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Протетичността на езика
Доколкото преобразяването е място на постоянно пластично разкъсване, то това място
е менливо и убегливо, то е място, към което два пъти не може да се гледа. Отново
отправеният поглед няма как да удържи континуитета на една планомерна логическа или
историческа свързаност, защото се разпада и въобразява всеки следващ път.
Метаморфозата възпалява изкуството [techne], но още от Платоновия „Ион” над него
тегне присъдата, че подобно на стареца Протей постоянно измята формата си и трудно
може да бъде уловено от философския дискурс. Възможен ли е поглед към безобразното,
невъобразимото, ексцеса и какъв език, теоретичен, литературоведски, рефлексивен можем
и ще ни бъде позволено да употребим за него? Или, какво има да му мислим: просто става
дума за престъпване на всичко допустимо и попадане в критическо беззаконие.
Отговорът, който изработва герой като Персей, не се състои в отбягването на
вмедузяващия поглед, а в неговото рефлексивно възвръщане. Като Медуза остава онова
място, което въпреки че не трябва да се гледа, ни изправя пред погледа, преобразяващ в
скулптура, в творба. Главата на закланата горгона не престава да фасцинира,
кастрационната намеса спрямо протетизма не го обезсилва. Езикът “Медуза” не спира да
жили и възбужда.

КАМЕЛИЯ СПАСОВА
МАРИЯ КАЛИНОВА

Езикът Медуза
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ИЗ КНИГИТЕ Н А ЖИВОТА

Граници на
рецензентската реч
в медиите?
Отвъд тях е смъртоносното за творбата/автора мълчание, отказът от признаване -
утвърждение или отрицание. И преди всичко апатията.
Отсам е вдъхновението на рецензента, неговата изненада от общуването с една книга.
Отсам са микротурбуленциите, които въпросната книга предизвиква в съзнанието на
рецензента и които трябва да бъдат структурирани в неговия текст, споделящ с
читателя загадката от съзидателния/разрушителния обмен с автора.
Както заявява Иван Мешеков, “(...) истинските творци трябва да знаят, или знаят, че
и критиката е творчество, а не ‘приложно изкуство’ към новоизлязлата авторова
книга и че критикът не е автомат кантар, не е рекламно бюро”.

МАРИН БОДАКОВ

Езикът на теорията несъмнено е
поставен под нормативния натиск на
институциите, които го генерират и
циркулират. Така неизбежните
нестабилности, които го съпровождат в
неговото потребяване, са винаги някак
примамливо снети в устойчивостта на
някаква академична норма. Можем само
да мислим тази норма, да разчленим
нейните равнища. На повърхността
теорията в академичен контекст е
натоварена със задачата да бъде познание.
И тъкмо като познание теорията попада
в обичайния рационалистичен режим на
нейното осмисляне. Класическата
рационалност сякаш привижда една-
единствена заплаха за познанието –
грешката. Съответно в този
рационалистичен контекст, който
остава наше наследство от Древна
Гърция, теоретичният език трябва да
бъде подсигуряван срещу грешки. Оттук
пътят до радикалната правилност на
идеалния език на логическите
позитивисти от първата половина на ХХ
век е кратък. Но провалът на този език, в
който се говори само истината и
говоренето, никога не е напразно, е тъкмо
в това, че парадоксално дисквалифицира
като възможни теми за разговор всичко
онова, което ни интересува – сферите на
социалния, политическия, етическия и пр.
опит. Срещу тази втвърдена яснота
работи един режим на съпротива поне от
Ницше насам. Тази съпротива сякаш

първоначално е атакувала академичните
институции отвън, но поне от 60-те
години на ХХ век тя трайно се вгнездява в
сърцевината на западните хуманитарни
институции, превръщайки теорията в
„критическа” теория. Последната,
доколкото приема критическата си
работа на сериозно, доколкото мисли
теоретическия език като критически, се
опълчва на логиката на правилното и
сгрешеното, без да се отказва
категорично от рефлексивност и
рационалност в името на нещо друго
(например – и така най-често се възразява
на теорията – в името на
непроблематизирани „очевидности”). Но
какво позволява на този дискурс на
съпротива да оцелява в академичен
контекст? Единствената опора за
легитимност на съпротивата тук е може
би в едно дори по-дълбоко основание,
определящо практиките в
хуманитарните и научните институции
– строгостта. Едно академично говорене
не може да е произволно.
Последователното разгръщане на една
систематична стратегия (която в случая
допуска в своята отвореност
многозначността, грешката, дори
лудостта) е несъмнено самата същност
на критическия език, онова, което го
спасява от затъване в хаоса на
разнородните идеологически дискурси,
сред които е потопен.

ЕНЬО СТОЯНОВ

Езикът на теорията

Сдружение на български писатели
Община Сливен

ИК “Жанет 45”

Ви канят на

литературна вечер под наслов

ДА Й ОТДАДЕМ ЗАСЛУЖЕНОТО

посветена на юбилея
на голямата българска поетеса

СТАНКА ПЕНЧЕВА

София, НДК, зала 7

9 юли 2009 г. (четвъртък), 18.00 ч.

П О К А Н А

�

На 10 юли 2009 г., 15-18 ч. Катедрата по
класическа филология организира в
Заседателна зала 1 на СУ

кръгла маса

“В ЛАБИРИНТА НА
ТРАНСКРИПЦИИТЕ”,

посветена на проблемите при превод от
антични езици, и най-вече на нормите и
принципите за предаване на антични
имена и реалии на български.
Инициативата е част от работата по
проект “Тезей” (създаване на дигитална
библиотека и дискусионно пространство
за старогръцка литература).
След кръглата маса, от 18, 30 ч., ще бъде
представена преводната поредица
“Архетип” на издателство “Фондация за
българска литература”.
Заповядайте!
За подробности следете
http://theseus.proclassics.org/

Р Е Ф Л Е К С И Я

Този нещастник, който не ме оставя на
мира с телефоните си и „литературните
си проекти”: сякаш ме подканя да му
стана фиктивен съдружник за някоя
гарова тоалетна.

Да дестилираш това, което в „Братя
Карамазови” е съдба и съдържание, да
прочетеш евангелската заповед от
мотолевенето и налудното дърдорене, е
мъчителна задача за читателя. От край
до край все пак спориш с един луд:
наистина силата на този луд разтърси и
разпали света. И все още го пали... След
прочитането на двадесет-тридесет
страници напълно се изтощавам,
нервността, която гласът му и
бръщолевещите му вметки предизвикват,
часове наред мъчи читателя. И въпреки
това не може да се отървеш от него.
Изобщо не е невъзможно –  и навярно един
ден някое полицейско разкритие ще
докаже –  Достоевски е убил човек.

Изминавам първия си път в града.
Посещение в редакцията. Ходенето е
адско страдание, всяка стъпка –
съзнателно усилие. Транспортните
средства сега, в четвъртата година на
войната, претъпканите трамваи,
редките автобуси, липсата на таксита,
всичко това силно ме измъчват.  И ги
понасям едва ли не доволен, като една
добавка към наказанието.

(дневник на Шандор Мараи, 1943)

SECOND HAND

Христос отново разпнат, роман, изд.
Народна култура, С., 1957, първо издание,
с твърди корици, страници: 410, размери:
14,5х20,6 см, тегло: 455 г, някогашна цена
1955 (?!): 13 лв., сегашна цена: 3 лв.,
находище: софийски кашон. Преведе от
гръцки: Маркос Егеос-Станилов.

