестри нарязват
Беден чичо Ставри
Млък, млъкни да те обичам /2/
Белите маркучи
Няма кой да смуче
Труповете мият
Бавно да изгният
Групата Джендема
Има ново хоби
В моргата да ходи
За да взима проби
Санитар сервира
Карантия с бира
Бъбрек по хайдушки
Дроб със люти чушки

сп. Страница - 4/2008, Сдружение
„Литературна къща”, 2009, 208 с., 5.50 лв.
В този брой на сп. „Страница” за 2008 година
са представени авторите: Емил Андреев,
Александър Секулов, Кристин Димитрова,
Величка Настрадинова, Станислава Станоева,
Васил Георгиев и много други.
Списанието налага своя добър
вкус в представянето на
почерци, поетични и критически.

Литературен вестник 28.01-3.02.2009
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„Когато очите ни се докосват”
(да подпишеш един въпрос – на/за Аристотел)
Жак Дерида
Един ден, да, един ден, случи се веднъж,
ужасяващо, веднъж ужасно отправен, с
толкова насилие, колкото и
неочакваност, един въпрос ме обхвана.
Като че ли ме споходи.
Да кажа истината, той не ме е споходил.
Думата не е точна. Не ми е дошъл на
посещение. Другояче казано, той не е
дошъл сам да ме види, като че ли съм го
поканил. Не, както казах, той ме обхвана,
превзе ме, макар че още не го бях видял да
идва, не го бях предугадил: той ме
докосна преди да се остави да бъде видян.
В този смисъл, да, въпреки че не беше
посещение, аз все пак бях, преди всяка
покана, посетен. Автентично изпитване
на гостоприемството: да приемеш
посещението на другия дори когато
никаква покана не ще е предшествала
идващия.
Обаче от момента, когато ще съм го
на(д)именувал, аз ще съм загубил може би
правото да кажа „един ден” („Един ден...
един въпрос ме обхавана” или ме изненада
и ме завладя) – и така да разкажа една
история.
Защото наименуваното беше точно един
въпрос за светлината/ деня, едно питане
по темата за светлината/ деня. Въпросът
на светлината, ако искате. Всъщност
той видя бял ден преди деня.
Той видя светлината, бихме казали, а
приори: той дойде с разбуждането на
деня. По-млад или по-утринен от
светлината на деня, той ще трябва
оттук нататък да бди над светлината на
деня. И значи над феномена. Той сам
остава пред-феноменологичен, освен ако
не може да се каже също
трансфеноменален.
И аз ще съм изгубил правото да кажа,
stricto sensu, че ме е споходил, че е дошъл
при мен, като че ли предполагайки, че един
въпрос, който ме е споходил, идва поради
това от мен. Той би могъл да ме споходи,
да ми се случи само доколкото е казан
толкова, колкото и докоснат: от другия.
Като принадлежи първо на другия, дошъл
при мен от другия, който вече го е
отправил към другия.
Първо той гледа другия.
Ето го, изписан на френски език:
„Quand nos yeux se touchent, fait-il jour ou
fait-il nuit?”
[„Когато очите ни се докосват, ден ли е
или е нощ?”]
Тогава опитах да се разбера с него, имам
предвид с този въпрос. Държах да докажа
едно неограничено търпение, взето за
безкрайно, времето на самия опит: нека
видим, първо, могат ли очите да се
докоснат, да се се притиснат като
устни?
С каква повърхност на окото да сравним
устните? Ако два погледа се гледат в
очите, може ли да се каже тогава, че те
се докосват? Ще стигнат ли до контакт –
един с друг? Какво е един контакт, ако
той се намесва винаги между два х? Едно
скрито, запечатано, затулено, подписано,
ограничено, свито, обуздано прекъсване?
Или непрестанно прекъсване на едно
прекъсване, снемащото отрицание на
интервала, смъртта на между. Ако два
погледа влязат в контакт,
един с друг, винаги се питам
дали те се милват или се
удрят – и къде би била
разликата. Благословия на
границата на най-лошото,
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един страх, страхът да оцелея и да понеса
смъртта. Защото, за да призная едно
крайно отказване, единственият шанс за
помирение със смъртта, искам да кажа с
моята, аз очаквам обещания по този
начин шанс да не виждам повече да
умират съществата, които ще съм
обичал – като себе си повече от себе си.
Едва осмеляващ се да подпиша един такъв
въпрос, без да говоря за неговия коментар
(става дума за такта, за милувката и за
възвишеното, когато най-дискретното
граничи, поне доколкото не го докосва, с
най-неприличното), аз помислих за
момент да измисля историята, да
направя от нея правдоподобна истина,
поради това, че ние сме казали сбогом на
историята, да измисля една истинска
история.
Ето я: колкото и невероятно да изглежда,
аз вярвах, че дешифрирам тази анонимна
фраза, вписана на една парижка стена,
като че ли беше доплавала от бреговете на
един друг език („Когато нашите очи се
докосват, ден ли е или е нощ?”). Тя би ми
вдъхновила желанието да я преповторя,
чисто и просто, като епиграф към онова,
което исках от дълго време да напиша за
Жан-Люк Нанси, онзи, когото наричам за
себе си най-големия мислител на
докосването на всички времена.
- На всички времена? Наистина?

както винаги? Добра ли би била другояче
една благословия, без заплашителната
възможност за някакво преобръщане?
Но това предполага, на първо място, че те
се виждат, тези очи.
- Тези очи или тези погледи? Вие
минавате от едното към другото. Често
трябват повече от две очи за два погледа.
После, има очи, които не виждат, и очи,
които никога не са виждали. Забравяте ли
тези живи същества без очи? Въпреки
това, те не винаги живеят без светлина.
- Тя изглежда тогава още по-непрозирна,
тази нощ, в която сме. Не трябва ли да
избираме между гледането, дори размяната
или пресичането на погледи, и виждането,
просто виждането? И най-напред между
виждането на виждащото и виждането на
видимото? Защото ако нашите очи виждат
по-скоро виждащото, отколкото видимото,
ако те вярват, че виждат по-скоро един
поглед, отколкото очи, поне в това
отношение, поне според тази мяра като
такава, те не виждат повече нищо, нищо,
което се вижда, нищо видимо. Те потъват в
нощта, далеч от всяка видимост. Те се
ослепяват, за да видят един поглед, те
отбягват да видят видимостта на очите на
другия, само за да се отправят към неговия
поглед, към неговата единствено виждаща
гледка, към неговото зрение.
Ден ли е, светло ли е, тук, в този миг? И
този миг принадлежи ли на времето? На
времето на земята? На времето, броено
чрез това завъртане на земята, което се
нарича пълна обиколка около едно слънце?
Ден ли е? Нощта ли е това? Трябва ли да
стане нощ, да направим нощ, да накараме
да се появи нощта, за да се видим гледащи
другия или за да се видим гледани от
другия? За да видим как другият ни гледа,
тоест при условие, че тогава ние не
виждаме повече видимостта, единствено
зрителността на неговите очи? Тази нощ,
това нашата първа нощ ли е, първият,
основният смисъл на думата „нощ”?
Първият, който нямаме усет да чуем,
преди да видим или да го докоснем?

- Да повторим този въпрос. Но нека при
все това го разместим, като отчетем
неговата убегливост: „Денят ли е това,
тогава, в този миг? Нощта ли е?”
Ако отговорим „нощта”, не бихме ли
казали, че в постоянството на този
контакт, в съгласеното, съ-усетеното
прекъсване, което ги държи заедно, очите
се докосват, тогава, на сляпо?
Въпреки това, ми възразяваше той, този,
когото наименувах въпрос, или аз си
възразявах, сам на себе си: „поне
доколкото те не започнат тъкмо така да
се чуват/ разбират”.
- Но тъкмо когато аз пресека твоя
поглед, аз виждам и твоя поглед, и
твоите очи, любовта в омайването, и
твоите очи не са само виждащи, но и
видими. Обаче, поради това, че те са
видими (неща или предмети в света)
толкова, колкото и виждащи (в произхода
на света), аз бих могъл да ги докосна,
наистина, с пръст, с устни или дори с очи,
с мигли или с клепачи – като се доближа
до теб, ако се осмеля да се приближа така
до теб. Ако се осмеля един ден.
- Някой повтаря още, като неуморимо
настоява: в момента на докосване на
твоите очи с моите, като с устни, ден ли
е, или вече обитаваме нашата нощ?
Винаги нашата първа нощ? Има ли го още
местоположението, мястото,
пространството или интервалът, khora,
за феноменалността на светлината, на
деня, и за диафанната му видимост?
Защото всичко може също и да се обърне
– като образ върху зеницата, там, където
денят още не е започнал, там, където
сочи произходът на неговата
възможност. Докато ти не ще си ми
докоснал очите, докато ти не ще си
докоснал моите очи, като устни, ти не
ще можеш да кажеш „един ден”. Нито
„сбогом”: добър ден, довиждане, здравей, и
умната, моля се един ден да ме
надживееш. Но тази молитва вече ме
засрамва, като че ли аз признавах така

- Нека кажем нещата другояче, за да
избегнем, дори когато са изказани вярно,
това да звучат патетично и ексцесивно –
тъкмо чрез липса на такт: не на всички
времена, може би, но след като
Аристотел1 ще се е докоснал отведнъж
до множествената апория на
докосването (aporia, казва той тогава, и
aporeseie), след като той, Аристотел, ще
е предвидял всичките нощи на
осезаемото: докосването, това не е ясно,
ouk estin endelon, казва още той, то е
adelon, неявно, неясно, тайно, нощно.
И нека го кажем, без да чакаме:
диапоретичното изложение, дори
собствено диапоретичният момент на
изложението, както се случва често при
Аристотел, не е задължително преодолим
момент. Човек не свършва с апориите,
достойни за името си, по дефиниция. Те
не ще са това, което са, апории, ако човек
им виждаше и докосваше края. Дори ако
можеше да се надява да отиде до
крайната им точка. Трябва, следователно,
да ги третираме по различен начин, като
решаваме другояче там, където те се
присмиват на нашето решение. Трябва да
се оставим по този начин (по-скоро
отколкото по някакъв друг), да бъдем
правени от тях и да не им се намесваме,
без никога да се надяваме да ги прекосим,
нито да излезем над тях, под тях или
крачка встрани от тях, още по-малко да
се отдръпнем или да се спасим пред тях.
Относно това, което се докосва до
докосването, в Peri Psykhes, винаги става
въпрос за едно единство на сетивото
[sens] и на неговото появяване като
такова. Да, става въпрос за 1. сетивното
единство на сетивото наречено такт;
2. сетивното единство на осезаемото;
3. сетивното единство на онова, което
между двете свързва докосването с
осезаемото; 4. за доверието, което ние,
като философи, тук можем да внесем в
общото мнение, в доксата, по отношение
на това сетивно единство на едно
сетиво.
Нека подемем отново, толкова
отграничително, колкото е възможно, и
да цитираме текстовете, които ни
поставят на пътя без път на тези четири
неясни апории:
1. „Трудността (aporia), казва
Аристотел, е в това да знаем дали има
няколко сетива на докосването, или само
едно, и какъв е собственият орган на
тактилната способност: плътта ли е

това – и в другите животни
съответстващата й тъкан – или не? Ако
последното е вярно, тази тъкан ще бъде
ли междинна среда (to metaxu), докато
специфичният орган на докосването е
някакъв друг вътрешен орган?”2 ;
2. „Но какво е подлежащото
(upokeimenon) уникално сетивно нещо на
тези различия, което е за докосването (te
aphe) онова, което е звукът за ухото –
ето какво не e ясно (ouk estin endelon)”3 .
3. „...местата, където се разпространяват
разнообразните движения (които
провокират усещанията за различните от
докосването сетива) са отделени от
тялото, въпросните сетивни органи са
явно разграничени. В случая с докосването
(epi de tes aphes), това остава неясно
(adelon); въздухът, както и водата, не ще
могат да конституират одушевено тяло,
което трябва да бъде нещо твърдо. [...]
Доказателство за тази множественост
ни е дадено от езиковото докосване (epi
tes glottes aphes).”4 ;
4. „Представя ни се една друга трудност
(aporeseie d’an tis...) […] Всички ли неща са
възприемани по един и същ начин или едни
- по един, а други – по друг, тоест, според
разпространеното днес мнение (kathaper
nun dokei), че вкусът и докосването се
упражняват чрез контакт, а другите от
разстояние? […] Ние вярваме (dokoumen),
че действително докосваме самите
осезаеми неща, и че не съществува
никаква междинна среда”5 .
Тази докса Аристотел ще я използва, за да
я разпита; и в определена степен да й се
противопостави. Но само в определена
степен, там, където онова, което следва,
би могло да вземе формата на „ясна” теза.
Това обаче не винаги е случаят и понякога
яснотата на пропозицията скрива една
друга загадка. Например, ако е очевидно
или „ясно” (delon) 1. че „тактилният
орган е вътрешен”, 2. че „плътта е само
междина на докосването”, 3. че „обектът
на докосването е осезаемото и неосезаемото (tou aptou kai anaptou)”6 ,
човек продължава да се пита какво
означава „вътрешно”, „междинно” и преди
всичко „неосезаемо”, достъпно за едно
докосване, недокосваемо, което все още
може да бъде докоснато.
Как да се докоснем до недокосваемото?
Това ще е, разпределена под неопределен
брой форми и фигури, самата
натрапливост [hantise] на една мисъл за
докосването – или мисълта като
натрапливост на докосването. Можеш да
докоснеш, но само една повърхност, с
други думи, да се докоснеш до кожата
или кожицата на една граница (и изразът
„да се докоснеш до границата”, „да
докоснеш границата” се завръща
неустоимо, като един лайтмотив, в
толкова от текстовете на Нанси, които
ние ще трябва да интерпретираме). Но
една граница, самата граница, по
дефиниция, изглежда, лишена от тяло. Тя
не се докосва, не се оставя да бъде
докосната, тя убягва на докосването,
което или никога не я достига, или винаги
я престъпва.
Нека без да реконституираме целия
апарат от разграничения, които
ръководят Peri Psykhes, да припомним
поне няколко определения.
Да напомним най-напред, че сетивото,
сетивната, например тактилна,
способност, е единствено във възможност
и не е в състояние на действеност7 .
Неизбежно следствие: тя не се усеща
сама себе си, тя не се само-афектира, без
движението на един външен обект. Тази
теза ще бъде много важна (ние не ще
спираме да измерваме колко) за
докосването или за това „да се
докоснеш”.
Да припомним също, че усещането
въобще, дори преди своята тактилна