КУЛТУРНО

Отговор на запитването Нека са си
педераси, но защо парадират, че са
педераси? на Димитри Иванов, преводач,
журналист, носител на орден „Стара
планина” за „изключителните му заслуги в
областта на журналистиката и по повод
70 години от рождението му“, носител
на наградата „Черноризец Храбър” за
цялостно творчество, колумнист, бивш
сътрудник на ДС (данните по Уикипедия)
(Писмо от “България” 1, Турци и българи,
Сега, рубрика: наблюдател, 24. 06. 209):

Ма защо, гòрките, да не парадират? (във
вица, когато запитали Коен, защо винаги
отговоря с въпрос, той казал: ма защо,
гòркият аз, да не поставям въпроси?)
Иначе четейки колонката на ДИ, бихме
могли да конструираме следната
хипотеза: защото песни за тях не пеят.
Защото песни за педераси няма. Защото
ги няма. („Защото и бяло, и черно има във

фолклора. Всичко има. Само
песни за педераси няма.”)

с поздрав най-сърдечен
НИКОЛАЙ БОЙКОВ

съдържание

Виктор Астафиев
Едуард Русаков
Е. Тайърд-Бофин, Андрей Битов
Игор Клех
Валерий Попов
Дмитрий Лихачов
Сергей Аверинцев
Надежда Кондакова
Светлана Василиева
Виктор Ерофеев
Андрей Пьонтковски
Бенджамин Фулфорд

Новият световен безпорядък
Вера Мутафчиева
Едгар Морен
Стивън Ман
Владимир Буданов
Пол Кругман

Александър Лакроа
Мишел Елчанинов
Патрис Болон
Джон Елстър
Гийом Алари
Александър Лакроа
Жак Атали
Славой Жижек

Между културата и науката
Ричард Барбрук
Юрий Ревич

От 2002 г. списание “Факел” се публикува
с подкрепа по издателската програма на
НДФ “13 века България”. Издателски
съвет на Фонда: акад. Вера Мутафчиева,
Виолета Миланова, Димитър Коруджиев,
Тошо Пейков.

П Е Р И О Д И Ч Е С К О  С П И С А Н И Е

сп. Факел,
литературен тримесечник, бр. 1 / 2009

ИЗДАТЕЛСТВО “АРС” ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЕБЮТНА КНИГА –
ПОЕЗИЯ, ПРОЗА И
ХУМАНИТАРИСТИКА

Ръкописите се изпращат във формат .rtf
на мейл ars@bgland.net
Краен срок за изпращане на
ръкописите: 24:00 часа на 15 юли 2009
година.

К О Н К У Р С
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Нужен ли е литературният критик
днес: чува ли се гласът му, определящ ли
е за авторитет и продажби?
Литературната критика като
институция продължава да е практика в
развитите демокрации, където
утвърдени критици не просто имат
запазено място в тиражни вестници и
списания, но и влияят върху продажбите,
наградите, читателските мнения. Не е
нужно да припомняме имената на
литераторите институции, за да
установим, че критиците все още имат
място дори и в един свят, който
поощрява читателската
самостоятелност и личните мнения по
блоговете, а в някаква степен ги и
институционализира. В България обаче
през последните 20 години критиката не
успя да се превърне в институция и
остана по-скоро занимание за избрани и
насочено към избрани. Мнението на
литературните критици е меродавно за
една много тясна, обикновено
специализирана аудитория. Липсва (с
малки изключения) и практиката
издателите да се съветват с критици за
избора на издаваните заглавия. Връзката с
критиците е постфактум – те
получават готовите продукти и могат
да направят опит да ги популяризират, но
дори в това отношение издателите като
че ли спокойно минават без критиците. В
повечето случаи техните пиари общуват
директно с медиите и могат да разчитат

на анотации, които вършат нужната
работа и привличат читателското
внимание.
Слабост на оперативната критика е и
отсъствието на коментари върху най-
продаваните заглавия – няма да
прочетете сериозен анализ за успеха на
Дюкан в България, или за този на
биографията на Лили Иванова. А би било
важно, защото подобни коментари биха
имали какво да кажат и за читателските
вкусове, и за механизмите на издателския
успех.
Факт е, че критиците не са сред
любимите сътрудници на популярните
медии, може би тъкмо защото не
оценяват книги, към които има повишен
читателски интерес, не съумяват да
уловят тенденциите на актуалното, а и
защото не говорят на по-достъпен език.
И тази криворазбрана елитарност
подкопава цялостния литературен
процес.

Езикът на критиката: задължително
ли е да станем смешни с това, че само
ние се разбираме?
Като най-съществен проблем на
последните две десетилетия можем да
откроим жаргонния език на критиката.
Като под жаргон нямаме предвид просто
термините, които критиците
употребяват и които до голяма степен
сближават и уподобяват писанията, а
най-вече желанието да се поставят

етикети, да се пише в парадигми. Така се
стига до ситуации, в които критиката
парадира със знания, но почти нищо не
казва за текстовете, които уж са обект
на писането й. Това и обяснява защо
читателите избягват критическите
мнения и предпочитат информативните,
неутрални анотации – те просто не
разбират високопарните, абстрактни
писания на критиците и могат или да им
се смеят, или да им се ядосат. Никой не
обича да му вменяват малокултурие.
Разбира се, казаното не означава, че
трябва да пледираме за пределна
простота, но все пак усилието да се пише
ясно и да се казва нещо, не трябва да ни
напуска, ако искаме да изградим
авторитет на критиката.

Родни и чужди автори: кои са по-
изгодни за критика, който иска да е
популярен, но не и скаран с гилдията?
Отговорът е ясен – чуждите. По-
безболезнено е да се пишат рецензии за
преводни заглавия, но – и тук е
същественият проблем – като се избягва
оценката на преводите, а се пише за
книгите и авторите. Една от големите
липси през последните 20 години у нас е
точно критика на преводите – и в
областта на хуманитаристиката,
където много преводни автори бяха
окепазени, и при масовата художествена
литература, която все пак формира и
масов език и е недопустимо да е в калпави

преводи, с каквито се напълни пазарът ни
след 89-а. Колкото до родните автори,
миксът между поколенията,
познанствата, приятелствата, правят
така, че е много трудно критиката да се
абстрахира от „роднинствата”. Но такъв
е проблемът на „малката” литература, в
която всички се познават и в която зад
всяко мнение се четат лични мотиви и
емоции.

Принцип на играещия треньор: трябва
ли критикът да е сам писател, какви
права и задължения му дава това?
Специфика на българската критика е
почти пълното отсъствие на фигурата на
критика, който е само критик. Наричаме
този модел „принцип на играещия
треньор”, с идеята, че от него
произтичат много особености на
българската критика като цяло –
голямата доза субективизъм, по-голяма
фикционалност на критическите
текстове, отсъствието на аналитизъм,
така характерен за европейската
традиция. Дали обаче тази позиция прави
критика по-толерантен, тъй като
стоейки едновременно и от двете
страни, той по-малко иска да е в ролята
на съдник, или обратното, го ожесточава
и натоварва с онзи хъс на недооценения
писател, който има да си връща, е въпрос,
който предстои да изясняваме.

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Да си критик в България днес

Как да се говори за литературата е стар и
многократно поставян, под една или
друга форма, въпрос, а минималната
поука, която може да се извлече от
историята (неединна, разнородна) на
отговорите, е, че липсата на един
убедителен за всички и веднъж завинаги
вариант говори за нуждата критиката и
теорията да говорят на повече от един
език, да владеят и използват повече от
един тип дискурс, ала под тази тривиална
вече повърхност на поуката лежи
тривиалната дълбина, че
множествеността на езиците трябва
1) да отговаря на актуалните проблеми
пред (съвременната и наследената)
литература, т.е. да отговаря като
непослушно хлапе, да не се подчинява на
натиска на актуалното (с цялата му
непоносима претенция за важност и
единственост, с цялото му политико-
икономико-социално перчене), все пак
взимайки го предвид и изработвайки
стратегии за съпротива; 2) да отговаря за
неизчерпаемата потенциалност на
художествените творби или, с други
думи, да носи своята отговорност пред
изплъзващия се „обект”.