спецификация, самото то се взима вече в
два смисъла, като възможност и като
действителност, и винаги в различи
степени8 .
Да припомним преди всичко, че
докосването е изключение от
определението на видовете на сетивното
(чрез себе си или акцидентално, собствено
или общо). Тогава когато всяко сетиво
има свое собствено (idion) сетивно,
цветът за виждането, звукът за ухото,
вкусът за вкусовите рецептори, самото
докосване има като обект няколко
различни качества9 . Ще се задоволим
засега с тази препратка в началото. Тези
апоретични елементи не спират до ден
днешен да правят истории, ако може
така да се каже, в историята на тази
несвършваща апория. Ще го изпитваме на
всяка крачка.
Защото с тази история на докосването
ние напредваме опипом, не знаем повече
как да продължим, нито с какво, и преди
всичко тук не виждаме повече ясно.
Предварително задъхан епиграф,
следователно, на това, което аз отказах
да напиша, поради хиляди причини, които
няма да закъснеят да се появят. Защото
– ще призная непризнаваемото – аз ще
трябва – нескрит неуспех и отказване –
да се задоволя с това да разкажа.
Хипотеза: това е един дълъг разказ с
митологическа походка, „Един ден, случи
се веднъж...”. Със съкращения, с пропуски,
повторения и забавяния, малки истории,
чрез последователни доизпипвания и
поправки, допирателна след допирателна,
така бих очертал спомените от един
кратък трактат, който от много време
мечтая да напиша peri Peri Psykhes, за да
го посветя на Жан-Люк Нанси, с други
думи около, в периферията и по темата
на De anima, един неясен, бароков опит,
пренатоварен с истории (желание да
правиш истории), една невъобразима
сцена, която наподобява за един приятел
онова, което винаги е била моята връзка с
невероятни думи като тези за „душа”
или „дух”, „тяло”, „сетиво/смисъл” [sens],
„свят” и други подобни неща.
Как е минал един живот с тъй белязващи
думи, незаменими, тежки и леки, но
неточни? С думи, за които трябва също да
се признае, че човек никога нищо не е
разбрал, но да го признае, като се оневини за
всяка истинска грешка по тази тема? Моя
грешка ли ще е, ако тези думи никога не ще
са имали никакъв смисъл, имам предвид
никакъв точен смисъл, сигурен и подсигурен
за мен, никаква уверена стойност, не повече
от рисунки в дъното на предисторическа
пещера, за които ще е лудост да се
претендира, че се знае какво означават, без
да се знае кой ги е подписал, в какъв
момент, на кого са посветени и т. н.
Разликата е, че аз никога не съм можел,
нито съм се осмелявал да се докосна до
тези рисунки, било то, за да говоря малко
за тях, докато за големите думи, които
ще наименувам (дух, душа, тяло,
смисълът, сетивата, смислите на думата
sens, светът и т. н.10 ), мечтая един ден
една статистика да ми разкрие колко
пъти съм си служил с тях, публично, без
да признавам, че не само не съм бил
сигурен за техния точен смисъл (и
„битие”!, забравих името на битието;
обаче навсякъде с докосването ще става
въпрос за „битието”, разбира се, за
биващото, за настоящето, за неговото
присъствие и неговото представяне, за
неговото себепредставяне), но съм бил
почти сигурен, че така е с всички – и все
повече за онези, които ме четат или
слушат.
Обаче ние не отстъпваме никога към
„няма значение какво” и строгостта си е
строгост. Точността също, за да говорим
като Нанси. Точността, ще стигнем до
там, това е негова дума и негов предмет.
Той ги е преоткрил, той ги е събудил - ето
може би по някакъв начин моята теза.
Следователно би трябвало да обясня
(това е може би единствената амбиция
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на тази работа) това, което той разбира
под точно. Вярвам, че това е нещо твърде
ново. Като едно възраждане. Точна е
честността на неговия подпис.
Преведе от френски ДАРИН ТЕНЕВ
1
Peri Psykhes, De anima, De l’âme (II, 11,
422b-424a). Ние цитираме Edition Bude,
1966, ред. A.Jannone, прев. E.Barbotin.
Нанси, доколкото ми е известно, се
позовава само един-единствен път на Peri
Psykhes и при това става въпрос за тема,
различна от тази за докосването (Вж. Ego
sum, Paris, Aubier-Flammarion, 1979,
стр.161). Като стана въпрос за паметта на
Аристотел, истина е, че Нанси е публиквал
два силно елиптични текста, съответно
наименувани Психе (1978) – с който ще се
занимаем в следващата глава и който не ще
ни напусне – и За душата (в Le poids du
corps, Le Mans, Ecole des Beaux-Arts, 1995).
Разбрах за втория текст (транскрипция
от една забележителна лекция, в по-голяма
или по-малка степен импровизирана) едва
когато настоящата книга вече беше
завършена. Осмелявам ли се да кажа, че в
нея намирам един вид ретроспективно
окуражаване? Ако читателят се обърне,
както го съветвам да направи, към тази
публикация, ще разбере защо. Той без
съмнение ще сподели също моето вълнение
като открие „протегната” (Ausgedehnt,
като Психе, която ни очаква, но толкова
по-жива) върху един бряг, върху една първа
страница, младата майка на Жан-Люк
Нанси.
2
Peri Psykhes, цит.съч., 422b [Българският
превод гласи: „Затруднението е в това
дали са много сетива, или едно и кое е
сетивният орган на осезанието? Дали
плътта или нещо подобно и у другите
живи същества, или не, или дали плътта е
само посредникът, а същинският сетивен
орган е някакъв друг вътрешен орган?”,
Аристотел, За душата, прев. Марко
Марков, Наука и изкуство, София, 1979,
с.79. Тук и по-долу българският превод ще е
цитиран към бележките под линия в
квадратни скоби. – бел.прев.]
3
Пак там. [„Но не е ясно какво е единното,
което е обектът на осезанието, както при
слуха звукът.”]
4
Пак там, 423b [„ ...тъй като средата, чрез
която се предават движенията, е отделена
от тялото, ясно е, че споменатите сетивни
органи са различни. А що се отнася до
осезанието, засега това е неясно. Защото
невъзможно е одушевеното тяло да се
състои от въздух и вода, а трябва да бъде
нещо твърдо. (...) Че са множество, показва
осезанието на езика”, с. 80]
5
Пак там. [„Затова би могло да се запита
дали усещанията при всички сетива
стават по еднакъв начин, или при едно
сетиво тъй, при друго иначе, както е
общоприетото мнение, че вкусовото и
осезателното усещане произлизат чрез
непосредствено докосване на обекта, а
другите усещания чрез въздействие
отдалеч. (...) Защото на нас ни се струва
сега, че докосваме самите неща и че няма
никаква среда между нас и тях.”, с. 81]
6
Пак там, 423b-424a [„осезателният орган
се намира във вътрешността на тялото”
(с. 81), „плътта е посредник на
осезателното сетиво” (с. 82), „осезанието
[схваща] осезаемото и неосезаемото” (с. 82)]
7
Пак там, 417а.
8
Пак там.
9
Пак там, 418а.
10
Относно това „т.н.”, нека ми бъде
позволено да препратя към един текст,
който ще излезе под това заглавие, „така
нататък”, в Deconstructions, ed. Nicholas
Royle, Manchester, MacMillan, 2000.
[Френският оригинал на споменатия от
Дерида текст е публикуван за пръв път
четири години след излизането на книгата
му за Нанси. Вж. „Et cetera (and so on, und so
weiter, and so forth, et ainsi de suite, und so
ueberall, etc.)”, In: Jacques Derrida, Cahiers de
l’Herne 83, dir. M.-L.Mallet & G. Michaud,
L’Herne, Paris, 2004, p.21-34 – бел.прев.]

Мария Калинова

Водачът не бил Вергилий,
полувергилий, полутиранин –
латексова сянка на садист,
кентавър.
Дишай, ми казва, издишай,
все едно си жива,
все едно жив човек лежи
в първия от трите седем кръга
на Ада.
Сърцето, не било толкоз плитко,
сърцето ти, признавам,
имало е второ дъно,
място, колкото полуюмрук,
с който да замахна... Дишай!
Издишай: водачът идва наново,
/водачът не е водач: сводник/
наново ще се наелектризира
в ръцете му торбичката
и ще се закопчае в белезници
въздухът...
Дишай/издишай,
найлонът полепва по лицето
и тъй лицето не е лице дъно
на полиетиленова маска.
Дишай... Издишай...
на хаоса из мрачните гърди.

Ясен Атанасов

Кентаври потропват игриво с копитца,
Мария пише сред серни изпарения,
докато парното на ада изпитва
затруднения.

Първа глава от Да докоснеш, Жан-Люк
Нанси, Le Toucher, Jean-Luc Nancy, Galilee,
2000
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Театърът като Родилно петно*

Най-напред по пъртината през тъмницата на парка
„Заимов”, после по хлъзгавите стълби, след това нагоре
по други стълби – зални, от нагорето се спускаш надолу,
Иван Добчев ти показва пътя като същи Вергилий, за да
достигнеш мястото на най-новото сценично
пространство на under-Сфумато, където влизаш в една
клаустрофобична зала, пилеща връз нервите на поделикатните и извикваща възторг у по-дебелокожите.
Цялото това приключение е, за да видиш постановката
Родилно петно, чийто режисьор е вергилийстващият
Иван Добчев, автор на текста е руснакът Николай
Коляда, а в главната и единствена роля е българката
Мимоза Базова. Първоначалните изпитания донякъде са
те поподготвили за театралното откровение,
предвещали са ти го – положените усилия да достигнеш
за пореден път са те убедили в максимата, че културата
е усилие, ала все пак не си изцяло готов за онова, което
ще те връхлети. А то е събитие, защото, както знаем
от Дерида, всяко събитие (ни) връхлетява – това е
неговото единствено или ако не единствено, то поне
главно качество, по което можем да го познаем.
Навлезли сме насред една мизерна обстановка – мазе, там
живее главната героиня, над нея стърже
стоматологична клиника, а тя ни обяснява колко много
обича театъра, как заради него е с този тежък грим – да
прикрие родилното си петно, колко талантлива актриса
е и поради това ни моли: Не си тръгвайте! Не си
тръгваме, разбира се, слепнали сме за кофата, която
обира някаква там избиваща влага (а може би и нещо
друго), за изгорялата крушка и за нахвърляното с парцали
легло. Не са парцали – майка е, неподвижна и тиха като в
гроб. Всъщност наистина е гроб – майката е мъртва от
няколко дни и всичко, което чуваме – клането на
прасето, умрялата дъщеричка, проблемите в театъра,
проблемите в живота (дали точно тази трябва да е
градацията, а?), чуваме на фона на тази смърт. Донякъде
предизвестена – не сме изненадани, че я има, по сме
изненадани от друго – че въпреки жестоката съдба,
въпреки претърпените от нея удари, в това мизерно

място, в това тясно мазе все пак е останало мъничко
кътче и за обич, за любов. Вярно, омразата или по-скоро
неприязънта преобладават – снимките на
неприятничките се изрязват със завидна методичност,
но има тук-там и светли лъчи, ако и сякаш облачното
време навън – лъчите на любовта към изкуството. Три
смърти – на прасето, на дъщеричката, на майката, и сред
тях любов – чиста, отдадена, фанатична. Вековното
руско клише, че Любовта ще спаси света, но в една понова редакция – Любовта към изкуството ще спаси света.
Но клишето е само в текста, в постановката и в играта
клишета няма. Казват например, че Мимоза Базова
приличала на Джулиета Мазина – едва ли! Разбира се,
подхлъзването е заради излъчваната и от двете
наивност, но ако при италианката тази наивност е
някак отстранена, обграждаща ролята като ореол или
като аура, то наивността на българката изтича
отвътре като кръвотечение, блика и извира от
дълбините на същността й – не ореол, нито аура, а
сияние от тъмнина, избликване на мрачна светлина,
вълшебна лампа, която свети нощ. При първата
наивността е броня, с която тя се опитва да се
предпази от света; при втората наивността е пътека,
през която не тя влиза в света, а той нахлува в нея.
Наивността, доверчивостта като защита и
наивността, доверчивостта като вдигната бариера,
уязвима пролука, разграден двор. Първата е трогателна,
втората е нелепа. Естествено, и двете биват наранени,
унизени, оскърбени, но ако за героините на Джулиета
Мазина все пак остава някаква надежда (виж Нощите на
Кабирия, Пътят), за Юлия-Джулия-Жулка – героинята
на Мимоза Базова, няма никаква – тя, както и в
началото, приляга – обрулена, облъскана и опоскана от
съдбата, до мъртвата си майчица, самата мъртва
колкото нея или почти колкото нея. Мрачсияйната
наивност е смазана от безчувствената тарикатщина и
прагматика на живота.
За тях чуваме, не ги виждаме. Или по-скоро виждаме
резултата – Жулка като (д)ефект от/на житейските бури.
Развлечена и навлечена, чорлава и разбрицана, тя е самият
упадък, самото житейско нещастие. Гледаш я и стискаш
палци да не ти се случи; и също както се вторачваш в
клошаря на улицата, така си се вторачил и в нея –
любопитен за падението и суеверен срещу него. Виждаш не
човек, а сянка от човек, който само и със сенки се забавлява –
котката в скута, облаците зад прозореца, понякога обаче
пробягващи по лицето й – кратки напомняния, че все пак и

това е човек, все пак и той заема място в пространството,
обемен е и материален. Иван Добчев с помощта на
художника Венелин Шурелов е разгърнал великолепно тази
вечна игра между плътното и въздушното, между тъмното
и светлото, между материалното и ефирното – плътта е
тежка, нескопосна, натраплива, въздушното едва се
забелязва, скрито зад белезите на мизерията и
отчаяността. Но ако за миг откъснем поглед от тези
набиващи се в очите ни тежки белези, ще го видим –
постоянното му движение, никога не спиращо, никога не
прекъсващо. Тук сянката е светлина, а светването на
крушката – мрак и тъмнина. Покъртителна сцена, но не
защото показва една човешка низвергнатост, а защото и в
низвергността намира начин да покаже, да демонстрира
възвишеното. Което, както ни учи Кант, е едно
отрицателно удоволствие, защото удоволствието от него
възниква след потискане на жизнените сили и веднага след
това по-силното излияние на същите тези сили...
Ето я всъщност тайната на постановката Родилно
петно и въобще на целия театър на Иван Добчев – това е
един възвишен театър (и точно по същия начин играта на
Мимоза Базова е една възвишена игра). Той и Тя не
гъделичкат сетивата на зрителя, Той и Тя направо ги
експлодират. Оголват нервите, разсъбличат чувствата,
раздират усещанията – самият театър е едно Родилно
петно, от което няма измъкване, принуден си да го
носиш цял живот. Но не, за да предизвикваш съчувствие,
а за да предизвикваш нрави: театърът като място,
където обикновеното е взривено, за да се роди, да се
покаже, да се изсияйни необикновеното. Което не е
нищо друго освен възвишеното в най-чист вид и поради
това от него не можеш да очакваш да те забавлява, то
може единствено и само да те връхлетява и по този
начин да те усили, потрисайки те в твоята самодоволна
човековост, в жалката ти и подла еснафщина. И така
потресен, вече си готов да бъдеш дамгосан от живота,
да понесеш родилните петна на истината, да бъдеш
белязан Човек. Защото животът е белег, който никакъв
тежък грим не може да заличи, пък бил той дори и
тежкият грим на смъртта...
МИТКО НОВКОВ
* Родилно петно, Театрална работилница Сфумато,
режисьор Иван Добчев, превод Добринка Стефанова,
художник Венелин Шурелов, моноспектакъл на Мимоза
Базова

Театър и ученическата аудитория
Всеки, който ходи на театър, неизбежно е забелязал, че
най-редовната публика е ученическата. Без това да
означава, че театърът се ползва с по-особена популярност
сред тийнейджърите. Действително понякога ученици
ходят на театър по собствена инициатива, но най-често
са насочени от специални организатори, които театрите
изпращат по училищата да разпространяват билети.
Защото именно на ученическата аудитория най-много се
разчита да „пълни салоните”. А липсват стратегически
действия за нейното развиване и култивиране. И на общия
фон не са изненадващи честите коментари, че
поведението на групите ученици в театралния салон по
време на спектакъл приляга повече на телевизионно или
цирково шоу. Разбира се, причините и за слабата
популярност на театъра, и за непознаването на кода на
общуване на театралната ситуация сред аудиторията
от тази възрастова група са изключително комплексни и
надхвърлят компетентностите на театралната сфера.
Но и тя може да предизвика ефективни процеси на
промяна.
Развиването на театралната ученическа аудитория е
разпространена приоритетна дейност в международен
мащаб. Сред институциите, особено известни със своите
добри практики в образователните програми, са „Роял
Корт Тиатър” – Лондон, и „Комеди Франсез” - първата,
фокусирана върху съвременния театър със силен социален
рефлекс, а другата – емблема на традицията.
Лондонският театър развива многопосочна обучителна
програма, която включва специални матинета с изрично
подбрани спектакли, последвани от дискусия на
творческия екип с учениците, запознаване с основните
театрални професии, развеждане из сградата... Към тях
учениците получават и пакет от образователни
материали, които подробно ги запознават с автора и
темата на представената пиеса, обясняват нейни
специфики и дават предложения за писане на есе и дори за
актьорски и авторски упражнения, свързани с театралния
подход на конретната постановка. Тъй като основният
профил на театъра е съвременната драматургия, ученици
с по-задълбочен интерес имат възможността да
преминат и през специален уъркшоп по писане за театър.
„Комеди Франсез” работи още по-активно с
училищата – драматурзи на театъра
провеждат кратки лектории в класните стаи
за конкретни спектакли и по този начин
подготвят и привличат ученическата
аудитория.
Друг вид практика за развиването на младата
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публика са и специални творческо-образователни
програми, провеждани в театрите, които по креативен
начин общуват с учениците и развиват въображението и
творческото мислене. Една подобна посока на действие
би била особено подходяща за софийския Младежки
театър, чието наименование предполага разработването
на подобен профил и дейност. Описването на добри
примери може да продължи още много и някои от тях не
са съвсем чужди и на българския контекст. В случая
поредното цитиране на международния опит има за цел
да изтъкне функцията на занемарената у нас работа с
ученически аудитории. Интересът на споменатите
театри към тази целева група не завършва със закупуване
на билет. Те работят за нейното развиване със
съзнанието, че инвестират в своето просъществуване,
подготвяйки бъдеща информирана и взискателна
аудитория, от една страна, и от друга – че разработват
самото разбиране на театъра като изкуство, което е и
„инвестиция” в разтварянето на нови перспективи на
неговото развитие и обществен резонанс.
Тази задача си постави Гилдията на театроведите и
драматурзите към Сьюза на артистите в България със
стартиралия в края на миналата година пилотен проект
„Театър и образование”. Неговата начална цел е да създаде
практика най-доброто от театралната продукция да
достига до училищата, като я представя адекватно, и да
допринесе за развиване на грамотното възприемане и
обсъждане на театъра. Той се стреми да постигне това не
чрез лекции, а чрез демократичния формат на дискусии,
който все още е слабо застъпен в образователната ни
система, но макар първоначално плахо, се посреща добре
сред учениците. Проектът е иницииран от млади
театроведи към Гилдията, които в среща с доброволно
сформирана група ученици им дават основни насоки на
възприемане на театралния спектакъл, като ги запознава
с различни видове театралност и текстове за театър.
Програмата включва и организирано ходене на подбрани
спектакли и срещи с представители на различните
театрални професии. Освен тръпката, която
представлява за учениците разговорът с известни
театрални личности, той спомага и за по-дълбокото им
вникване в театралния процес, създава както
емоционална, така и понятийна връзка с него и разширява
полето от избори на подходи за мислене на театралния
артефакт. В специален ден на отворените врати в
Народния театър пред учениците ще се разкрие цялата
невидима машинария на театрална сцена, лабиринтите
от коридори, времена и натрупни истории в
националната театрална институция. (Би било много

ползотворно това да се превърне
в редовна практика на Народния
театър, насочена към всякаква
аудитория, доколкото е и
институция с национална
значимост).
Чрез тези инициативи проектът
се стреми да допринесе за
развиването на съвременен код на
общуване между младите хора и театралните
институции и да реабилитира театъра като уникално
случване в контекста на тяхната дигитална
аудиовизуална обсесия и форматираност на съзнанието,
но също така да реабилитира и професията на театроведа
и театралния драматург и да припомни и тяхната
«обществена полезност».
Развиването на театралната аудитория като цяло е
неотменно обвързано и с публичния дискурс върху
театъра. Всеобщо е наблюдението, че у нас той е
доминиран от повърхностното и информативното
светско говорене или от възпроизвеждане на
романтичните представи за театъра като елитно и
високо изкуство на/за избрани. Подобни обучителни
инициативи, като допринасят за възпитаването на
активна, театрално грамотна и взискателна публика,
развиват и потенцил за повишаване на критериите и
изискванията не само към театралния продукт, но и към
начините на неговото обговаряне. Не случайно особено
разпространено в международен план важно тяхно
«средище» са въвеждащи към театралното събитие
лектории от специалисти, разговори след спектакъла с
екипа или специално организирани дискусии по теми, с
които постановката се занимава. Те препотвърждават и
развиват една от ключовите функции на театъра в
публичното пространство – като медиа за обмен на идеи,
за поставяне на тяхното оглеждане и осмисляне от
обществото. Подобни инциативи биха били логичното
продължение на обучителни проекти.
Доколкото проектът „Театър и образование” е пилотен,
той е концентриран върху стратегически избор на две
софийски училища – 22 СОУ „Георги С. Раковски” (с
изключителното съдействие на педагога Галя Димитрова)
и I СОУ. Неговото реализиране не би било възможно и без
партньорската отзивчивост на театрите, към които
Гилдията се обърна – Народен театър, Театъра на
армията, МГТ „Зад канала”. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Министерството на
културата.
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Божественият италиански поет –
ад за преводачите, рай за критиците
Дария Карапеткова
От историята на българските преводи на Данте
Алигиери може да се получи многосериен филм с
неочаквано начало, интрига и хепиенд. Започваме от
началото, в което на пръв поглед всичко е съвсем
очаквано: минали са петнадесет години от
освобождението на България от турско робство,
обявено е Съединението, основано е Висшето училище,
бъдещ Софийски университет, и българската
интелигенция вече е достатъчно добре организирана, за
да може да се похвали с амбициозни и исторически
дебати и начинания. Голямо постижение в културната
панорама от онези години е издаването на
забележителното списание „Български преглед”, в което
през 1893 г. излизат първите две песни от Дантевия „Ад”
в превод на Константин Величков. На неравни интервали
и в сътрудничество със списание „Мисъл” Величков
успява да публикува песните на „Ад” до август 1896 г. и
да се запише в историята като първия български
преводач на първата част от „Божествена комедия”.
Запълването на подобна силно забележима празнина в
преводната ни литература е отчетено веднага като
събитие и е посрещнато с внимание от
интелектуалната общественост. Оттогава насам се
наблюдава интересно явление – независимо от
различните версии на „Ад”, появили се в последствие
включително и много десетилетия след него, този
превод остава най-коментираният, най-оспорваният и
най-защитаваният от критиката, което може да се
тълкува като особен вид признание.
Големият критик и изследовател на К. Величков,
Стефан Попвасилев, в студията си „Константин
Величков. Личност и творчество” отделя специално
внимание на посрещането на превода на Данте:
„Появата на „Ад” в български превод и във великолепно
по своето изящество издание се счете за „истинско
събитие в нашата литература.”… Непреодолените
трудности в превода… изхождат и от трудностите на
самия оригинал, от формата му, трудности, които не
биха отбегнали и европейските преводачи, а биха ги
преодолели тия преводачи, които изоставят мерената
реч.” И наистина, Попвасилев констатира редица
несъвършенства у Величков: увеличеният брой терцини,
дължащ се според него на по-многословния изказ,
характерен за преводача; размененият ред на мисли и
образи; но тези несъответствия той не счита за
основание преводът да бъде критикуван. Както ще
стане ясно по-нататък и в случая с Кирил Христов,
Стефан Попвасилев дава гласност на един извънредно
професионален критически подход, който педантично
отчита всички грапавини в анализираните литературни
материали, но не се нахвърля ожесточено върху
авторите им заради тях, а напротив, аргументира
наличието и претегля обективно тежестта им на фона
на цялостното постижение. По този начин той действа
и в личностните характеристики на авторите, които
разглежда, което придава на неговите страници похвална
достоверност. Но той съвсем не е единственият
критик, който проявява великодушие към преводача
Величков - Иван Сестримски, в предговора си към
„Константин Величков”, Избрани преводи, Народна
култура, С., 1979 г., също признава: „… има вече други
преводи, които го превъзхождат с по-богатия си и точен
език, с по-съвършената версификация, с по-стриктното
спазване на оригиналния текст. …По-късните преводачи
не са надминали постигнатото от Величков… например
в първия стих на първа песен, надписа над вратата на
пъкъла…” Две години по-рано, през 1977 г., Христо
Радевски също говори за преводите на Данте и отчита
ненадминатите моменти във Величковия текст: „От
тях заслужава да се спомене преводът на Кирил
Христов. Но Величковият, въпреки поостарелия му език,
си остава най-колоритният. …И новите преводачи Иван
Иванов и Любен Любенов… не са се отказали от този
начален стих, въпреки че техният превод е направен с
научната строгост на днешното изкуство и формата на
оригинала.” „На попрището…” влезе като поговорка в
речта ни.”
Нека всичко това не оставя впечатлението, че К.
Величков се радва на особен вид благоразположение през
годините. В том 3 от „История на българската
литература” Георги Цанев прави доста крайни оценки:
„Величков се заема да изрази своето отношение към
различните явления на действителността и се хваща за
всички литературни форми – стремеж, който очевидно
превишава неговите възможности… Онова, което издига
значението му като преводач, е, че той даде на
българските читатели Дантевия „Ад”. Въпреки известна

застарялост в езика и стиха, неговият „Ад” е найхубавият от всички преводи у нас. Достатъчно е да се
сравни с „Преизподня” на Кирил Христов, за да се види
колко по-високо стои преводът на Величков. В него има
места, в които е постигната голяма звучност,
стегнатост и ударност на стиха.”
При анализирането на литературните и философските
достойнства на „Ад” преводът на Величков остава
предпочитан за цитиране до късно. Например
Александър Пешев в „Данте Алигиери – предвестник на
нови времена” от 1967 г., ползва цитати от превода на
Величков. Независимо от лозунговото звучене на
заглавието си това е един изчерпателен и сериозен
анализ, в който Пешев нарича Беатриче „първия
физически и духовно индивидуализиран образ в
италианската литература”. Фигурата на Беатриче
впрочем става повод за любопитни наблюдения относно
особеностите на литературната ни критика в поранните години от нейното развитие. Както и при
Лаура на Петрарка, така и при Беатриче, а и в редица
други случаи литературоведите не пренебрегват въпроса
за разминаването между творческата муза на поета и
биографичните предпоставки за нейното съществуване.
Исторически слабо познатата съпруга на Данте
Алигиери не е била пощадена в това отношение например
от Иван Шишманов в „Литературна история на
Възраждането в Италия”: „За Gemma Donati имаме
много оскъдни сведения… Данте никъде не поменува с
една думица поне за Джемма. Вече тоя мотив е
достатъчен да оправдае мълчанието на Данте. Макар че
то би могло да се оправдае и иначе. Аз бих желал да знам
колцина са въобще великите поети, които са възпявали
собствените си жени. Един бляскав пример за
равнодушие към своята по-нежна половина ни дава
Шекспир. Байрон, който беше женен, но дълбоко
нещастен в своята женитба, казва на едно място:
„Мислите ли Вие, че ако Лаура би била жена на Петрарка,
той би писал сонети през целия си живот?” Ето защо
ние имаме правото да се попитаме и при Данте: не се ли
дължи обстоятелството, че той нигде не говори пряко
за Джемма, на неособено горещата му любов към нея?”
Христоматията на Вазов и Величков много по-рано дава
следната биографична справка за семейното положение
на Данте: „От своя страна той се беше оженил, но види
се, че не е бил щастлив с жена си, от която му се бяха
добили шест деца.” И изобщо, многоъгловият обзор
характеризира по обезоръжаващо приятен начин
критичните страници от епохата на първите
десетилетия след Освобождението: „Зрението на
Данте трябва действително да е било необикновено
силно. Също впрочем и слухът. Обонянието обаче е едно
рядко чувство у поетите. По-силно развито е то
измежду модерните поети само у Зола. Срв.
симфонията на разните видове сиренета в Ventre de
Paris.” (отново Шишманов). В много отношения можем
да разглеждаме този маниер на писане като авангарден
предвестник на културологичния, на междужанровия
подход, тъй като срещаме в него и социокултурни
криввания: „Много добре забелязва Буркхардт на едно
място: „Ако намерите в XV в. някоя личност, която ви
се вижда недосегаема за клеветите, не бързайте. Ако
потърсите добре, винаги ще намерите да й се приписва
някое позорно деяние.” (подобно може да се чете някога
за България в XIX и XX век.)”(Шишманов). Подобни
забележки са особено наситени откъм информация, тъй
като говорят немалко и за своите автори, както е и
случаят с актьора и театрал Радул Канели, който в своя
статия за италианския актьор Ернесто Роси пише:
„Извадки от мемуарите на Роси са направени на руски
от г-жа Лаврентиева и издадени от Кесман. Не би било
зле нашите актьори да ги прочетат, ако те въобще
четат нещо.”
Когато се говори за българските преводи на Данте, няма
как да бъде подминат един задочен конфликт, който се
набива на очи включително заради честите сравнения
между К. Величков и Кирил Христов. Съперничеството
между двамата протича мълчаливо на страниците на
периодичните издания, в чието съдържание се
съревновават публикациите им и на преводи от
италиански език. Според редица свидетелства на техни
съвременници, а и от чисто документалния анализ на
това надбягване обаче става ясно, че много по-агресивно
е било то от страна на Кирил Христов. През 1960 г.
Георги Константинов прави в сборника „Писатели
реалисти” стегнат анализ на преводаческите дефекти у
Величков и споменава неговия конкурент: „Не може да
се каже, че и Величков ги е превел съвършено, напротив,
много от неговите преводи са с недостатъци – неспазен
ритъм, неиздържана рима, изпускани стихове и цели
строфи, авторизиране, добавяне на епитети и т.н. … при
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всичките им недостатъци те имат едно голямо
достойнство – запазили са нещо от най-характерното в
настроението, мислите и израза на класическото
произведение… Затова и петдесет години след първото
отпечатване на Величковия превод на Ад… беше
преиздаден именно този превод, а не преводът на Кирил
Христов, публикуван тридесет години по-късно.
…неговият (на Величков) дух сега трябва да е успокоен,
защото преводът му е предпочетен пред превода на
оногова, който написа жестока, злъчна, недостойна
рецензия, когато Ад излезе за пръв път в отделна книга
на български език.”
По-късно ще стане дума и за конкретното
доказателство за подобна враждебност, но тук е
мястото да споменем показателния в това отношение
текст на видния италианист Иван Петканов. В
предговора си към „Ад”, пр. Константин Величков, 1957
г., той причислява „Божествена комедия” към
съчиненията, които не се поддават на превеждане на
чужд език. Той коментира двата налични дотогава пълни
превода на „Ад”- този на Величков и този на К. Христов,
като прави безпристрастен паралел между тях. По
отношение на Величков са откроени „проникновеност,
ентусиазъм и топлота, свойствени на дълбоко сърдечния
български поет”, но не е подминато обстоятелството,
че „обикновено той си служи с повече средства, за да
предаде синтетичния израз на Данте” – факт, установен
и подплатен с цифри, както видяхме, още от Ст.
Попвасилев. В техническо отношение Петканов оценява
като по-коректен превода на Кирил Христов, като за
сметка на това го дефинира „една редакция по-сдържана,
по-церебрална, без да е успял преводачът понякога да
предаде сполучливо дори и смисъла.” Този предговорен
текст слага символичен завършек на съперничеството
между двата превода по стъписващ начин, особено
заради липсата на какъвто и да било рекламен елемент за
произведението, което представя: „Прочее и двата
български превода са твърде много отдалечени от
съвършения вид на оригинала.”
Категоричният тон на подобна присъда изисква опит за
реабилитиране, заради който се налага да се върнем още
по-рано от момента, с който започнахме. Годината е
1884, а тогава излиза от печат едно литературно и
културно явление - „Българска христоматия” с автори
И. Вазов и К. Величков. Това учебно помагало цели да
запознае учениците с най-забележителните образци на
родната и световната литература, като повечето
преводи на чужди класически и модерни автори в него се
появяват за първи път и са дело на двамата
съставители. В голяма част от случаите е отбелязано
чий е съответният превод, но авторство липсва точно в
случая с XXXIII песен из „Ад” от Данте Алигеери
(неколкократно изписано така). В биографията му на
стр.68 се уточнява, че „Божественната комедия е
преведена на всичките литературни езици. Опит за
превождането й на български не е станало до сега.”
Подбраният откъс всъщност засяга края на 32 песен и
малка част от 33 песен на „Ад”. Както тук, така и
никъде в аналогични случаи христоматията
не мотивира подбора на този конкретен
отрязък. Героят му обаче, граф Уголино, е
герой на един от най-ефектните и
разтърсващи моменти в тази част на
поемата, открояван от самия К. Величков в
на стр. 10
Литературен вестник 28.01-3.02.2009
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Божественият италиански поет...
от стр. 9

e se non piangi, di che pianger suoli?