В момента има сякаш три основни
нагласи, проявяващи се в
литературоведското говорене и ако
трябва да бъдат съвсем накратко
резюмирани, то би могло да се каже, че
докато от една страна, става дума за
стремеж към яснота, който има два
ефекта (и двата твърде отрицателни, а
именно (а) да държи настрана теорията и
сложните понятия, да опростява
независимо от всичко, и/или (б) да
втърдява понятия и концепции до
точката, в която използването им
избягва плътно тяхната
проблематизация и поставянето им под
въпрос, използване, сведено до механична и
нерефлексивна употреба), а от друга

страна, се вижда самоцелно разиграване на
теории и думи, без значение предмета,
към който трябва да се отнесат
(привидната рефлексивност тук
всъщност е само рефлекс от неща,
случили се преди тридесет-четиридесет
години, така че истинско поставяне под
въпрос и тук не е възможно, защото
наличните игри вече не предлагат
позиция, от която това да се случи, и
дори – което е по-лошо – скриват
нейната липса), третата нагласа,
наместо да предложи някакъв вид синтез,
избира пътя на най-малкия компромис, по
който върви строгостта на мисълта без
опростявания, без излишни увъртания,
превърнала самата рефлексивност в
рефлекс, строгост, която пред и за своя
„обект” и неговата убегливост не се
страхува да огъва езиците, понятията и
думите, да се потопи в безпокойството
или тревожността на безосновието,
което въпреки всичко не бива преодоляно
чрез изясняване на конвенциите и
контекстите, психологическите или
трансцендентални субективни нагласи,
нито пък на материалните условия на
възникване (с което не се казва, че всичко
това бива редуцирано, напротив – тъкмо
тук всяка от тези линии е най-
внимателно проследявана, за да се направи
следващият ход към (почти) нищото на
литературата).

Литературоведският език може да бъде –
казано с едно „понятие” на Ж. Дерида –
„гостоприемен” към литературата, но
той би бил такъв единствено ако се
отвори също и към онова в нея, което
неизбежно остава „друго”, различно от
всичко предварително разпознаваемо, ако
се остави, както би казал Дерида, като
домакин на свой ред сам да стане гост на
литературата, и понеже тези изрази са
вероятно твърде „метафорични”, то нека
бъде казано и така: има един вид мимезис,

който литературоведският език
(критически, теоретически, дори
литературноисторически) може да
практикува, без при това да се превръща
сам в литература (не е сигурно дали от
последното губи само той или и
литературата), мимезис, който извлича
литературоведски ходове от отделните,
уникални творби, за да се преосмисли
целият апарат, с който се подхожда към
тях; но мимезис, който не бива да бъде
схващан като подражание на нещо, което
„си е там”, на някакъв наличен „модел”, а
тематизиращ предхождащата
приличащите си неща (модела и копието:
двете са вече в творбата) връзка –
потенциалността на литературата.

Този миметичен момент е онова, което
би спомогнало за улавянето на
менливото, без-образното,
невъобразимото, но също за
открояването на границите на
установените граници (всички тези
необходими и важни втвърдявания на
жанрове, стъпки, наративни модели) и за
проследяването на тяхната генеалогия,
защото тези втвърдявания са се получили
под погледа на без-образното,
литературната Медуза, но и защото
всеки път те насилват в храма на
мъдростта и изкуствата тази „най-
прочута по хубост и за безброя женихи
завидна надежда” и косите й – „най-
красивото у нея” – всеки път са
преобразявани на змии, змиите, които
отнапред ще са ги вкаменили.

Изглежда, че понякога
литературознанието се държи сякаш е
някакъв Персей, който иска да вкамени
постоянно подвижните змии-коси, да ги
спре, да разреши проблема с тях, да ги
среши, а вследствие на това колко
литературоведски текста са
представяли концепциите си като

натъкмена прическа от вкаменените
змии, прическата такава, каквато е
трябвало да бъде по принцип, без никой да
разбира, че това са само отразените в
щита на невъзможния Персей вкаменени
техни тела (тела-прически: ето какво са
толкова теории и критики, които не
спират да се любуват на себе си в
огледалния щит), а всъщност героят,
убиецът на Медуза, е част от
литературата, част от самата Медуза
механизъм, чиято единствена цел е с
убийството да позволи на горгоната да
роди крилатия Пегас („От нейните
майчини кърви бил произлязъл Пегас
бързокрилият”) и литературоведът Пегас,
самоцелно разиграващ теории и думи,
неизбежно е убил майка си, но това
убийство е самоубийството на Медуза,
посредством механизма „Персей”,
 и макар Пегас да носи в себе си своите
майчини кърви, той не мисли за обеднелия
ужас на своята майка и весел отлита от
литературознанието – и ако тази
алегория звучи твърде мрачно, то значи е
време да се каже къде би бил
миметичният момент: от
проследяването на вкаменяванията и
отлитащия Пегас той върви към
очертаване на присъщия на Медуза
механизъм, за да се опита да удържи
вечната двойна (1+n) перспектива, която
горгоната задава – косите, които вече са
змии, змиите, които още не са змии,
ставането на коси-змии, разрошеността
на постоянна менливост, вкаменяваща
други и себе си, за да убегне на захвата
си/им и да поражда през възражданията си
летящи коне, с един-единствен
императив: Не реши змиите!

ДАРИН ТЕНЕВ

Не реши змиите!

Литературен вестник 1-7.07.2009
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В И Т Р И Н А

В българската рецепция на античната
драма отколе зее една празнота, която
дълго време филолози, литератори,
театрали и читатели сякаш дружно не
забелязвахме. Още от епохата на
александрийските граматици, любители
на каталозите и класациите,
традиционно се приема, че в
класическата атинска трагедия има три
големи имена. У нас първите две от тях
не само отдавна се радват на събрани
съчинения, благодарение най-вече на
преводаческите усилия на Александър
Ничев. Над тях са се трудили още плеяда
други преводачи, пиесите им са редовно
поставяни на сцена, а и отдавна са част
от школските програми благодарение
съответно на “Прикованият Прометей”
(Есхил) и “Антигона” (Софокъл). Третият
от големите, Еврипид, досега беше
познат у нас главно чрез двете си най-
популярни творби, “Медея” и “Вакханки”,
но далеч отстъпва на колегите си по
място в българската рецептивна
традиция.
 Новото издание “Избрани трагедии”, в
превод на Доротея Табакова и Тамара
Кръстева, част от колекцията
“Архетип”, е първата крачка към
постепенното запълване на тази
досегашна празнота. Томът съдържа
трагедиите “Хиполит”, “Ифигения в
Таврида”, “Елена” и “Орест”, както и
сатирната драма “Циклоп”. Освен
предговора на преводачите, изданието е
снабдено с подробни бележки и въведение
към всяко произведение, описващо
накратко неговия контекст – кога е
поставена пиесата и какъв е бил
отзвукът й сред съвременниците.
В предговора си преводачите изтъкват
някои от предполагаемите причини за
сравнителната непопулярност на
Еврипид у нас. До някаква степен
многобройността на запазените му
творби е работила в негов ущърб. Под
името на Есхил до нас са достигнали
общо седем драми, толкова са и
запазените произведения на Софокъл.
Такъв брой творби може лесно да бъде
обхванат в един обозрим преводачески
проект, а и уютно се побира в един том
събрани съчинения. Еврипид е оставил по-
богато наследство, което вероятно е и
причината към него да се подхожда
селективно от страна на преводачи и
изследователи. От друга страна, именно
този по-голям брой запазени
произведения свидетелства за факта, че
макар и особена фигура сред своите
съвременници, Еврипид е бил по-ценен от
Есхил и Софокъл за следващите
поколения. В класическа Атина от V-IV в.
пр. Хр. отзивите за него са
противоречиви: Аристофан често му се
подиграва в своите комедии,
“Поетиката” на Аристотел  го определя
като “най-трагичния” от трагиците
(което озадачаващо определение съвсем
не означава “най-добрия”!), други го
наричат “софиста на сцената” заради
особения етико-рационалистичен
дискурс, прокрадващ се в пиесите му. Но
именно тази негова различност  го прави
близък и привлекателен за по-късните
епохи. И може би пак затова той е
прекалено модерен за вкуса на
класицистично настроените
изследователи. В началото на миналия
век основоположникът на българската
класическа филология Александър
Балабанов се изказва доста неласкаво за
Еврипидовата “Електра” и оценката му
като че ли имплицитно влияе върху
рецепцията на този автор у нас. Почти
маргиналното присъствие на Еврипид в
преводната литература не е само плод на
случайност. За поклонника на
античността, гледащ с Винкелманова
страст белоснежния мрамор на
Партенона, е почти обидно откритието,
че същият този Партенон в разцвета на
класическата епоха е бил доста пищно и
ориенталски оцветен. Така и според
класическото виждане за трагедията
като сакрален сюжет за издигнат герой,
сполетян от бедствие заради някаква
стара вина, Еврипидовите драми са
донякъде принизяване на жанра.