негови по-късни текстове. И така, единственият начин
да се установи авторството на превода при наличното
колебание между двете възможности – Вазов и Величков,
е да се сравнят откъси от текста в христоматията и
текста в пълния превод на К. Величков, публикуван покъсно – съответно в 1 и 2:

…
Queta’mi allor per non farli piщ tristi;
lo dм e l’altro stemmo tutti muti;
ahi dura terra, perchй non t’apristi?

1.
Безчеловечна сенко, разкажи ни,
извиках с горест аз, кои причини
ти вдъхват тая зверска беснота:
кажи ни, можеш ли я оправда?
Кажи да зная твойто оскърбление
та и светът, уведомен чрез мене,
да съди, ако в тия теснини
езикът ми се в век не вцепени.
2.
Казах: „Ти, у когото гняв ехти
Като у див звяр, кой разсвирепял е,
Против тогоз, кого гризеш безспир,
Кажи, с какво причина той станал е,
Та тука служи теб за грозен пир?
И ако прав си в свойто озлобление,
Кои сте, кат узная, в живий мир,
Ще дигна громко глас за твое мщение.”

Разлики има и в останалата част от съвпадащия текст.
Преди всичко прави впечатление съществено формално
различие: четиристишията в христоматията и
тристишията на Величков, като вторите спазват
оригиналните параметри на Дантевото произведение и
от мнозина това се посочва като основната причина за
техническите затруднения при превода. Както
катрените, така и общото внушение и звучене на първия
вариант говорят в полза на Вазов. В подкрепа на това
подозрение се намесва Иван Сестримски, който в
бележките си към сборника с преводна поезия от Иван
Вазов споменава за неподписаните преводи от
христоматията и разказва за писмо от Вазов до
Величков от 1888 г. с думите: „Аз те поздравявам с
предприемането превода на Освобождений Ерусалим. Не
знам ти или аз бях превел къс от тая поема в
христоматията ни.” Ние обаче можем да го установим
със сигурност, защото откъсът от Торквато Тасо е сред
подписаните в христоматията – подписан от Вазов. По
тази логика и след установените факти можем да
приемем хипотезата на Сестримски, че Вазов не помни
всичките си преводачески изяви – още повече че е
безспорно, че не на тях е държал най-много.
Следователно може да се твърди, че Иван Вазов е
първият преводач на Данте на български език, макар и
само на кратък откъс, който не набира популярност.
Това не му е попречило да бъде щедър на похвали към
труда и резултата, постигнат от колегата му в същото
начинание. Освен това със сигурност е установено, че
Величков превежда от италианския оригинал. Въпреки че
Вазов е ползвал италиански, не е изключено за източник
да му е послужила руска или френска преводна версия. По
тази причина съдържателните разминавания в двата
варианта хипотетично биха могли да бъдат обяснени и с
такъв род изменения „по трасето”. А те не са и толкова
големи: за цитираните две строфи например може да се
каже, че Величков е бил по-точен в първата терцина, а
Вазов във втората, чийто финал впрочем е превел
буквално - se quella con ch’io parlo non si secca,
предпочитайки прекия смисъл пред преносния: ако
думите ми не просъществуват във времето като всички
преходни неща – също лансиран от коментаторите. И
ако при двамата се наблюдава допълнителен езиков
пълнеж, то и в двата случая той е в името на
техническото оформление на изказа. Разликата е, че
поначало при Величков това е довело до изместването на
някои ударения в името на ритъма, докато при Вазов
стихът се разгръща много по-естествено и добавените
елементи, въпреки че са повече, не нарушават смислово
оригинала. В студията си за К. Величков Георги
Константинов цитира важно признание за неговите
преводачески усилия: „Стегнатите Дантиеви тйерцети
изискваха много труд да се предадат в български стих…
и Величков достигна в това до възможната сполука.”
Признанието е ценно с това, че негов автор е именно
Иван Вазов, който лично е изпитал трудностите на
тази нова и за нашата поетическа традиция форма.
Интересно е, че Вазовите теоретични принципи са
известни със схващането, че формалните параметри на
оригиналния текст трябва да
бъдат запазени в превода – нещо,
което при Данте той не е успял
да приложи на практика:
Ben sei crudel, se tu giа non ti duoli,
pensando ciт che ‘l mio cor
s’annunziava;
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(Вазов)
Жесток си, ако туй, що ме очаква,
сърцето ти из дъно не разплаква!
Та за кого ще плачеш някой ден,
ако не плачеш тука зарад мен?
...
Укрих си горестта да ги не мъча,
от тях неможех взорът да разлъча,
мълчахме всички в мъртвата тъма;
Защо се не разтвори, о земя!
(Величков)
Жесток си, ако от сърцето ти плачът
не рукне като чуеш ми бедите:
та за какво плакал би други път?
...
Успокоих се, дързост да им дам:
Тоз ден и другия седяхме неми.
Земя, защо се не отвори там?

Усиленият и дългогодишен труд на Константин
Величков може да се докаже при сравнение между
публикуваните на части песни в цитираните списания и
цялостното официално издание от 1906 г. Става ясно, че
преводът е претърпял на места чувствителна редакция.
Илюстрираме я първо с вече цитираната строфа:
(1896 г.)
Жесток си, ако от сърцето ти плачът
не рукне, като чуеш ми бедите:
та за какво плакал би други път?
(1906 г.)
Жесток си, ако ти не потекат
за моя жребий сълзи от очите:
та за какво плакал би други път?

Тук няма смислови корекции спрямо италианския
текст, но търсенията са насочени в посока посъкратено и стегнато звучене или, иначе казано, в посока
по-съвършено подобие на оригинала, което характеризира
редакцията като цяло:
(1893 г.)
На жизненото поприще в средата
В лес тъмен аз по зла найдох се чест
Защо сбъркал бях пътя в мрачината.
Но трудно е да опиша тоя лес,
дълбок и див и гъст, кой с страх облива
душата ми такъв дори до днес
Щото смъртта едва е по-горчива.
Но тайни там високи аз открих
за тях и смислям тая местност дива.
В леса не помня в кой се час вглъбих,
защо бях в сънно паднал упоение,
кога от правия се път отбих.
(1906 г.)
На попрището жизнено в средата
намерих се в лес тъмен по зла чест,
че правий път сбъркал бях в мрачината.
Тъй буен, див и гъст бе тоя лес,
че спомня ли го, цял ме мраз побива:
при грозний страх, с кой пълни ме до днес,
Смъртта дори едва е по-горчива;
но зарад благото, кое добих,
ще кажа що видях в таз местност дива.
Не зная как се в тоя лес вглъбих,
от сън тъй в пълно бил съм упоене,
кога от правий път се отклоних!

Причинно-следствената връзка в tanto … che = тъй ... че в
последния стих е заменена във втората си част с кога,
вероятно от съображения за ритъм. Подчертаните
моменти показват смисловите корекции, които
доближават съдържателно текста до оригинала, т.е. са
резултат от по-задълбочен езиков анализ на
тълкувателно ниво.
Стръмните места в текста на Данте стават предмет
на дискусия след публикуването на превода на Величков.
През 1895 г. например сп. „Български преглед” излиза с
редакционен коментар „Едно тъмно място в Divina
Comedia” по повод началната строфа от VII песен: Pape
Satаn, Pape Satаn aleppe! Както твърди самият
коментар: „цели 600 години си разбиват главите о тоя
непонятен стих и какви не коментарии са давани!”
Самият Константин Величков също избягва да даде

Гюстав Доре

превод и оставя фразата на латиница, като обяснява
това решение с трудностите при тълкуванието й. В
събрания текст на „Ад” от 1906 г. въпросната строфа
вече е изписана на кирилица, а в обяснителните бележки
се лансира хипотеза за значението й. Впрочем на
кирилица е дадена тя и в превода на Кирил Христов цели
29 години по-късно, като обаче той прави доста пообстоен преглед на възможните й значения и не изключва
дори староеврейския й произход – „идея по-малко
смахната, отколкото изглежда на пръв поглед”. Факт е,
че Христов предлага и превод на въпросната фраза: Що
виждам в царството аз на Сатана?
Скандална рецензия със заглавие „Дантевия „Ад” на
български” излиза през 1906 г. като отзвук от
официалното публикуване на Величковия превод. В нея
Кирил Христов прави съкрушителен разбор на превода
чрез сравняване между италианския оригинал, стиховете
на Величков и собствена своя версия в проза, като според
него това е най-красноречивият подход в оценяването на
превод. Цялостната оценка на творческия потенциал на
Величков става ясна от квалификации като: „отдавна
забравени злополучни творения”, „пустали, анемични
страници”, достойни за „студент от първи семестър по
литературата”, а Дантевият превод е един „чудовищен
превод” в „невъзможен дървен стих”. В огромната част
от примерите си Христов доказва единствено
неизбежното перифразиране на пасажи от Дантевите
стихове и тяхната преработка, която може и да се
избегне при много по-буквалния превод в проза, но е
наложителна при стихотворния превод. Ако приложим
към варианта на Христов същата дребнавост, с каквато
той подхожда към Величков, ще видим например как
Дантевото „con la paura che uscia di sua vista” от
преводача е много по-успешно предадено, отколкото от
неговия критик: съответно „Тъй страшно очи беше в
мене впила” и „със страха, който излизаше от погледа й”.
Освен това в думите: „Анхизовий любим възпях аз син,
кой Илион остави, кога биде превърнат в прах и дим.”
ремарката на Христов е: „Анхизовий син или Илион биде
превърнат в прах и дим?” - класически случай на
колегиална заядливост. Тя се набива особено много на очи
на фона на безспорната добросъвестност на Константин
Величков в неговата работа. В старателните и
изчерпателни обяснителни бележки Величков отделя
внимание на преводаческия казус, пред който се е
изправил в момента с надписа на преддверието на Ада,
като чистосърдечно признава своите колебания.
Христов цитира въпросната бележка, като я съпровожда
с жлъчни коментари в скоби: „Първото тристишие, с
което захваща надписът на входа на ада, е хубаво /колко е
снизходителен преводачът!/, особено като се повтарят
в началото на всеки стих думите: през мене се отива,
което му дава една важна и печална /?/ хармония, и
преводачът съжалява почти /почти!/, че не е могъл да го
остави във волни стихове.” Ако тази Величкова
забележка има известни основания да предизвика
заядливите коментари на Христов, нека не забравяме, че
тя присъства в този вид в официалното пълно издание на
„Ад”. В списание „Български преглед”, където
фактически е предишната – първата - й публикация,
правят впечатление някои козметични различия, които
обаче придават съвсем различно звучене на Величковата
забележка, защото съдържат далеч по-типичния за него
скромен тон (различията са откроени в шрифта):
„Първото тристишие, с което захваща надписът на
входа на ада, така е хубаво, особено с повторението в
началото на всеки стих на думите: през мене се отива,
които му дават една важна и печална хармония, щото
преводачът съжалява, че не е могъл да го остави във волни
стихове. Хубостта на тия стихове е непреводима,
защото е повече във формата, отколкото в мисълта.”
Към това е добавен също и буквален превод на първото
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тристишие, който е почти идентичен с този на
Христов, но Величков не го използва в окончателния си
текст и достатъчно добре обосновава това. Нека не
забравяме и факта, че критиката си към преводната
поезия на Величков Кирил Христов подплатява с
паралелен вариант в проза, което не е особено коректно,
имайки предвид доколко формалните изисквания на
Дантевия текст затрудняват преводните решения.
Един от изводите на Христов не може да не наведе на
мисълта за ревнива тенденциозност в атаките към
Величков, а той е, че критиката винаги е била
неоправдано снизходителна към неговите литературни
качества като цяло. Всички тези обстоятелства
подкопават позицията на Христов дори тогава, когато
тя би могла да бъде основателна, и когато тя издава, ако
не друго, то поне равностойно голяма задълбоченост и
компетентност.
Защото тъкмо този извод може да се направи и от
самия превод на Кирил Христов „Преизподня”,
публикуван през 1935 г. Както свидетелства Стефан
Попвасилев, това начинание е отнело на преводача
година и половина и значително го е измъчило. Критикът
коментира статията на Христов за К. Величков и я
окачествява като възмутителна; не само заради
съкрушителния й ефект върху болния вече Величков, а и
„защото преводът, който той по-късно направи на
същата поема, съвсем не надминава Величковия…” Дали
това последно твърдение е основателно, е предмет на
друг разговор, но със сигурност може да се открои една
характерна черта на Кирил-Христовото перо:
подчертаният стремеж да съкращава изказа, да му
придаде по-стегнат и експресивен характер. Ето
емблематичен пример за качествено новата гледна
точка, която новият превод внася на българския
литературен пазар. Впрочем още от онези години, а и чак
до наши дни, не е рядко обратното явление:
последващите преводи да съдържат подозрителни
прилики с предишните. В това Кирил Христов не може
да бъде обвинен. Подчертаните моменти нямат аналог в
италианския оригинал и явно са негова авторска добавка,
но принципно не се прекалява с тях и при двамата
преводачи:
(Величков, 1906 г.)
На попрището жизнено в средата
намерих се в лес тъмен по зла чест,
че правий път сбъркал бях в мрачината.
Тъй буен, див и гъст бе тоя лес,
че спомня ли го, цял ме мраз побива:
при грозний страх, с кой пълни ме до днес,
Смъртта дори едва е по-горчива;
но зарад благото, кое добих,
ще кажа що видях в таз местност дива.
Не зная как се в тоя лес вглъбих,
от сън тъй в пълно бил съм упоене,
кога от правий път се отклоних!
(Христов, 1935 г.)
Сред пътя на живота наш корави
На зъл се час в лес тъмен озовах,
Че бях се отклонил от друма прави.
Не се разказва ни що там видях,
Ни как гората гъста бе и дива,
Нито какъв изпитвам още страх!
По-грозна и смъртта дори не бива!
Но за доброто, що намерих там,
Ще ви явя, какво тя друго скрива.
Как влязъл съм – не спомням си и сам;
Приклопил бе ми тежък сън очите,
Та где съм се залутал да не знам.
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Чест прави на Кирил Христов, че дори и да е използвал
някои идеи и тълкувания на Величков в своя превод, това
по нищо не личи. Неговата творческа интерпретация е
силно индивидуална и самостоятелна, но и обратното не
би било осъдително, стига да е направено открито.
Подобен интертекстуален заем са практикували авторите
на най-новия превод на цялата „Божествена комедия” Иван
Иванов и Любен Любенов и те коректно посочват
използваните Величкови и Христови откъси. Сред тях е
„На попрището жизнено в средата…” Опитахме се да си
представим една примерна смесена терцина от горните
два превода и резултатът е конкурентен, още повече че и
горе единадесетте срички във втория стих не са спазени (в
болд са думите на Кирил Христов):
По-грозна и смъртта дори не бива!
но зарад благото, кое намерих там
ще кажа що видях в таз местност дива.
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Петър Чухов
АДDICTED

Интересна почва за сравнение дават обяснителните
бележки, без които не може нито едно издание на
произведенията на Данте. Тук вече личи огромната
ерудиция и задълбоченост на двамата тълкуватели.
Малко по-обстоятелствен е може би Христов – вече
имахме възможност да установим това при
проблематичния стих от седма песен Pape Satаn… Като
че ли обаче склонността към паралелизъм с
разпознаваеми понятия и явления надделява категорично
у Кирил Христов, който дава воля на своята
общественическа нагласа по смел и ярък начин.
Доказателство за нея прозира например в бележките към
тридесет и трета песен. Там е прочутият епизод с граф
Уголино, сочен, както разказва самият Христов, за
върхово постижение на поемата дори от Гьоте, който
„не е голям почитател на Данте”. За да потопи
читателя в атмосферата на историята, Христов говори
за „оная многостранна скапаност, докарана от бесните
партийни борби” в Северна и Средна Италия. Епизодът
завършва драматично с гладната смърт на героите в
кулата, чийто ключ е хвърлен в реката и „никой не се е
подигнал против тоя ужас”, като преводачът описва
подробно на кой точно площад в Пиза се намира
въпросната кула. В редица случаи личи безспорната
компетентност на Кирил Христов относно Италия и
относно особеностите на италианския език. Друг
въпрос е, че само при Константин Величков става ясно
продължението на историята – „на осмия ден всичките
тела са били изнесени от кулата и закопани... в двора на
една църква – Св. Франциск”. Тази църква в Пиза и до днес
е поклонническа атракция поради съхранението на
тленните останки на графа и неговите потомци. През
2008 г. в Италия избухна медиен скандал заради
твърденията на архивистка от Тоскана, която постави
под съмнение автентичността на тленните останки,
установена през 2001 г. след отваряне на гробницата в
Пиза и ДНК анализ. Ръководителят на анализа проф.
Франческо Малени обаче научно обоснова както
смъртта от недохранване, така и роднинската връзка
между намерените в църквата скелети. Следователно и
до днес са актуални информациите, които са
съпътствали преводните гастроли на Данте в България
преди толкова десетилетия.
А те не свършват тогава...

Моят ад е моята крепост.
Бавно се разхождам из кръговете му,
докато получа световъртеж.
Тогава спирам някъде
в шестия кръг,
до някой отворен гроб
и започвам игра на думи
или игра на дами,
защото думите
са моите дами.
Аз ги ухажвам продължително.
Предлагам им различни
еретически наслади,
епикурейски тайни,
с които могат да постигнат
себеизразяване.
Но те са само сенки, на които
отказано е най-дълбокото страдание
и затова след ялова игра
ги връщам пак обратно в гроба
и продължавам по-надолу,
по-надолу
към блесналия мрак
на Луцифер.
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ЕЛИКСИР „ФЛЕГЕТОН”

Яница Радева

За жадните:
много чаши „Флегетон” и нито капка „Лета”,
за гладните:
много хапки „Флегетон” и нито залък „Лета”,
кой казва, че има и друго:
цветя и пшеница за бог да прости.
Цветя и пшеница не никнат
в седмия адов кръг:
Гледам ги, гледат ме
хора ли, нишки ли маранята довя?
Все повече нестинари,
все повече танцувачи,
все повече кършат потни тела –
огън да ги пречиства,
огън да ги кръщава,
огън накрая ще им прощава,
но сто живота дотогава –
цяла вечност няма да дойде пролет.
А те са жадни –
богоборци, атентатори, природоубийци и банкери –
всички искат глътката еликсир –
аз, божественият виночерпец, имам достатъчно
чаши „Флегетон”
и нито капка „Лета”.
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Данте. Последното
пътешествие на Одисей1
Хорхе Луис Борхес
Целта ми е да преосмисля, в светлината на други откъси
от „Комедия”, загадъчния разказ, който Данте приписва
на Одисей („Ад”, XXVI, 90-142). Сред руините на дъното
на онзи кръг, който служи за наказание на измамниците,
Одисей и Диомед горят вечно, в един и същ двувърх
пламък. На молбата на Вергилий да разкаже как е намерил
смъртта, Одисей отвръща, че след като се разделил с
Цирцея, която го държала повече от година в Гаета,
нито нежността към сина и към стария баща, нито
съпружеското задължение към Пенелопа надвили у него
стремежа да опознава света и човешките пороци и
добродетели. С последния кораб и с малкото хора, които
още му били верни, отплавал в открито море; вече
остарели, стигнали в тясното гърло, където Херкулес
забил стълбовете си. На това място, което един бог
отбелязал като граница на амбицията или дързостта,
призовал другарите си да опознават, тъй като не им
оставал много живот, безлюдните светове,
неизследваните антиподни морета. Припомнил им
произхода им, припомнил им, че не са родени за скотски
живот, а за знание и подвиг. Плавали на запад, а после на
юг, и видели всички звезди на южното полукълбо. Пет
месеца порели океана и един ден различили тъмносиня
планина на хоризонта. Сторила им се по-висока от всяка
друга и душите им се зарадвали. Радостта бързо се
сменила с горчивина, защото се извила буря, която три
пъти завъртяла кораба и на четвъртия го потопила, по
воля Нечия, и морето се сключило над тях.
Това е разказът на Одисей. Много коментатори – от
Анонимния Флорентинец до Рафаеле Андреоли – го
смятат за авторово отклонение. Приемат, че Одисей и
Диомед, измамници, се мъчат в оврага на измамниците
(„те стенат в огъня за коня мним / направил онзи
проход”) и че пътешествието на първия е просто
епизодично украшение. Томасео обаче цитира откъс от
„За Божия град” - а е можел да цитира и друг от
Климент Александрийски, - който отрича, че хората
могат да стигат до долната част на земята; по-късно
Казини и Пиетробоно заклеймяват пътешествието
като богохулно. Всъщност планината, която гъркът
съзира, преди бездната да го погребе, е святата планина
на Чистилището, забранена за смъртните
(„Чистилище”, I, 130-132). Хуго Фридрих сполучливо
отбелязва: „Пътешествието завършва с катастрофа,
която не е просто жребият на моряка, а Божията дума”
(Odysseus in der Holle, Berlin, 1942).
Одисей, разказвайки за начинанието си, го определя като
безумно (folle); в песен XXVII от „Рай” има препратка
към „varco folle d’Ulisse”, безумното или безразсъдно
пътешествие на Одисей. Прилагателното е същото,
което използва Данте, сред мрачните дебри, за
страшната покана на Вергилий („няма ли това да бъде
безразсъдно дръзновение”), повторението му не е
случайно. Когато Данте стъпва на брега, който е зърнал
Одисей преди да умре, казва, че оттам не се е връщал ни
един моряк; после добавя, че Вергилий го опасва с една
тръстика, com’Altrui piacque2 : това са същите думи,
които произнася Одисей, когато съобщава за трагичния
си край. Карло Щайнер пише: „Не си ли е мислел Данте за
Одисей, който е претърпял корабокрушение при вида на
този бряг? Разбира се, че си е мислел. Ала Одисей е
поискал да го достигне, уверен в собствените си сили,
отправяйки предизвикателство към постановените
граници на човешките възможности. Данте, нов Одисей,
ще стъпи върху му като победител, опасан със смирение,
и ще бъде воден не от високомерието, а от разума,
озарен от благодатта”. Това мнение споделя Аугуст
Рюег (Jenseitsvorstellungen vor Dante, II, 114): „Данте е
авантюрист, който също като Одисей поема по
непознати пътеки, обикаля светове, които не е зьрвало
човешко око, и си поставя най-трудни и недостижими
цели. Но тук свършва приликата. Одисей се впуска на
свой риск и за своя сметка в забранени приключения;
Данте е воден от по-висши сили”.
Два прочути момента от „Комедия” оправдават горното
разграничение. Първият, онзи, в който Данте се смята за
недостоен да посети трите отвъдни свята („не съм Еней,
ни Павел”) и Вергилий разказва за мисията, с която го е
натоварила Беатриче; вторият, онзи, в който Качагвида
(„Рай”, XVII, 100-142) препоръчва издаването на поемата.
При тези доказателства се оказва неуместно да
сравняваме странстването на Данте, което води до
Божието откровение и до най-хубавата книга, писана от
хора, с богохулното приключение на
Одисей, което свършва в „Ад”-а.
Едното дело изглежда опакото на
другото.
Подобен аргумент обаче поражда
една грешка. Делото на Одисей
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несъмнено е пътешествието на Одисей, тъй като Одисей
е онзи, който е извършил именно това дело, но делото или
предприятието на Данте не е пътешествието на Данте,
а книгата му. Фактът е очевиден, но често се забравя,
защото „Комедия” е написана в първо лице и човекът,
който е умрял, е бил затъмнен от безсмъртния герой.
Данте е бил теолог; често писането на „Комедия” ще му
се е струвало не по-малко тежко, навярно не по-малко
рисковано и фатално от последното пътешествие на
Одисей. Одързостил се е да измисли тайните, които
перото на Светия Дух едва набелязва; намерението лесно
може да допуска грях. Одързостил се е да сравнява
Беатриче Портинари с Дева Мария и с Иисус (вж. Джовани
Папини, Dante vivo, III, 34). Одързостил се е да оповести
предварително присъдите на загадъчния Страшен съд,
които блажените не знаят; съдил е и е осъдил душите на
папи симонисти, но е спасил душата на авероиста Сигер,
който е разпространявал учението за кръговото време
(вж. Морис де Вулф, Histoire de la philosophie médiévale).
Какви огромни усилия в името на славата, която е
мимолетна! „Мълвата би могла да се сравни / с вятър, в
който постоянство няма, / а сменя име, пътя щом
смени.”
Вероятни следи от това разногласие са останали в
текста. Карло Щайнер е разпознал една от тях в онзи
разговор, в който Вергилий побеждава страховете на
Данте и го подтиква да предприеме нечуваното си
пътешествие. Щайнер пише: „Спорът, който се води с
Вергилий заради една фикция, всъщност се е водил в ума
на Данте, когато той още не е бил решил композицията
на поемата. Отговаря му онзи друг спор от песен XVII на
„Рай”, който се отнася до издаването й. Щом съчини
творбата, би ли могъл да я издаде и да предизвика гнева
на неприятелите си? И в двата случая надделява
съзнанието за собствената му смелост и за високата
цел, която си е поставил („Комедия”, 15)”. И така, в
тези откъси Данте ще е символизирал мисловен
конфликт; аз мисля, че го е символизирал, може би без да
иска и дори без да подозира, и в трагичната история на
Одисей и че именно на този емоционален заряд се дължи
ужасяващата й сила. Данте е бил Одисей и е можел да се
страхува някак си от наказанието на Одисей.
Последно наблюдение. Предани на морето и на Данте,
двете литератури на английски език са повлияни от
Дантевия Одисей. Елиът (а преди него Андрю Ланг, а
преди него Лонгфелоу) е подхвърлил, че от този славен
архетип произлиза възхитителният „Одисей” на
Тенисън. Все още не е посочено, доколкото ми е
известно, едно по-дълбоко сходство – сходството на
адския Одисей с друг нещастен капитан, Ахав от „Моби
Дик”. Вторият, като първия, работи за собственото си
погубване с цената на безсъние и кураж; основният
сюжет е същият, краят е еднакъв, последните думи са
почти едни и същи. Шопенхауер е писал, че в нашия
живот нищо не е неволно; и двете фикции, в светлината
на тази чудна мисъл, са процесът на едно тайно и
заплетено самоубийство.
ПОСЛЕПИС ОТ 1981 г.: Казвали са, че Дантевият Одисей
предначертава прочутите изследователи, които ще
стигнат, векове по-късно, до бреговете на Америка и
Индия. Векове преди написването на „Комедия” този
човешки тип вече е съществувал. Ерик Червеният е
открил остров Гренландия около 985 г.; синът му Лейф в
началото на XI в. акостира в Канада. Данте не е могъл да
знае тези неща. Скандинавското обича да е тайно, да е
сякаш сън.
Преведе от испански ТЕОДОРА ЦАНКОВА
1 Текстът е включен в сборника „Девет есета за Данте”,
1982 г. – бел. пр.
2 По воля Нечия – бел. пр.

Новият език:
Разговор с Пиетро Каталди
Пиетро Каталди (Рим, 1961) е завършил съвременна
литература през 1984 г. в Сиена при Романо Луперини и
Франко Фортини. Той е в управителния съвет на
списание Aлегория.
От 1990 г. работи в Университета за чуждестранни
студенти в Сиена, където е редовен преподавател по
съвременна италианска литература. Ръководител е на
департамент „Науки за човека”.
Oсвен многобройните статии в списания, актове от
конференции и сборници, е публикувал: Монтале (изд.
„Палумбо”, Палермо, 1991), История на италианските
поетики на XX в. („La Nuova Italia Scientifica”, Рим, 1994),
Странното милосърдие. Схеми за литературата и
училището („Палумбо” 1999), Перифраза и коментар. Нови
поетически прочити от Франциск Асизки до Монтале (пак
там, 2002). В сътрудничество с Р. Луперини е публикувал
много издания за средното училище и по-специално
антология за Божествена комедия („Le Monnier”,
Флоренция, 1989, преизд. 2009) и Писане и интерпретация.
История на италианската литература на фона на
Западната цивилизация и литература („Палумбо”, Палермо,
1999). Негов коментар към Кости от сепия от Монтале
(съвместно с Ф. Д`Амели) излиза в 2003 г. от изд.
„Мондадори”, Mиланo. Предстои да излезе есето му на
тема Данте и раждането на алегорията. Прочит на Първа
песен от „Ад” в изд. „Палумбо”.