Чия например е трагическата вина в
“Хиполит”? От една страна, Хиполит
пренебрегва богиня Афродита и за
гордостта си е наказан от нея с
пагубната любов на мащехата си Федра.
От друга страна, самата Федра също
постъпва несправедливо, като лъжливо го
изобличава в предсмъртното си писмо. На
трето място, от несправедливия си гняв
страда и бащата Тезей, който, повярвал на
клеветата на Федра, необмислено
проклина сина си Хиполит и го погубва. В
поредицата от погрешни ходове, в разрез с
условностите на “високата” трагедия, се
намесва и низовият персонаж на дойката
на Федра, разкрила любовта на
господарката си пред негодуващия
Хиполит. Схемата на каноничната
трагедия е сравнително проста и се движи
между престъпление и наказание, между
хюбрис и немесис. А тук липсва един
конкретен герой, който да изкупва пред
Съдбата една конкретна отколешна вина.
Неразумните действия на различни хора се
преплитат по злощастен за всички начин и
за това отговорност носи не толкова
Мойра, или Отреденото, а по-скоро Тюхе,
или Късметът. И днес ние сме склонни да
мислим за живота като за нещо,
управлявано от стечението на
обстоятелствата, поради което
сюжетите на Еврипид са особено близки
до нашето светоусещане.
А с късмета си и обстоятелствата човек
се справя не уповавайки се на благочестие
и стремейки се да следва отреденото му
от провидението. В борбата със
случайностите е нужна находчивост.
Много от Еврипидовите герои са по
одисеевски хитроумни и кроят сложни
планове, за да се освободят от
житейските клопки. Ифигения и Орест
успяват с измама да избягат от Таврида, с
измама си служат Елена и Менелай, за да
се измъкнат от жестокия египетски цар
Теоклимен. Интригите, внезапните
разпознавания и тайните съюзи играят
основна роля в управлявания от
случайността Еврипидов свят. И
трагедията далеч невинаги завършва с
поражение за протагонистите. С това
Еврипид се явява предшественик (по
линията Менандър-Плавт) на
Шекспировата комедия, както и на
днешните низови жанрове на авантюрния
роман и сапунения сериал. Често пъти
финалният конфликт се разрешава от
спускащо се свише божество,
прословутият deus ex machina, който
спира преследвача или разкрива участта на
героите. Всичко това прави Еврипид
донякъде битов и наивен, но същевременно
той по любопитен начин си остава
«висок» и трагически.

Изданието на Еврипидовите трагедии
също се опитва да бъде съзнателно
различно от предишни подобни книги.
Преводаческият подбор на творби като
“Ифигения в Таврида” и “Орест” сякаш е в
задочен спор с Есхиловата “Орестия” и
Софокловата “Електра” и показва колко
различен е Еврипид в трактовката си на
същия митологичен цикъл. Любопитна е и
творбата “Циклоп”, единствената
оцеляла до днес сатирна драма: пародийно
третиране на познат легендарен разказ, с
което са били закривани постановките на
трагически трилогии в Атина. Що се
отнася до самия текст, стратегията на
Доротея Табакова и Тамара Кръстева е
насочена към комуникативния превод.
През 70-те и 80-те години на миналия век,
период на своеобразен разцвет в
преводите на класически автори у нас,
като стандарт за предаването на
антична поезия се бяха наложили
принципите на еквилинеарността
(превеждането стих за стих със запазване
на общия брой на стиховете) и
еквиметричността (използването на
строг ритмичен аналог на съответните
антични поетични стъпки). В новите
Еврипидови преводи и двата принципа са
не толкова нарушени, колкото разчупени.
Използван е български ямб вместо
изкуствено създадения аналог на
античния ямбичен триметър. На места
целостта на оригиналния стих е
раздробена в два преводни стиха или дори
в недовършени полустихове в по-
емоциналните пасажи. Езикът сякаш се е
водил по Аристотеловото предписание
да бъде “ясен, но не обикновен”. Особено в
“Циклоп” той е доста разговорен и даже
жаргонен, което отразява
хумористичния тон на оригинала. На
едно-две места има съзнателно
осъвременяване на реалиите. Например
“златният ланец” на Парис в “Елена”
зазвучава по различен начин на фона на
днешните си български конотации. Тези
предизвикателни намигвания обаче са
приложени на точните места и с
нужната мяра, така че преводът да не се
превърне в адаптация или пародия.
Всичко това прави новото издание на
избрани трагедии от Еврипид прецедент в
българската преводна литература, който
отваря пространство за нови прочити на
античната класика и е първата крачка
към пълното представяне на този
недостатъчно познат автор пред
българската читателска публика.

ДИМИТЪР ИЛИЕВ

Еврипид, „Избрани трагедии”,
прев. от старогръцки Доротея Табакова,
Тамара Кръстева, Фондация за българска
литература, колекция Архетип, 2008.

Еврипид – различният

В началото бе Словото, и Словото беше у
Бога, и Бог беше Словото.
Всичко чрез него става, и без Него не
става ни едно от онова, което е станало.
В него имаше живот, и животът беше
светлина за човеците.

(Иоан 1:1-4)

Тези прекрасни и мъдри слова на свети
апостол и евангелист Иоан са едно
прекрасно начало за представянето на
издателския проект “Архетип” на
Фондация за българска литература,
първата сред които е „Спасителна книга”
или Симеоновият изборник.
Душеспасителни и поучителни слова
събрани и записани преди десет века –
прекрасен синтез между наставленията
на древните свети отци и пастирски
примери от благочестивия и Богоугоден
живот.
Една книга, нямаща за цел да „поразява” с
ученост, а да бъде помощник на днешния и

бъдещия философ, филолог, богослов или
обикновен душепастир в тяхната
отговорна научна, образователна и
богословска работа и служение.
Именно освещаването и официалното
представяне на „Спасителна книга” събра
филолози, слависти, философи, богослови,
антрополози – преподаватели, студенти,
ученици и научни работници – в
академическия храм „Свети Климент
Охридски” на Богословски факултет при
Софийския университет на 11 юни 2009 г.
В средата на вечерното богослужение с
молитвата „Човеколюбивий Господи,
Иисусе Христе! Молим ти се усърдно –
погледни с милостиво око на нас твоите
раби и послушай гласа на нашето
моление, което ти принасяме с вяра,
понеже ти си Сам си казал:  „Всичко
каквото и да поискате с вяра, вярвайте,
че ще получите и ще ви бъде дадено”
йеромонах хаджи д-р Стефан и
свещеноиконом Климент в съслужение с
хора на Богословския факултет

Една различна премиера

Литературен вестник 1-7.07.2009
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Плутарх, „Успоредни животописи”, прев.
Драгомира Вълчева, Невена Панова,
Доротея Табакова; ред. Мирена Славова.,
Фондация за българска литература
(колекция Архетип), С., 2008, 13 лв.
Плутарх има сравнително дълга българска
рецепция. Затова новият том с лекота се
вмества в традицията на досегашните
издания. Но не само ги допълва с още осем
животописи, а и някак задава очакването, че в
скоро време представянето на биографичното
съчинение ще бъде завършено и ще се появят и
(поне) откъси от “Нравствени съчинения”,
другия голям корпус на Плутарх. В
настоящото издание имаме една пъстра
типажна подборка – виждаме както
митическите Тезей и Ромул, така и ключови
политически фигури (Алкивиад е достатъчен
пример), а и личности, които сме свикнали да
приемаме първо като интелектуалци, а после
като политици – Демостен и Цицерон.