ЛВ: Проф. Каталди, всеки момент в Италия ще излезе
книгата ви Данте и раждането на алегорията. Първа
песен от „Ад” и новите стратегии на значението, кое
ви подтикна към заниманието с това произведение?
Проф. Каталди: Идеята за това есе се породи
благодарение на конкретния ми опит в работата със
студенти и ученици: пряка работа в университета и
индиректни контакти с учениците от училище, за
които от много години работя по подготовката на
учебници. Струва ми се, че, да, Данте е актуален (може
би в някои случаи даже твърде налаган от масмедиите,
при всичките рискове за прекалена сценичност и
банализиране, които вървят заедно с това), но и че
новата и по-дълбока причина за актуалността на Данте,
не е доловена: това, че е трябвало да се справя с
цивилизационна криза, даже с цивилизационна
катастрофа, не като й се предава, а като се бори да
наложи отново един възможен смисъл на живота и
историята (политическата включително). Ние също
преживяваме цивилизационна криза, дори катастрофа; и
досегът с възприетото от този велик поет разрешение
би могъл да ни помогне да се справим с нея. Написах
есето си на основата на тези две тясно свързани
фундаментални изисквания: да се разгледа основанието
за лишен от повърхностност или театралност интерес
от страна на младите читатели и да се разбере какво
ново ни казва днес „Комедията” в условията на нашата
криза на смисъл.
А каква според вас е връзката между образцовата
творба и нашето съвремие, за което казахте, че е
близко до историческия контекст на Данте?
Мисля, че отчасти вече съм отговорил. Ще добавя само,
че проблемът на Данте не се състои по същество в
баналното заменяне на остарели ценности с други, от
по-нова мода; а в това да се изследват нови възможни
стратегии на значението. Когато е в ход историческа
криза, като тази през XIV в. (която Данте предусеща
предварително и остро) или криза като днешната,
наистина въпросът не е толкова да се намерят нови
ценности, подходящи за очертаващата се ситуация, а да
се установят нови достоверни подходи за осмисляне на
живота и нещата от действителността. В този смисъл
въпросът за езика и за формата при Данте очевидно е от
решаващо значение, както добре е прозрял Ауербах;
защото на прага на един нов свят е нужен нов език, иначе
рискуваме да не можем да говорим за
действителността и за нас самите. Данте намира този
език. Ние го търсим. Чрез изследването ми на начина, по
който в първата песен на „Ад” се казва сбогом, макар и с
носталгия, на стария език (този на символичното
видение) и се въвежда нов език (този на образността и на
алегорията), исках да подпомогна малко това наше
затруднение. Разбира се, не трябва да подражаваме на
един модел, който е неподражаем; но можем да
възприемем неговата изобретателна дързост и вярата в
бъдещото удовлетворение. А днес човечеството, или
поне голяма част от него, изглежда като парализирано
от обезвереност.
Модерен ли е Данте за съвременните италиански
автори и каква е неговата рецепция - има ли поети,
прозаици, вдъхновени от Данте, или нови
драматургични и филмови адаптации?
Данте не престава да бъде актуален и благодатен в
нашата култура от повече от два века (т.е. от Вико и
Фосколо насам) и през XX век нашата литература също
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Данте
дължи на тази връзка някои от своите най-високи
постижения като „Случаи” и „Буря” на Монтале.
Въпреки това се боя, че модата на Данте не засяга в
дълбочина нашата култура и че самите разработки върху
Данте са като цяло на много високо ниво от
дисциплинарна гледна точка, но нямат голяма склонност
да се занимават с отношението на Данте към нашите
настоящи нужди. Това е знак, че учените предпочитат
обикновено да остават в рамките на своята дисциплина,
отколкото да разсъждават като интелектуалци:
признак за обективна затрудненост, разбира се, но също и
признак за историческа неадекватност. По отношение на
Италия трябва да се признае, че това не е нещо ново…
В началото на своята книга „Краят на поемата”
Джорджо Агамбен разисква събитието, което
извършва Данте, изоставяйки трагическата поетика
и заменяйки я с поема-комедия. Вие как си обяснявате
жанровата самоопределеност на „Божествена
комедия”?
Въпросът за жанра е очевидно един от най-сложните. С
нарушаването на класическата система на жанровете,
т.е. теорията за стиловете, Данте се оказва найголемият новатор на всички времена. И в някои
отношения изпреварва така вкуса на XX век към
смесването на жанровете. Именно затова днес този
аспект от произведението вече не въздейства върху
читателите, свикнали не само с полифонията на
модерния роман, но и с романизацията на всички жанрове,
с романа есе и т.н.
Защо образността на „Ад” е била винаги по-заразна за
въображението от тази в „Чистилище” и „Рай”? Има
ли известно недооценяване на поемата в цялост чрез
префокусирането върху първата й част?
„Ад” въздейства по-непосредствено върху читателите:
има по-ярък и приключенски сюжет, включително защото
пътникът на теория среща опасности. Веднъж след като
героят е достигнал Чистилището, част от това
напрежение спада, стига човек да не попадне на вълната
на могъщото интелектуално приключение, но то е позатруднено и изисква повече познания и търпение.
Добавете и факта, че лошите винаги събират повече
публика от добрите: представяте ли си един уестърн, в
който всички герои са добри? Колкото до
възможностите за художествена интерпретация,
трябва да се признае, че „Ад” предлага по-маневрен
материал най-вече в сравнение с непроницаемия Рай,
където Данте е предпочел да се откаже от зрението и да
се ограничи с небесните сияния: едно крайно дръзко и
чудесно отиграно решение, но нелеко за пресъздаване.
Трябва обаче да се каже, че ако „Ад” не е върхът на
Дантевото изкуство, то той не е и най-слабото му
постижение… Тогава кое да изберем? Не е възможно да се
даде отговор: поезията в „Чистилище” е по-изискана, а
тази в „Рай” е несравнимо задълбочена и възвишена; но
„Ад” има своя особена пластичност и заряд. Затова нека
оставим всяка епоха да избере своята предпочитана част
от „Божествена комедия”, както искаше Де Санктис, и
да се опитаме да създадем за най-младите условията да
се насладят на това привилегировано четиво.

Гюстав Доре
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Преградени пътища и нови подходи
Пиетро Каталди
За да може слънцето да напомня за Бог, за да може т.е.
да се предложи ефективно (по разпознаваем и условно
обоснован начин) като изображение на Бог, е нужно то
да бъде въведено в поемата по начина, по който
действително е разглеждано и възприемано сред хората
и в историята. Този факт също представлява
радикална революция, чиито последици за западното
изкуство и цивилизация ще може да се оценят едва покъсно; а това е революция, свързана с установяването
на алегоричния подход.
За да се разбере важността на тази революция, е нужно
да се разгледа обстоятелството, че в светлината на
средновековния символизъм принципът на
действителността е имал много относителна и дори
негативна стойност. Вселената, изградена от
културата на символизма – населявана от бестиарии,
хербарии, лапидарии и по начало построена в
перспектива, която в нашите очи може да изглежда в
много отношения магическа – не считала описанието
на действителността за пречка в механизма на
нейното интерпретиране, нито за съществен момент
при определянето на значението на нещата. Разликата
между фактически познатото животно и приказното
– разбира се, разликата с оглед дълбинното опознаване
на нещата – се оценявала от гледна точка на
културната и социалната ефективност. По-точно,
правилното оценяване на познатата действителност,
т.е. на материалната действителност, почивало на
способността на една интерпретация да надскочи
самата действителност, поне във вида, в който тя се
явява в очите на всички. И наистина подтекстът на
средновековния символизъм е двупосочен: от една
страна, той разглежда фактите и явленията като
белези на едно допълнително измерение, съвпадащо с
единствената значима истина, трансцендентната, и
нито едно осезаемо събитие не е мислимо извън този
пряк път, осъществим без посредничество в посока на
трансцендентното; но от друга страна, в светлината
на средновековния символизъм, точно защото
значението на осезаемите факти е залегнало някъде
отвъд тях, действителността е разглеждана като
завеса по пътя към познанието с постоянен риск да го
тласне в друга посока. От тази гледна точка
следователно значението на нещата по същество се
абстрахира от вида и реалните им качества, ако не се и
формира като тяхна антитеза. От друга страна,
светът на външното е светът на Сатаната и
символната интерпретация има тъкмо задачата да
разобличи неговата лъжовност. Накрая, тъй като е
божие дело, действителността препраща към ръката
на Създателя; но тъй като е територия, белязана от
падението, тя съдържа така или иначе следи от
Луцифер. От символната интерпретация се очаква
именно да прекоси прогнилата повърхност, без да й се
поддаде, така че да достигне изконната съвършена и
неизменна сърцевина на истината (прекосяването на
нещата се очертава впрочем като остойностяване на
вертикалността).
Символното познание на действителността не цели
да интерпретира нещата, а да осъществи тяхното
спасение, да ги възвърне на Създателя; и нерядко
действителността, за да бъде спасена, трябва да бъде
изтръгната тъкмо от своята привидна външност.
Доколко подобна концепция е повлияла на културата,
допринасяйки мощно и за изграждането на съвършена
сама по себе си, но и слабо съзвучна с проверимите
факти космологична система - това три века по-късно
ще установи Галилей, който ще хвърли тогава големи
усилия, за да склони своите ортодоксални събеседници
да се доверят на анатомичните дисекции с цел
проучването на човешкото тяло и на далекогледа с цел
проучването на звездния космос.
Революцията на Данте се състои в подхождането към
действителността като към измерение, въз основата
на което да се изгради значението. Още
францисканската гледна точка била преоткрила
отношенията на доверие към действителността като
обект на съзиданието; и Песен за брата Слънце
провокативно поддържа в разрез с катарския ригоризъм
(Пазеро добре доказва това) сполучливата и похвална
същност на действителния свят и на самия Бог в този
свят. Въпреки това Франциск не е оборил
епистемологията на символизма, понеже
отношението с всеки дял от действителността
имало стойност, тъй като било възможно да се съзре в
него пряко божието присъствие. Само че Франциск по
някакъв начин изчиства средновековния символизъм от
неговото мрачно измерение и задълбочава
тълкувателното: видът на нещата не бил вече белязан
и сякаш съсипан от прогнилост, а изцяло гарантиран
от момента на сътворението.
Комедията прави още една стъпка, доста по-радикална.
Сега под съмнение е отношението, което нещата –
факти и явления – имат със сферата на