Милорад Павич, „Пейзаж, рисуван с чай”,
прев. Русанка Ляпова, Алтера, С., 2009,
20 лв.
Романът преплита реалност и фикция,
историческо и актуално, текстът представя
света като място на неочаквани паралели. В
тях, както и в хода на повествованието, е
въвлечен и самият читател не само по силата
на избора си как да чете романа (отделните
глави могат да се четат водоравно или
отвесно подобно на кръстословици), но и като
обект на несподелената любов на главната
героиня.

Алкифрон, „Писма на хетери”,
прев. Драгомира Вълчева, Фондация за
българска литература, С., 2008, 4,99 лв.
Във века на Антонините традицията на
атическата комедия е продължена, но в
лапидарен епистоларен жанр. Писма от хетери
до хетери, както и от хетери до техните
любовници, с адресати и адресанти Фрина,
Бакхида, Хиперид, Менандър, Петала, Ламия.
Текстовете са част от творчеството на
Алкифрон с фикционални писма от земеделци,
рибари, паразити, които въвличат в живата и
динамична среда на класическа Атика. Подобна
практика е част от реторическото изкуство и
е свързана с постоянен списък от имена на

персонажи, които оформят
своеобразен канон от стабилни
роли подобно на Теофрастовите
„Характери”. Забавно и много
поучително четиво за драмите и
перипетиите в тази древна
професия.

А Р Х Е Т И П И
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От гледната точка на човек, който е
замесен професионално, не мога да
преценя доколко на българския читател е
познат т. нар. Симеонов сборник, и ако е
познат – на кой читател и какво
разпознава зад това име. Но колкото и
предпазливо да гледам на осведомеността
на четящия по въпросите на
старобългарската книжнина, несъмнено
са известни учебникарските факти –
това е книга от Симеоновата
библиотека, предназначена за лично
четене и за духовно наставничество на
образцовия владетел – образцов
християнин. Запазен в по-късни предимно
руски преписи, най-ранният и най-
известен от които е от 1073 г.1 ,
сборникът от почти 200 години е обект
на интерес по отношение на своя
произход, предназначение,
разпространение, съдържание, език,
украса, гръцки образци. Той е
представител на една традиция,
продължила поне десет века от
възникването на образците до
последните запазени преписи на превода –
справочник за придобиване на знание и за
спасение на душата.
„Спасителна книга” не е Симеоновият
сборник. Както показва подзаглавието,
това е „Гръцкият оригинал на
Симеоновия сборник”, и още – книга,
произхождаща и съставена от различни
речи и душеполезни разкази, наречена
„Спасителна”. И още (определението в
много информативния предговор от
преводачите Петя Янева и Сергей Иванов) –
„многофункционална догматико-
екзегетическа и етико-нормативна, т.е. в
крайна сметка универсална антология”
(с. 12, курс. авторите). Същински гръцки
оригинал на Симеоновия сборник като
цяло не е открит – познати са над 20
гръцки ръкописа със сходно съдържание, а
идентифицирането и подготовката за
издаване на гръцките оригинали на
преводните старобългарски фрагменти е
резултат от дългогодишните усилия на
Петя Янева.2  Сега, докато очакваме да
излезе от печат самият гръцки сборник,
вече е готов неговият превод на
съвременен български език.
Спасителната книга съдържа 450 статии
– откъси от над 40 средновековни автори
с повече от 140 произведения, посветени
на догматически въпроси, на
християнската етика, на трудни места
от Библията, но също и на въпроси от
областта на философията,
литературната теория, летоброенето и
т.н. Те са организирани в няколко
тематични дяла – първият е посветен на
Бога, вторият – на човека (т.е. на добрия
християнин), третият – на знанията за
Писанието и изобщо за добродетелите,
пороците и заобикалящия ни свят.

Голяма част от тях са под формата на
въпроси и отговори, често са посочени
авторите им. При това многообразие
недостатък на книгата е отсъствието
на съдържание – ориентирането сред
статиите се нуждае от предварително
знание за тяхната подредба. Това
донякъде се компенсира обаче от
последователното им номериране (то
отговаря на реда и номерацията на
статиите в предстоящия да излезе
гръцки текст на сборника). Чувства се
нуждата и от коментари – преводният
текст е съпътстван само от бележки за
библейските цитати и от неголям брой
културно-исторически и езикови
обяснения. Както беше изтъкнато на
премиерата на книгата, преводачите са
направили обширни коментари, но поради
големия обем на текста те се нуждаят
от отделен том. Аз се надявам такъв
том да се появи.
И така – имаме съвременен превод на
книга, преведена преди десет века на
старобългарски. Специалистите могат да
я ползват като превод на трудния на
места старобългарски, като превод на
гръцкия, който от своя страна е
оригиналът на трудния старобългарски (и
не се съмнявам, че сам по себе си е труден
на същите места), или пък изобщо като
един от немногобройните български
преводи на частица от византийската
култура. Като книга за специалисти
(филолози, философи, богослови,
историци) тя е пряко обвързана със
споменатите оригинали. Но това не е
само книга за специалисти. Въпреки че се
състои от 450 откъса (някои от тях са с
обема на самостоятелно слово, други –
кратки схолии в бележка под линия), а
въпросоотговорната им структура
позволява да се четат без определен ред,
това е една цялост, която може да бъде
започната от началото и да се изчете до
края без препратки към старобългарския
превод, нито към гръцкия оригинал.
Съдържанието е религиозно, но

адресатът е светският човек, който
иска да живее в хармония с Бога и света –
като добър християнин, но не непременно
като монах или отшелник (срв. напр. „15-и
въпрос. Ако някой има жена и деца и се
грижи за житейските неща, как може
той да се хареса на Бога и да спази
заповедите?”, с. 158). Той иска да знае за
единосъщието на Светата Троица, за реда
и решенията на Вселенските събори, за
противоречията в Библията, но и за
имената на месеците, за същността,
природата, разликата, за случайното и за
частното.
Статиите в сборника принадлежат на
автори от различни епохи и с различен
стил на изразяване. Би било интересно да
се наблюдава „многоезичието” в гръцкия
език от византийската епоха, но и
преводът не спестява различията в
стиловете. В него се разпознават
преводаческите навици на класическия
филолог – резултатът е верен и четивен
български текст, зад който се усеща
спецификата на средновековния или
античния начин на мислене. В по-общ план
тази специфика се подчертава и от
замисъла на антологията, и от
структурата на въпросите и
отговорите, и от авторитета и
убедителността на привежданите
аргументи. Така книгата е многопластов
образ на средновековния образован и
търсещ християнин заедно с неговата
библиотека, събрала имената на Отците
на църквата, на екзегети, мислители,
обществени фигури и обикновени монаси.
Освен завършек на цялостния корпус,
посветен на Симеоновия сборник
(изследвания и текст, речник-индекс и
гръцки извори), Спасителната книга е
хронологичният предел и в друга поредица –
изданията на антични и средновековни
произведения от „Колекция Архетип”.
Отношенията и връзките на тази книга с
другите текстове не се изразяват само в
колебание до кои книги да наредя този
том в личната си библиотека, а я правят
част от непрекъснатото преливане от
античността към Средновековието,
което се забелязва в текста и на самата
антология.

АНЕТА ДИМИТРОВА
1 Симеонов сборник (по Светославовия
препис от 1073 г.), т. 1. Изследвания и
текст, С., 1991, т. 2. Речник-индекс, С.,
1993.
2 Янева, П. Симеонов сборник (по
Светославовия препис от 1073 г.), т. 3.
Гръцки извори, С., (под печат).

„Спасителна книга” (Гръцкият
оригинал на Симеоновия сборник), прев.
от старогръцки Петя Янева, Сергей
Иванов, колекция Архетип, 2008.

Книга за спасение и размишление

отслужиха молебен за освещаване на
добрите дела и начинания за целия
преводачески колектив и издателския
екип на проекта и призоваха Божията
благодат и ангели пазители за наставници
над техните бъдещи Богоугодни дела.
Аулата на факултета се оказа тясна да
побере всички студенти, издатели,
академични и научни деятели и творци
дошли да уважат труда на преводаческия
екип под ръководството на
проф. дфн Мирена Славова и на
издателския екип от Фондация за
българска литература с изпълнителен
директор г-н Румен Баросов.
В традицията на академическата
общност на Богословския факултет
официалното представяне започна с
православни песнопения: тропар на Света
Богородица - Достойно Ест, тропар на
свети Климент Охридски и хвалебно
песнопение за свети Иван Рилски –
Чудотворец, представени ангелогласно
от хора на Националната гимназия за
древни езици и култури.
В словото си доц. д-р Е. Трайчев – декан на
Богословския факултет и домакин на

събитието – подчерта, че всеки опит за
превеждане и изследване, който е
посветен на Църквата, подтиква към
размисъл за духовните реалности,
каквито са Светата Троица,
Боговъплъщението, изкуплението и
освещаването на човека – стойности и
нравствени устои, събрани в „Спасителна
книга”.
Пред аудиторията, уважила този духовен
празник, проф. дфн Г. Попов направи
научен и историко-лингвистичен паралел
между преводите на „Спасителна книга”
от старобългарски и настоящия от
гръцкия оригинал.
Издателят Румен Баросов накратко, но
вдъхновено представи цялата колекция
“Архетип”, в която са издадени още
преводи на Еврипид, Изократ, Плутарх,
Алкифрон, Елиан, както и византийският
епос “Дигенис Акритас”.
Доц. дфн Петя Янева, декан на ФКНФ, от
свое име и от името на другия преводач
на “Спасителна книга”, доц. д-р Сергей
Иванов, представи дългогодишните им
занимания с текста, обвързани с
работата по различните ръкописи на

Симеоновия сборник и на множество
други специалисти, главно слависти: част
от тях присъстваха в залата и приемаха
настоящата премиера също като духовен
празник.
Дано чрез запознаването с тази достойна
за похвала книга се настроим за духовни и
културни подвизи, без да униваме и
роптаем, но с мъдростта, търпението и
смирението на светите отци да вървим
по пътя на нашето културно и
нравствено усъвършенстване.
Да помним думите от Свещеното
Писание, които ни задължават „да бъдем
твърди и много храбри и да не се
отклоняваме ни надясно, ни наляво, а да
постъпваме мъдро и благоразумно”. (Ис.
Нав. 1:7)
Вярвам и ще се моля този ценен труд за
българското богословие, философия,
филология да допринесе за укрепване на
знанието, културността и вярата в
православния ни народ.
Край и Богу слава!

Йеромонах ХАДЖИ Д-Р СТЕФАН
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“Дигенис Акритас”, прев., Борис Вунчев,
редактор: Мирена Славова, Драгомира
Вълчева; худ. редактор: Тамара Кръстева,
Елени Церовска, Фондация за българска
литература (колекция Архетип), С., 2008,
173 с., 8 лв.
Средновековният героичен цикъл на източния
средиземноморски свят е събран и оформен
литературно за пръв път през ХII в. от
неизвестен византийски автор. Действието на
“Дигенис Акритас” се развива в една от най-
горещите точки на средновековния свят – на
източната граница между християнския и
мюсюлманския свят, между Византия и
Халифата. В планинските теснини на
Кападокия героят Василий, син
на византийска аристократка и
на потомък на митичния Харун
ал-Рашид, се сражава с
митологични чудовища,
побеждава разбойници и
прелъстява девици.

Клавдий Елиан, „Шарени истории”, прев.
Николай Шаранков, Невена Панова,
редактор: Мирена Славова,  Фондация за
българска литература (колекция Архетип),
С., 2008, 9,99 лв.
Елиан е представител на втората софистика и
пише характерно за своята епоха, познаваме
този стил на български от “Атически нощи”
на римлянина Авъл Гелий; разлики, разбира се,
има, в “Шарени истории” “шаренията” е сякаш
дори по-голяма (несъмнено предизвикателство
и за всеки преводач), но сред нея откриваме
редица сюжети, образи и реалии, които са
превърнали античността в класика, а така
явно, въпреки минималната дистанция, ги е
разбирал и самият автор, и е увличал, но и
поучавал чрез тях.

Франсоа дьо Полиняк, “Раждането на
гръцкия град. Култове, пространство и
общество, VIII-VII в. пр.Хр.”, прев. В.
Атанасова, ред. Г. Гочев, В. Маринов, НБУ,
2009, 294 с., 16 лв.
Едно наистина важно изследване върху
палеогенезата като ключов феномен за
класическата гръцка политическа и културна
история. Преосмисляне на методологии,
понятия и общностни отношения. Извеждане
напред на организирането на култовите
практики и места при възникването и
функционирането на полиса въобще и
своеобразно отдръпване от ролята на Атина
като единствен модел при проучването на
проблематиката. Сериозно българско издание,
представено в присъствието на автора през
май т.г.

А Р Х Е Т И П И
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ЧАСТ I – ЕДИН ЗИМЕН ДЕН (work in
progress)
Концепция – Ана Васева
Фотография – Иван Дончев
Теория – Боян Манчев
Участват – Ана Васева и Ива Свещарова

МАЛКИ МОМИЧЕНЦА е проект, чиято
рамка обхваща ЕДИН ЗИМЕН ДЕН,
ВОЙНАТА НА МАЛКИТЕ МОМИЧЕНЦА
И МАЛКИ МОМИЧЕНЦА 1.
„Един зимен ден” е първа част от
дългосрочния проект „Малки момиченца”.
В него  малките момиченца, изтощени от
писане на проекти, от заливане с
„креативна култура” и от „забавления”,
от агресията на лица и не-лица с по-
„силна” позиция в политическите и
икономическите и други йерархии,
решават да вземат нещата в свои ръце.
Заемат се с разнородни съпротивителни
действия и след победата се отдават на
лентяйство и непродуктивни дейности.
Малкото момиченце в нашата концепция
е фигура на „крехката съпротива”1 , която
го предпоставя не само като фигура на
слабостта, чупливостта, като жертва и
т.н. (и в никакъв случай не го чете през
праволинейни псевдо-етически и крипто-
християнски тези за силата на слабостта
и т.н.), а като неконтролируема сила,
чиито умора, капризи, упоритост и
непредсказуемост насаждат хаос и

дестабилизират властовите и
подмолно насилнически
режими на обществата,
които осцилират днес между
олигархическото апроприиране
на частното и публичното

съществуване и незабележимите
диспозитиви на контрола.
Ако днешните социо-икономически
модели произвеждат малкото момиченце
като тотална фигура на обективацията –
идеалният, несъпротивляващ се, “мек”
обект на желанието, или идеалният
възпитан и несъпротивляващ се
консуматор – нова версия на пасивната
платонова материя, формирана от
идеалните пазарни форми-продукти, то, в
отговор, този проект цели радикалното
ресубективизиране на фигурата на
малкото момиченце като алтернативен
модел на ставане-субект.