трансцендентното. Накърнена е тълкувателната
очевидност. Отделните индивиди са неясни. Очакват
жест, който да ги интерпретира, т.е. да разпознае в
схемата на техните взаимоотношения присъствието
на Благодатта. Действителността е преплитане на
истина и лъжа, което трябва да се пресъздаде, за да се
достигне пак крайната ценност, т.е. Бог. Има прав път,
който позволява движението из тази плетеница, без да
се изгубим. Но този прав път вече не може да разчита на
непосредствеността, на прякото разстояние, т.е. на
вертикалността. Нишката, която е свързвала според
средновековния символизъм факта и божията ръка, сега
е прекъсната. Както читателят разбира съвсем скоро,
странстващият може да повярва едва за миг, че ще се
качи директно на хълма, отправяйки се към слънцето.
Това е бил пътят на една дълга историческа епоха; но
той сега е преграден. Както и да бъдат тълкувани,
трите звяра свидетелстват по почти единодушно
мнение за пречките, които съществуват за
човечеството на земята по пътя към достигането на
Благодатта. Добре, нека да опитаме да заложим веднъж
точно на този техен актуален характер: те
преграждат сега един подстъп, който доскоро
странстващият е щял да завари свободен и
безпрепятствен. И го преграждат в името на едно
изопачено надценяване на светски атрибути
(външността, арогантността и алчността), което
носи всички белези на скоро осъществилата се
секуларизация на обществото. От друга страна, Данте
няма да се умори да я обвинява за всички свои и
световни злочестини. И така, фактът, че достъпът до
хълма е затруднен от обръщането на Земята към
светското, показва как краят на вертикалното
отношение между факт и значение зависи от
секуларизацията на света, т.е. от наскоро придобития
му профанен характер. Още веднъж, може да се спори за
специфичното значение на хълма, но решаващ ще бъде
при всички случаи фактът, че странстващият пробва
първо директното, вертикалното изкачване и после
трябва да се откаже, преследван от фигури от
актуалността, като накрая, във финалната част на
песента и по подкана на Вергилий, се решава да
преследва целта си за възход посредством маршрут,
който се очертава още по думите на водача му всичко
друго, но не и директен и лек.
Тогава ще направим извода, че сияйният хълм, поставен
на този стратегически подстъп на поемата, говори за
носталгията на Данте по света на вертикалните
тълкувателни видения, т.е. по света на символизма. И
че доскоро възможният достъп до този свят сега е
възпрепятстван от образите на трансформацията нa
човечеството към профанното, т.е. към търговскопредприемаческото. Те са тези, които тласкат
странстващия все по-надолу, не като принципно
възпрепятстват пътя му или заплашват живота му, а
като конкретно му препречват достъпа до хълма или
по-точно до непосредственото вертикално
просветление и така го тласкат към мрачна долина.
Трите хищника следователно са там, за да попречат на
щастливия край на приключението, на спасяването на
неговото значение; затова имат роля и за обрата в
стратегиите за определяне на смисъл. Перипетиите в
конкретната случка говорят за исторически обрат:
преди него е бил светът на символистичната
вертикалност; след него следва тревожна пропаст без
светлина. В този начален епизод е рано за историческа
оценка (тя ще се оформи по-нататък), но ярко личи
искрата на вдъхновението за създаване на поема, добре
поместено в контекста на тревожното социално
съзнание. Както историческият обрат, така и
съзнанието за неговите социални последици намират
израз тук в невъзможността да се продължи напред, в
разказването на живота, т.е. в придаването на значение
на опита, и най-накрая в трансцендентното спасение
според нашироко експериментираните практики в
предишните векове; а също и в нуждата да се изградят
нови стратегии на дискурса.
Интелигентността на Данте не се задоволява с
носталгия: страданието от приключването на
отколешното утешително и благодатно съотношение
между нещата и техния смисъл не пречи да се отправи
предизвикателство към препятствието, като се
измисли нова стратегия за заобикалянето му, т.е. за
постигането на същия резултат като при символизма,
но чрез коренно нова техника.
(от: Пиетро Каталди, Данте и раждането на
алегорията. Първа песен от „Ад” и новите стратегии
на значението, изд. „Палумбо”, Палермо 2009)
Преведе ДАРИЯ КАРАПЕТКОВА
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Възхвала на Чистилището
Петер Слотердайк
За чест на християнските теолози от края на
Средновековието трябва да отбележим, че сами
започват да усещат непоносимостта на собствените си
конструкции, на спотаеното желание за мъст.
Вследствие на това те са принудени да умуват върху
смекчаването на теологическите ексцеси на гнева. Това
кристализира в изобретяването на Чистилището. Може
би няма да преувеличим, ако характеризираме новата
теология на Чистилището, която от XI век нататък се
отличава с щурмово овладяване на територии като
същностно епохална иновация в християнското мислене.
С нея се въвежда не само една историческа промяна в
структурата на преработване на затаената неприязън,
чрез нея същевременно се създава една нова логика на
преходите – една теория на вторите шансове и на
третите места. Който си направи труда да изследва
тези отдавна забравени, макар и добре реконструирани
феномени1 , може да намери представено нагледно
приблизително всичко, което през XX век, по мъгливия
израз на Мерло-Понти, беше наречено „приключението на
диалектиката”, непосредствено във формите на
процесуалната логика на Чистилището.
Нуждата от установяване на трето място между Ада
и Рая след казаното дотук става очевидна. За разлика от
селяните и монасите на ранното Средновековие, за
които раболепната humilitas (лат. ‘смирение, покорност’
– бел.пр.) е станала втора природа, възраждащото се
гражданство предявява и в религиозен план тимосни (от
гр. thymos – гняв– бел. пр.) претенции, които вече не
могат да се примирят с терора на подчинение пред
алтернативата на избраничеството или проклятието.
Гражданите християни на отново процъфтяващата
европейска градска култура в началото на зрялото
Средновековие са били първите, които са се убедили в
неприемливостта на унаследените есхатологии. Първо
при тях се е появила нуждата да пречупят острието на
този омерзителен бинарен избор между вечното
блаженство и вечните мъки посредством една фигура на
прехода. Това става все по-неизбежно, колкото повече
есхатоложките заплахи се отправят не както
обикновено към нехристиянски адресати, към
представителите на gentes (лат. ‘варвари, чужденци’ –
бел. пр.), към „езичниците”, друговерците или към
„вероломните евреи”, а започват да се сипят по адрес на
повече или по-малко набожните жители на
християнизирана Европа.
Колко здраво есхатологията от времето на църковните
Отци е захващала достойните за проклятие неверници
можем да добием представа от полемическите писания
на картагенския отец Тертулиан (около 155 г.–около 220 г.),
а по-точно от неговия трактат Относно зрелищата.
Ако за историка на догмата този текст е по-скоро
безупречно доказателство за консеквентното
християнско мислене, за външния анализ на
метафизичните стратегии за преработване на гнева той
е с голяма свидетелска стойност. В De spectaculis
свързването на земното въздържание с отвъдно
задоволяване е изложено направо безсрамно открито – не
случайно Ницше и Шелер се позовават на този текст
expressis verbis в своите анализи на притаеното желание
за мъст. След като Тертулиан за пореден път изброява
причините, поради които християните няма какво да
търсят на езическите забави (преди всичко защото
театрите са сборища на демони), се заема да говори без
заобикалки за небесните компенсации на земната
абстиненция. Той знае, че за да се откажат от
„зрелищата”, римските християни трябва да преминат
през известен период на отучване. Надбягванията с
колесници в цирка, безсрамията в театъра, малоумните
упражнения на угоените атлети на стадиона, но преди
всичко фасциниращите жестокости на арената, имат
твърде голяма роля в ориентираното към удоволствия
всекидневие на обществото, за да може отказът от
посещаване на такива забавления да се разбира от само
себе си. Тертулиан обаче има готово обезщетение за
онези, които стоят далече от римските игри. В замяна
на земните зрелища се предлага една божествена
комедия, която не само задоволява лъстта за гледане, но
и държи сметка за перформативния характер на
Божествената власт, представена посредством ясни
демонстрации на мъст. Какво именно ще достави на
спасените души в небето най-голямо задоволство? Те
биха могли да се отдадат на гледката на едно изискано
изпълнение на присъди:
„30. Какво прекрасно скорошно зрелище: великолепното
и тържествуващо пришествие на Господа, най-после
признат за Такъв, Какъвто е! … Ще има и други
спектакли: съдният ден… Какъв огромен спектакъл! Ще
има на какво да се възхищаваме! Каква радост, какво
предаване на права, когато известни монарси… ще
крещят ужасно в дълбокото
тъмно дъно на ада… Прибавете
и толкова горделиви философи,
прославени някога от суетната
си мъдрост, сега предадени на
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срам пред последователите си и изгорени заедно с тях.
…Прибавете накрая толкова поети, треперещи от
ужас… пред Христовия съд – ужасна новост за тях.
Тогава трагическите актьори ще нададат жалки и
разтърсващи викове в безкрайното си нещастие.
Палячовците и смешниците ще признаят новото
остроумие, което ще ги постигне в пламъците.
Кочияшите от цирка ще привлекат нашите погледи,
обгърнати в огън, седящи в огнени колесници… Бих
предпочел да гледам ненаситно тези чудовища на
нечовечността, които нападаха някога нашия Господ…
Такова зрелище не може да ви предостави щедростта на
претора, консула или жреца! Дори и сега до известна
степен тази драма се разиграва пред нас, защото вярата
ни вече я представя пред очите на духа ни!”2
Показанията на Тертулиан имат изключителна тежест,
защото в тях ясно се представя процесът на
преработване на гнева в апокалиптичен маниер от един
ранен стадий, в който вътрешната цензура, срещу
открито изразеното задоволство от представяните
страхотии, още не е добила власт. Повече от сто години
по-късно друг отец на Църквата, Лактанций, в словото
си За смъртта на гонителите ще си позволи още веднъж
удоволствието да надмине реалните жестокости на
римската политика срещу християните с
въображаемата свирепост в описанията на
есхатологичния реванш. И двамата автори ясно
изтъкват театралния характер на отвъдното
отмъщение. Като отплата за отложения гняв –
известно е, че Тертулиан е също така първият теолог на
християнския отказ от отмъщение3, - се обещава
безгранично задоволяване на зрителната жажда за мъст в
отвъдното при стриктно съблюдаване на
постапокалиптичната схема: едва-тогава-и-все-пак-сега.
В основата на тази спогодба лежи юридическата
концепция за отказа от отмъщение: онзи, който тук и
сега се въздържа от порива за мъст, може да разчита на
Бога като завеждащ глобален Отмъстител. На онзи,
който не посещава възбудителните зрелища на тоя
свят, ще му се предложи далеч по-стимулиращ
спектакъл на оня свят. С гледката към вечните мъчения
се отговаря напълно на изискването на апокалиптиците
за тотално преобразяване на света в едно-единствено
представление. Така теорията и желанието за мъст се
обединяват. Чистото съзерцание приема формата на
идеално обезщетение. Спасените се наслаждават не
само на облажаващия ги поглед на Господа – те стават
част и от последния Му мироглед, който е отправен
надолу към унищожения и осъден свят.
С въвеждане на Чистилището се раздвижва и
християнският мениджмънт на гнева, който дотогава,
както отбелязахме, е доминиран от примитивното
коравосърдечие на бинарния избор: проклятие vs.
блаженство. Този пробив става възможен благодарение на
една логическа операция, за чиято дързост трудно
можем да съдим от модерна гледна точка. За да се
учреди отвъдното място за пречистване като трето
есхатологично пространство, се налага да се въведе един
процесуален момент в дотогава безвременно и статично
конципирания небесен свят. Благодарение на това
нововъведение средищният сегмент от вечността бива
върнат обратно във времето и преобразен в сцена за един
катарзисен епилог на земната екзистенция. Така към
екзистенциалното време се прибавя чистилищното
епилогично време. Направо бихме могли да кажем, че
Чистилището става матрица и образец на така
наречената по-късно история – онази, мислена в
единствено число процесуална цялост, в чието движение
човечеството се конституира като глобален колектив,
за да се освободи стъпка по стъпка от бремето на
своите локални минали времена. Ако в отвъдното се
случва прочистване, преобразуване, „развитие”, значи
Чистилището става исторически латентно. Ако
човешката история се ориентира към рафиниране (или
прогрес), значи тя възприема латентно чистилищни
функции.
За да приключим нашата екскурзия в историята на
религиозната преработка на гнева в стария европейски
свят, остава да посочим нарастващото сходство между
практиките на Чистилището и официалния бизнес с
опрощаващи плащания. Това подобие ще ни покаже, че
говоренето за образуване на едно богатство от гнева не
трябва да се разбира само метафорично; дори указанието
за прехода на огромни количества гняв, които оформят
това богатство, в банково обезпечени форми на капитал
може да се приеме до известна степен буквално. Както е
известно, изобретяването на Чистилището скоро
поражда една разгъната система за предварителни
плащания на отвъдните очистителни наказания, която
става известна под името търговия за опрощаване на
греховете. Благодарение на тези транзакции папата и
епископите се причисляват към първите успели играчи в
създаващата се капиталистическа парична икономика.
Лутеранските християни навярно помнят, че
антиримският фанатизъм на реформаторите е бил
събуден между другото и от необуздаността на
търговията със страхове от ада, която поддържала
илюзията, че човек може да си осигури отвъдно
блаженство, набавяйки си „индулгенции”. Импулсът на

Гюстав Доре

Лутер е автентично реакционерски, доколкото свързва
своя верски и милосърден патос с едно непреклонно
назад-към-заслужения-Божи-гняв (което след това,
разбира се, ще бъде компенсирано с Божията милост).
Като партизанин на дилемата ‘или-или’ той презира
модерността на третия път, по който е поела
католическата църква със създадената от нея кредитна
система от нов тип. При тази система човек е можел да
намали договорни суми божествен гняв за простими
грехове чрез предварителни плащания – една процедура,
която не само повърхностно напомня на модерните
лизингови сделки.
В този смисъл католицизмът се е бил запътил далеч порано към мамонизма на Новите времена, отколкото
това ще се отдаде на впоследствие често цитирания
дух на протестантизма в свързването му с духа на
капитализма. Все пак трябва да признаем, че
католическото натрупване на богатство от гнева и
създаването на първата обща банка на отмъщенията не
са можели да поемат обслужването на всички важни
банкови функции, тъй като трансформацията на
богатствата на гнева в напълно валидни капитали,
които могат да се заемат и инвестират, не е била
възможна под християнско попечителство. На това
равнище католическата есхатология не е нещо повече
от спестовна каса. Преходът към инвестиране на
влоговете ще се отдаде тепърва на организациите на
гнева в XIX и XX век.
Модерността на католическата система на
опрощаванията се изразява в непринудеността, с която
преодолява служебните граници между отвъдните и
отсамните неща. Тя създава процедури, чрез които със
земните пари да се изплащат трансцендентни дългове. В
XX век атеистът католик Жорж Батай ще напомни за
необходимостта от една такава обща икономия, която
не се изчерпва с обращението на стоки в стоки, пари в
стоки и пари в пари, а отново издигайки се над
границите на отвъдното и отсамното, държи сметка за
транзакциите на живота със смъртта.
С това указание върху стимулирането на
ранномодерната парична икономика чрез бизнеса с
есхатологичен страх завършваме екскурзията по
религиозните извори на староевропейския мениджмънт
на гнева. Ние не можем на излизане от катакомбите да
кажем на завръщащите се от Ада заедно с Данте: e
quindi uscimmo a riveder le stelle4 . Завръщайки се в
модерния свят, ние виждаме едно забулено небе,
покрито с облаците на политическите бури. Само на
едно място то е разкъсано. Там се вижда червената
звезда на революциите на Изток неспокойно да блещука
над краткия XX век.
Преведе от немски ЦВЕТОМИЛА ПАУЛИ
1
Тук трябва да се споменат преди всичко работите на
Жак Льо Гоф, Раждането на Чистилището (1981): Die
Geburt des Fegefeuers. Vom Wandel des Weltbilds im Mittelalter,
Mьnchen, 1991.
2
Вж. Тертулиан, Относно зрелищата на http://christianbooks.hit.bg , в превод на Юлия Борисова.
3
Срв. Nicholas Kwame Apetorgbor, Tertullian: Die Rache Gottes
und die Verpflichtung des Menschen zum Verzicht auf Rache. Die
Bedeutung der Theologie Tertullians fьr das heutige afrikanische
Christentum, Hamburg 2004.
4
„излязохме да видим пак звездите”, Данте, Божествена
комедия, Ад, XXXIV Песен, Стих 139, прев. Иван Иванов,
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Поезия и парадокс
Грегъри Уудс
В Песен XXVI от „Чистилище” Данте наблюдава с
удивление една отминаваща група от горящи (буквално)
содомити. Той разпознава сексуалните девианти не по
някакъв специфичен маниер или белег, а по два, характерни
за тях, вида комуникация. Първия те използват само
помежду си – езика на физическото: постоянно си
разменят целувки за поздрав, които са едновременно
непорочни като прегръдки между ангели и провокиращи
като греховни деяния. Този страстен език на солидарност
напомня на Данте за мравките, които чрез безразборно
допиране на антените си разпространяват жизненоважна
информация, достъпна само за тях самите: „cosi per entro
loro schiera bruna/s’ammusa l’una con l’altra formica,/ forse ad
spiar lor via e lor fortuna. /34-6/ (Така в тъмната си редица/
мравките се докосват една-друга, / навярно, за да се
осведомят за пътя и за патилата си.) Въпреки че е весело,
това флиртуване е много сериозно занимание.
Французите може да го нарекат jouissance, вид сексуално
осъзнат форплей на интелекта. Това, че Данте
тривиализира тази комуникация като взаимно
развлечение, не трябва да ни тревожи, защото услужливо
подчертава факта, че техните приоритети не са негови и
че той е изключен от тяхното общуване. Като
хетеросексуален наблюдател той е аутсайдер за
аутсайдерите.
Отминаващите грешници обаче не мълчат. Те, изглежда,
се състезават кой от тях ще заяви най-шумно откъде
идва: „Sodoma e Gomorra”. Тази показност на
идентичността, това колективно разкриване е
едновременно признание за същината на греха им –
предполагаемата причина за пребиваването им в
„Чистилището” – но и заявяване на „гражданството” им
колкото срамно, толкова и гордо. Също както в
изповедната гей литература преди събитията в
Стоунуол, и тук най-значимото послание на тези гласове
е фактът, че те изобщо са чути: да говориш означава да
предприемеш дръзко действие. Това, което те извикват, е
на практика политически лозунг.
Споменавам Песен XXVI, отчасти защото тя е била
любимата на Томас Елиът от Divina Comedia и като
такава се е превърнала в централен текст от генезиса на
англоамериканския модернизъм. Но това, което ме
интересува повече в нея, е приписването на содомитите
на тези два вида реч: телесния, в частните им
взаимоотношения, и публичното провикване, в
конфронтацията им с външния свят. Можем да намерим
тези стратегии и в модерната гей литература, и както
Данте, да открием, че и двете са употребени
едновременно – редувайки се, или в палимпсест, като
текст и подтекст.
В тази глава ще се опитам да покажа, че поезията е
идеалният медиум за освобождаващо творчество. Чрез
чудото на отковаването си от ограниченията на прозата
поезията прави възможен един свят, в който не всички
правила важат – не дори и така наречените „природни
закони”. Надявам се да покажа ясно как модерните гей
поети са пресъздали особеностите на социалния си
статус чрез подобаващо странни лингвистични
стратегии. Основната ми тема е употребата на
парадокса като оръжие и като щит срещу един свят, в
който хетеросексуалността се взима за даденост, за
единствено естествена и здравословна. Тъй като
животите ни на гей мъже се смятат за аномални,
противоречиви, обсесивни и гнусни, ние сме предприели
парадоксални начини на изразяване, за да можем
едновременно да предадем чуждите възгледи за нас и да
положим печата на собствената си, по-точна логика
върху света. Затова се стремим да осмислим
противоречието между негативните представи за нашия
живот и по-позитивните ни собствени представи: да
намерим баланс между противоположните ни нужди да
бъдем различни и да бъдем приети. (...)
Думата „парадокс” произхожда от гръцките para и doxa и
означава обратен, противопоставящ се на публичното
мнение. Това по дефиниция е речевият модел на
малцинството, който не върви в крачка със
самодоволната dogma (същия етимологически корен) на
Doxa. Това е девиантна реч. Така поезията е не само
чудотворна и невероятна – или непонятна за Doxa – но и
отворена за сексуалното различие. Само когато
красноречието на поезията се провали, тогава научната
тавтология възвръща авторитета си. Това се случва в
сонетите на Шекспир например, когато поетът се
отказва да имитира с думи красотата на момчето,
което обича. Той се преструва, че са му останали само
незначителни фрази като „само ти си ти” (84) и „найдоброто си е най-добро” (101).
Хомосексуалните мъже са станали майстори на
парадокса и това вероятно е следствие от решението им
да се противопоставят на подозрителното (хомофобния
предразсъдък) с нещо друго подозрително. Парадоксът се
оказва невидимото оръжие на езика им: съмнителната
хипотеза, която винаги се оказва вярна. Веднъж приемеш
ли за напълно смислен и привлекателен съюза между две
същества с пениси, тогава светът ти се освобождава от
оковите на хетеросексуалната тавтология (в която
пенисът и вагината си принадлежат заради
подхождащите си форми, а любовта, сексът и
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възпроизводството са синонимни). Парадоксът
утвърждава възможността за свят, в който
човечеството – като живия език – непрекъснато
изобретява себе си според своята употреба, вместо да
гние – като латинския – в клетката на предписващи
правила. Парадоксът е синтактична логика, която
работи „против природата”. Той ни предлага прекрасния
свят, в който Куентин Крисп може да напише книга,
озаглавена „Как да станеш девствен”.
Няма никакво съмнение, че любовта на Оскар Уайлд към
парадоксалните изказвания за състоянието на света е
свързана с усета му към социалния абсурд, който е бил
подклаждан и обогатяван от неговата сексуалност.
Повечето от парадоксите му са обобщения, заявени с
увереността на учен, установяващ природни закони:
”Има само едно нещо на света, което е по-лошо от това
да бъдеш обсъждан – да не бъдеш обсъждан”, „Ужасяващо
е за един човек да осъзнае внезапно, че цял живот е
говорил истината”, „Само повърхностните хора не
съдят по външния вид”, „Всеки човек убива това, което
обича”. Зад всички тях стои усещането, че говорещият
има необичаен поглед към света, и ако приемем самия
парадокс, тогава трябва да приемем също, че в сравнение
с обикновения светоглед необикновеният се базира на повисока интелигентност. „Всеки човек обича това, което
обича” в крайна сметка би било глупаво да се каже, дори и
да е напълно логично.
Не е трудно да се види защо парадоксът се смята за подобър творчески подход от тавтологията. Дотолкова,
доколкото и двете водят или до повторение, или до
отрицание на изходната си точка, те са циклични; но,
докато тавтологията винаги се връща до
непромененото си начало, парадоксът продължава като
спирала, към променена (често преобърната) версия на
началото си. Докато тавтологията навлиза в безкрайно
повтаряне на речникови дефиниции, парадоксът
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преформулира, стреми се да измени света – особено тази
част, която се поддържа от нестабилното статукво на
дефинициите.
За да разберем ролята на гей поезията в конфронтацията
между хомосексуалното и хетеросексуалното, е нужно
да захвърлим типичната английска асоциация на
поезията с аристокрацията, спокойствието и
сантименталността. Точно обратното, поезията е найнасилственото от писмените изкуства: винаги
агресивна към езика, жестока към логиката, нападателна
чрез политическото. Самата дума „verse” (лирика),
сходна с „versus”, има латински корен със значение,
което се отнася до обръщането на плуга в края на
браздата. Да пишеш лирика означава да вървиш срещу
предварително установената посока, обратно на
обичайния синтаксис. Затова голяма част от поезията
включва в самата си структура разбирането, че двете
големи подразделения на писмения дискурс са в
конфликт: проза срещу лирика (prose versus verse – бел.
прев.)1 В „Дон Жуан” (1819-24) Лорд Байрън е казал: „Ако
писателят трябва да проявява постоянство, как тогава
би могъл да пресъздаде нещата от реалността?”2 И Уолт
Уитман, въпреки че е бил на един океан разстояние от
майстора на епиграмите Оскар Уайлд, все пак е видял и
оценил иманентната девиантност на поезията. Уитман
пише следното в „Песен за мен самия”: „Противореча ли
на самия себе си?/Добре тогава... Значи си противореча.”
Той говори не само за посоката на мисълта си, но и за
фундаментални проблеми на личността и на тялото.
Пиер Паоло Пазолини също е знаел, че тази работа с
противореченето на себе си не трябва да се приема
лекомислено. В „Le ceneri di Gramsci” (1975) той пише за:
„Lo scandalo del contraddirmi, dell’essere/ con te e contro te;
con te nel cuore,/ in luce, contro te nelle buie viscere”[.]3
(Скандалът да си противореча, да бъда/ със и против теб;
с теб в сърцето,/ в светлината, срещу теб в мрачните ми