* * *

“Един зимен ден” се противопоставя на
митологията на труда като основна цел и
средство за съществуване. Негов хоризонт
са удоволствието и свободното време,
лишено от производителност –
свободното време извън диалектиката с
времето на труда, която днес се свежда
до вулгарната идея да работим като
скотове, за да се „изцепим” в петък вечер и
да похарчим всичко спечелено със
затъпяващ труд през седмицата.
Като част от широката рамка на
„Малките момиченца” „Един зимен ден”
показва жизнената, хаотична сила на
малките момиченца – на иманентната
дезорганизация на живота,
противопоставена на всякакви
виталистки митове, чието ехо
продължава да заглъхва в съвременните
изкуства.
 „Радостта от живота” на малките
момиченца се противопоставя на лесните
митове за забавата и щастието, и в

На 19-и и 20-и юни в галерия „Васка Емануилова” беше представен проектът „Един
зимен ден”, work in progress („Малки момиченца”, част 1), концепция – Ана Васева,

фотография – Иван Дончев, теория – Боян Манчев. Диспозитивът е семпъл: в една
от празните зали на галерията стои монитор върху висок постамент. На

монитора се излъчват серии от фотографии на две „малки момиченца” (Ана Васева
и Ива Свещарова), които се забавляват в дълбокия сняг – подскачат, замерят се със

снежни топки, търкалят се прегърнати в снега. Зад постамента идва шум от
дишане и смях: на „гърба” на постамента е инсталиран втори монитор, показващ
кратко видео: задъхано тичане през снега, през погледа на „момиченцето”, което

завършва с търкаляне и кикот.

МАЛКИ МОМИЧЕНЦА

“Не бива да пропуснем... красавеца
Изократ... Изократ е още млад, Федре. Но
искам да ти кажа какво предричам за него...
Аз мисля, че ако се гледат Лизиевите слова,
Изократ е с по-добри заложби, а освен това
има и по-благороден примес в характера си.
Тъй че няма да е никак чудно, ако с
напредването на годините надмине в тоя
вид слово, с който се заема сега, всички
занимавали се с ораторство дотам, че те
да изглеждат пред него по-слаби и от деца.
А ако това не му стигне, нека
божественият подтик го отведе към още
по-велики дела. Защото той има по
природа в умствения си строй, мили ми
Федре, известна склонност към
философия. Та тая вест от тукашните
богове аз ще отнеса на Изократ, на моя
любимец.”1

Колкото и да е изненадващо, тези думи
принадлежат на късния Платон, или поне
на зрелия. И действително във “Федър”
единственият оратор, който бива
похвален по този начин (да, несъмнено
малко ироничен, но все пак), е Изократ. За
Изократ на български не се знае почти
нищо, нямаме никаква рецепция до
момента. Затова, най-напред, е особено
значим томът с почти всички негови речи
(а и с някои писма), който също е част от
колекция “Архетип” на Фондация за
българска литература. Затова и пиша тази

философия vs реторика
кратка бележка, въпреки че издаването на
Изократ заслужава и сигурно ще получи
далеч по-пространни и по-задълбочени
рецензии. Доколкото съм част от
преводаческия екип на “Архетип”, а и
доколкото съм се занимавала дотук
основно с Платон, някак се чувствам хем
възпрепятствана да пиша обширно “за”
която и да било от книгите, така и някак
задължена все пак да го сторя. И смятам
Изократовия превод за важен точно
защото той ще направи по-
равнопоставено обглеждането на двата
основни образователни модела в
класическа Атина, Платоновия и
Изократовия, както обикновено твърдят
специалистите, а и ще изясни къде
всъщност се полага дискусионното
различно между тях: какво е реторика и
какво е философия, кой е реторът, и кой
философът... А може би сериозна разлика
през IV в. все още няма, или тя поне не е
чисто понятийна, а се отнася по-скоро до
целите, насоките, отношението към
действителността, интереса към света
тук и към онзи на идеите... Защото дори
Платон да не препоръчва на хората да се
занимават открито с реторика и да не се
нарича (нито той сам, нито неговият
Сократ) ретор, то поне Изократ
постоянно изравнява, или почти,
реториката и философията, и препоръчва

заниманието с философия, дори за него
това да е нещо друго... А може би
въпросът е в различното отношение към
словото, към неговите нива и
комуникативни възможности. Изократ е
все пак най-известен със своя “Панегирик”,
тържествената реч, поне номинално
предназначена за тържествено слушане от
голяма общност по тържествен повод,
докато Платон иска да покаже какво
постига всекидневното слово пред малка
общност и при пълно съобразяване със
способностите и настроенията на тази
общност. Затова и Изократ, като го
четем философски, звучи като по-голям
практик и е донякъде по-разбираем и по-
сентенциозен, но не е и софист, който да
претендира, че следването на неговото
слово безусловно носи успех и щастие,
дори пише открито срещу софистите.
Всъщност новият български превод звучи
прекрасно - и леко, и плавно, и смислено, и
увлекателно, но пък не трябва да се
увличаме прекалено, дотам, че да
забравяме, че в античната литература има
и сложни, неравни текстове (макар че
Платон определено е по-неравен от
Изократ), които влизат в сложни
отношения с други текстове, дори на пръв
поглед да разнищват клиширани въпроси
като този дали и доколко Елена е била
красива и какво следва от това (защото

Изократ е
един от
авторите,
писали
“Възхвала на
Елена”).
Разбира се,
Изократ
може да бъде
четен и
политически,
а неговата
концепция за панелинизъм, както и по-
конкретните му съвети към конкретни
владетели, да бъдат поставяни в различни
паневропейски перспективи, но тук пак ще
стигнем до идеята за приоритета на
пайдеята, на образоваността и
културността като носител и модел на
политически ценности и блага. Изобщо,
струва си Изократ да бъде четен.

НЕВЕНА ПАНОВА

1 Платон, “Федър” 278е-279а ,
прев. Б. Богданов.

„Изократ. Речи”, прев. Виолета Герджикова,
Николай Шаранков; ред. Мирена Славова. С.:
Фондация за българска литература
(колекция Архетип), 2008, ISBN: 978-954-677-
052-3, 487 с., 19, 99 лв.

тяхната калпазанщина проблясва
съпротивата на света, съпротивата като
максимален опит на материалната
интензивност и присъствието на света,
но без регресия в нови експресивистки
митове. Това не е политическо изкуство,
нито пък super cool sexy art project. Но пък
ние се забавляваме добре и вярваме, че си
заслужава забавата.
А. В. и Б. М.

ФРАГМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА
МАЛКИ МОМИЧЕНЦА 1

Малките момиченца запретват ръкави,
защото хич не им е добре. А за това, че хич
не им е добре, съдим по следните
признаци:

Из ФАЗА 1 - Страданията на малките
момиченца (или как беше потисната
основната сила на радостта и
творчеството)

- Някой зъл човек кара малките момиченца
да се забавляват, а те го гледат на кръв;
тъжни, нещастни и отчаяни танцуват
тъпи танци на тъпа музика, правят
шопинг и пр. гадости.
- Малки момиченца пишат проекти за Арт
неща, затрупани от формуляри и с налуден
поглед.
- Малки момиченца умират от стомашни
болки, преяли с хамбургери и препили  кола.
- Малки момиченца повръщат от
гореспоменатото.

След това на малките момиченца им
писва ужасно и се разбесняват така,
както само едни истински малки
момиченца могат.

ФАЗА 2 - Организация и контраатака

(...)

ФАЗА 3 - Малките момиченца в действие

(...)