черва.) Адресатът тук е самият Грамши, но понякога,
както и в този случай, са Италия, patria и патриархатът, за
които двойният агент Пазолини е предател, поне заради
независимия си комунизъм и заради хомосексуалността си.
(Нищо че за него същите тези добродетели утвърждават
любовта му към родината.) На него просто не трябва да му
се има доверие. Забележително е, че той посочва
обратното колкото в тялото си, толкова и в речта си:
защото сексуалността е в сърцевината на проблема.
Проблемът не е толкова в погрешната насоченост на
фалоса му, колкото в мрака в червата му.
В моменти като този текстовете изиграват
двусмислеността на хомосексуалното тяло, което е – да
използваме архаичните и неточни термини – или
едновременно, или последователно и женско, и мъжко,
запазвайки („научно”/„обективно”) пола, който би било, ако
е хетеросексуално. Хетеросексуалните мъже по дефиниция
са мъжки – тяхната ориентация и тяхната мъжкост се
доказват взаимно, защото мъжът Е съществото с пенис,
който еректира, когато вижда (пожелава) същество без
такъв орган, т.е. жена. Гей мъжете, на свой ред, объркват
нещата. Нашето желание е насочено към погрешния обект
и затова се превръщаме в жени, като позволяваме да бъдем
проникнати от други мъже. Също като курвите, ние се
превръщаме целите в путка (където това съществително
се използва за унижение), а вагината по етимологическа
дефиниция е калъф за пениси.
Това банално разсъждение, разчитащо на „логическото”
остроумие на лексикографите, ми се струва една от попродуктивните отправни точки за гей литературата.
Добрата гей литература отрича заблудите, заради които
ние самите сме отречени, но същевременно ги използва в
изграждането на нашите алтернативни възгледи за
реалността. От общуването между нашите тела и
версиите на другите хора за тях се оформя
непривилегированата ни връзка с обществата, които се
страхуват от нас.
Архетипът на хомосексуалния парадокс е представата за
тялото, в което съществуват едновременно и двата пола.
За известно време в края на 19. век тази идея се е появила
като психологическа метафора за мъжката
хомосексуалност: женска душа, затворена в мъжко тяло.
(Пруст дава буквален израз на тази метафора в La
Prisonniere, където любовта му към шофьора му е
пресъздадена чрез героинята Албертин, вероятно лесбийка,
която е затворена в апартамента на неуверено
хетеросексуалния Марсел.) Двата пола също се появяват
като сексуална метафора за нещата, които правим „в
леглото”, и за хората, с които ги правим. Ние сме мъжетене-мъже, които могат да чукат и да бъдат изчукани.
(Противоречим си?... Добре тогава, значи си противоречим.)
Сякаш анатомията ни се различава напълно от тази на
хетеросексуалния мъж, защото бисексуалните и
хомосексуалните мъже имат и задни части, а не само
предни. Тази физическа уродливост ни поставя пред сложен
избор, последван от просто действие: обръщане или
навеждане. Това се случва с Шекспировите Ахил и
Патрокъл, когато отиват в палатката си да „правят
парадокси”. По същата причина за Вотрен на Балзак се
говори, че е „експерт по парадоксите”4. Самият Оскар
Уайлд е признал: „Това, което парадоксът беше за мен в
сферата на мисълта, перверзията беше в сферата на
страстта”5. (…)
Което ни връща обратно към мравките на Данте. Те са
окачествени като девианти и са закарани в Чистилището,
където да се пречистят от своите отклонения.
Приемайки етикета на своя грях, те го приспособяват за
собствените си цели, прекарвайки престоя си в странно
съзтезание да видят кой ще се изповяда най-шумно.
Въпреки че спазват условията на присъдата си, не може да
не се долови нотка на конспиративна ирония в техните
провиквания. В крайна сметка, докато огласяват
греховността си, те саботират и разкаянието си с още
повече целувки.
По този начин двата им езика (целувките и виковете)
предават две несъвместими послания: първото –
подчинително негативно, и второто – упорито
позитивно. Тази хармонична несъвместимост според мен е
постоянният отличителен белег на културата на Содом
през цялата история на потискането й. Дори със запушена
уста винаги сме имали гласове. Потискани и изопачавани
може би, но красноречиви със самото усилие за говор.
Преведе със съкращения от английски НИКОЛАЙ
АТАНАСОВ
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2. Lord Byron, Don Juan XV, 87.
3. Pier Paolo Pasolini, Selected Poems, trans. Norman MacAfee and
Luciano Martinengo (London: Calder, 1984), p. 10.
4. Honore de Balzac, Lost Illusions (Harmondsworth: Penguin, 1971), p.
645.
5. Oscar Wilde, De Profundis, in The Works of Oscar Wilde (London
and Glasgow: Collins, 1948), p. 857.

Из „A History Of Gay Literature: The Male
Tradition”, Yale University Press, New Haven
and London, 1999
Литературен вестник 28.01-3.02.2009

15


Тук на берга на реката
не хвърляме камъни
камъните не правят кръгове
не са девет кръговете и не е същински ад
тихо е
в тънкия обръч на сърцебиенето
който е безгрешен нека пръв се хвърли
самоубийците влизат по-дълбоко от другите
мъдреците са в плитчините
езичниците
едва едва докосват водата
колкото да преминат отгоре й
по небрежното възхищение
по възторга от болката
с крака, оголени до гърлото
със студени пръсти
ковчегът на лодката е облак вода
цветята са пресъхнали
венците непоносимо изтъняват
всеки път се обесвам с котка
в джоба
в преддверието на поезията
при най-леките наказания
и всеки път ме настига костенурката
според езическите обичаи за безсъмъртие и спазване на
времето
закъснелите
те не знаят
как рибата се превръща в риба
и хлябът в хляб
родените преди Раждането
обречени на съзерцание
и на ехидна светлина

Николай Атанасов

Милост за прелъстителя
„Бе курва тя, живя живот разблуден...”
- Данте Алигиери, „Ад”, песен XVIII,
прев. И. Иванов, Л. Любенов

... настигам плахо майка ми по моста
над зейналия първи овраг - сякаш
сме грешници, а не премъдри гости,
и осми кръг на Ада ни е чакал
да ни приеме с песните копнежни
на бичове, за нас разплакани.
Отдолу сред озъбени градежи,
подгонени от дяволи кресливи,
осъдените пъплят без одежди.
И майка ми показва предпазливо
един от тях, над чийто гръб раздран
вината като пламък се извива.
„Защо да го спасяваме оттам?”
- мърморя с отмъстителност и злоба;
„Грехът не идва с действията само,
за помислите също е виновен...”
Но майка отговаря търпеливо:
„В невръстна възраст бракът е прокоба,
не бързай да го съдиш, пощади го,
напуснал е жена си и децата,
но само духом, грижи милостиви
положил е за тях сред самотата.
Дългът му в този дом го е зазидал,
затиснал под палат като палач.
Триклет без любовта на Беатриче,
бил курва той в мечтите си разблудни,
ала жена си също е обичал.”
От думите на майка ми принуден,
и аз намирам сили да простя
за грешките след жребия му труден.
А в Рая го очакват лекота,
несметни привилегии и тост
за вечната раздяла със смъртта.

Красимира Джисова

Печален химн за бащата
Не напредвам.
Единствено студът напредва.

Иван Христов
ЗАЩО, ВЕРГИЛИЙ? (трети кръг)
В третия кръг поетите намират ония, които са
прегрешили от лакомство, изложени на безспирен дъжд,
размесен със сняг и градушка, и разпокъсани със зъби от
Цербера. Между тия грешници е Чако, флорентинец,
който говори на Данте за раздорите, от които страда
Флоренция, и за участта на някои нейни най-знаменити
граждани, които са умрели. Данте говори после с
Виргилий за бъдещия живот и слиза заедно с него в
четвъртия кръг.
О, ти, Вергилий, стара лисицо,
Защо ме доведе тук, където
Серен дъжд вали непрестанно
И въздухът принадлежи другиму,
И гърдите, които го дишат
Също другиму принадлежат.
Не бих те нарекъл грешник дори,
Защото никога не си бил кръстен,
Но нима поетическото майсторство
Ти дава право да се разхождаш тук
Безнаказано
И да разхождаш и мен?
И как само заграби шепа пръст
И я хвърли в гърлото на Цербер!
Защо уплаши нещастното псе?
И защо изобщо ме запозна
С Чако - прасето:
„О, ти, каза, кой в сладката зора
се взираш йощ, познай ме тук, защото
роден си бил, преди аз да умра.”
Който ми каза още, че в моя град
Раздор бесней
И ме излъга, че Мария Калинова,
Камелия Спасова, Никола Маринов,
ВБВ, Ясен Атанасов,
Красимира Джисова, Яница Радева,
Петър Чухов, Марица Колчева,
Стефан Иванов, Димитър Кенаров,
Николай Атанасов, Надежда Радулова,
Марин Бодаков са мъртви,
И че в пъкъла горят.
„Да ти говоря още — немам сили.”
Защо, Вергилий?
Защо, Вергилий, стара лисицо,
Ме доведе тук?
Аз не съм Данте!

Това, което основаваше
жалкия триумф да не изпитваш нищо,
да намираш празнични халатите,
процесите
завършващи със смърт
и повече любов в две преплетени тръби,
е твое.
Ти казваш, че не е така.
Ти само казваш.
Можеш да цитираш всички томове,
въпросите за вечността,
поставени от самосебе си,
когато се изкачваш край портрети
на разплескани мухи,
избрал
ангел
между две крила
със ластици
през раменете
вместо езика й
костите които го държат
Езикът й надхвърли
височината на гласа и тялото ти
Езикът й надхвърли
представата ми за език
Така започнах да крещя:
Можеш да цитираш празната чиния, но не вкуса
на празната чиния.
Можеш да цитираш розата, но не и силата,
която я придвижва
От теб остана тази празнина.
Развиваш ли я?

Камелия Спасова

Древно проклятие
Ахил пети, крака и тяло, във водата
оковани, потъва в блатото на Стикс.
Моят гняв от вековете славен
тежи, влече и към дъна по-нови дърпа.

Марин Бодаков

Парник
Бледи валма над водата,
нежни изпарения от къпалнята на диктатора,
починал при неясни обстоятелства.
Вълните се затварят над нас,
повърхността на басейна постепенно се успокоява,
в запотените стъкла се стрелкат светулки
от горите над ада. Вечерта пада,
членовете ни са по-големи от обичайното, по-хитроумни
и порести.
Ние, бивши слуги, се забавляваме в червената тишина и
потъваме, и потъваме несъзнателно следвайки ход, препоръчан от нас преди
време.

Проклети музите хвалители на този гняв,
проклета свитата с аеди и рапсоди.
Дъната свлича и потъва ада в моя ад,
не мога в бяг гнева да уталожа.
Главата, израстък най-последен,
единствена стърчи отгоре.
Побита в калта, съм само една уста,
останала да срича терцини ала Данте.

Графики Яница Радева

Марица Колчева
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