Из ФАЗА 4. Идиличен живот на
победилите малки момиченца (подзаглавие
– забавления)

- Малки момиченца похапват много
бонбони на поляна (вредна дейност, с
елементи на разхищение и упадъчност)
- Малки момиченца се къпят във ваната
(непозволени водни дейности)
- Малки момиченца скачат на леглото
(непроизводителна дейност с опасност за
инвентара)
- Малки момиченца похапват бонбони,
поседнали върху трупа на мазен чичко
бизнесмен (наслада от вредни храни върху
трупа на капитализма)
- Малки момиченца се валят в снега
(непродуктивни движения и загуба на
време)
- Малки момиченца се валят в калта
(непродуктивни движения и загуба на
време, плюс изцапване на облеклото)
- Малки момиченца четат книжки в захлас,
засмукали палец (занимават се със скучни и
неносещи доход неща, които дори не са
забавни)

И така, насред дивата идилия на малките
момиченца, светът никога вече няма да
бъде същият.

1 Вж. статията на Ана Васева „Fragile
resistance”, http://www.euroalter.com/
article_subpages/article42fragile.html  /
EUROPA newspaper, London, may/june
2008, pg. 21

Визия
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Един от френските философи, които се
цитират и обсъждат по цял свят днес, е
марксистът Ален Бадиу (1937). Преди
предстоящата беседа за пръв път
потърсих негови книги, за да се запозная с
позицията му, и избраната “Теория на
субекта” се оказа непосилно изпитание за
филологическата ми търпеливост заради
параболи като следната (в края на
разглеждането на стихотворението на
Стефан Маларме «A la nue accablante
tu...»):
Оттук насетне стихотворението вече не
е само метафора на диалектическите
категории. То е техният концепт.
Реалността на категориите заработва,
за да задвижи поетичното.
Поетически ние минаваме от кораба към
сирената (образи от творбата – б.м.), и
двете метафорически фигури на чезнещия
термин, посредством изчезването на
първата фигура, откъдето се поражда
необходимостта от втората.
Каквото казва, стихотворението го
прави.
С което то се сродява с марксическото
действие, където написаното никога не е
било друго, освен онова, което поддържа
политическия субект в
антагонистическото му единство. След
Ленин всяко марксистко писание има за
заглавие: настоящата ситуация и
нашите задачи.

(Théorie du sujet, P., 1982 p. 99-100)
Да вметнем, че наред с поезията другите
източници на такива ненадейни паралели
на политическото марксическо действие
са Лакановата психоанализа и
математиката.
На срещата с философа първият въпрос на
журналиста от в. “Монд” Жан Бирнбум
бе: “Обича ли учителят на мисълта тази
хистеричка – литературата?” Питане,
счетено за уместно като начало на
разговор с философ, който щедро се
позовава на литературни текстове, в
рамките на форум, посветен на романа и
въобще на литературата. На каква
литература се позовава обаче Бадиу:
Маларме, както по-горе, Хьолдерлин;
Есхил и Софокъл; признава си, че обича
Толстой, но не може да го подчини на
задачите на рефлексията. Ако е позволена
спонтанната асоциация и препратка към
българския случай, запитах се кого трябва
да вземат за опори българските
философстващи (ако изобщо трябва да
търсят опори): Маларме или Яворов, или
Траянов? Отговорът изглежда очевиден.
Но ако сменим въпроса с “кого цитират”,
вече имаме чудесна тема за смислен
препрочит на корпуса на българската
философска кижнина. Ето още едно вече
чисто филологическо питане, което идва
от думата “опора”, същата, която е в
корена на френския глагол, преведен с
“поддържа” в гореприведения цитат.
Френските съответствия са глаголът
supporter и името support, преводимо
като “опора”, “носител” в речта, като
такъв носител може да е книга, диск или
списание, но внимание! това може да
стане и “субстрат” в разбирането на
изкушените във философското
авторитетни български преводачи от
френски.
И тъй, какво е литературата – възможен
субстрат или практичен носител, или
опора за разбирането на самата
философия? Фронталното питане на
журналиста (което дадохме по-горе) бе
поотместено, разбира се, от Бадиу с
любовните афинитети към онова, което
е същността и на литература, и на
философия, а именно изказването на
истината. Но истината на
литературата е “сляпа”, “скрита”.
Изключителното е, че тази литература
не просто схваща истината, тя може да
я произвежда, да я сътворява, както

поезията на Маларме открива
поетичните средства, за да свърже
абсолютното със случайността. И още
нещо: философията е между изкуството
и политическото, тя дава термините,
или концептуализира “слепотата” на
поезията. Тук, изглежда, е и онова, което
прави философията смешна, поне в очите
на нефилософстващите филолози, а
именно, това, което Ален Бадиу нарече
нейно “деспотично изкушение” да дава
предписания, както знаем, и на
литературата, и на политиката.
(Тъжното е, че ефект някакъв от това
усилие няма, освен че филофстващите се
ползват с авторитет от времената на
най-дълбока древност и често намират
прием в княжески дворове.)
Разбира се, в началото на философската
неприязън към литературата, особено
искрена сред българските философи
впрочем, е изгонването на поетите от
Платоновата държава. Само че
уточнението, което даде Ален Бадиу и
което бе мехлем за всички мои провали да
вляза в диалог като литератор с
философи, припомня, че са изгонени
поетите, които следват имитацията, с
други думи пропъдена е “концепцията за
миметичността на изкуството”.
Именно за имитацията се е смятало в
Аристотелово време, че е първопринцип
на поезията, така че двете понятия са се
припокривали. Не така стоят нещата
след натрупаните оттогава разсъждения
за природата на поетическото. Особено
напоследък, от романтизма насетне,
определено поетическото се оценява
тъкмо по пълното си неподобие с
каквото и да е друго освен със самото
себе си, тоест налице е войнстващ
амиметизъм, бихме казали в повече от
Ален Бадиу. Тук е мястото да уточним,
че философът бе поканен на среща в
рамките на форум, посветен на романа, а
такъв жанр въобще не влиза в полето
около Държавата, за която се говори при
Платон. Знаем, че спрямо романа
склонността към подражание се оказва
доста устойчива, докато поезията
радикално го загърбва. Всъщност в
постплатоновския днешен хаос от
писане и почерци често претенциите,
поетически или романови, нямат нищо
общо с истината на самите
произведения. Но при всички случаи за
филолога е ясно, че в цялата литературна
продукция, която езикът някак не се
извърта да нарече “творчество”, въпросът
за подражанието (и прочие поетически
категории) съвсем не е толкова важен,
ако въобще някой днес си го поставя, по-
важно е вписването в традицията на
писането. За подражанието питат
студентите на изпита по ЛТЗ.
Маларме не е от поетите, които
подражават или имитират. Те обаче са в
истинното. Връщам се към цитата, с
който започнах, и към реакцията, която
породи поставянето на едно
стихотворение редом до Лениновото
действие. Какво друго, освен потрес. Но
не възроптах, нито оставих книгата,
напротив, продължих още по-настървено
да чета. Давам си сметка, че това е
съвършеният прочит на поезията на
Маларме, в който нейната завършеност
става философско концептуализиране, а
готовата марксистка дефиниция
“идеалистичен структурализъм” ще се
окаже не евтина редукция, а откриване на
другата диалектика, тази на
материалистичното и на историческото.
Само така поезията отваря
необозримото пространство на онова,
което е истина, а истината не е
дефиниция – тя е в истинното; не
просто на страната на истинното,
както за един добронамерен активизъм.
Както и да е, в прескока отвъд

литература и философия към маоизъм се
питам как бих могла да вместя и
евтиното индустриално производство, с
което постмаоистката република залива
света и на което впрочем мнозина са
благодарни заради ниските цени.
Потресът беше сложен и на масата на
обсъжданията, но по съвършено френски
начин с въпроса как да се съвмести
режещият тон на книгите на Бадиу с
плавното устно изложение в беседата му.
А освен с бавния ритъм, с отчетливото
артикулиране на думата в
неподражаемата академична интонация,
която се плъзга по гладките
синтактични форми, без граматически
еквилибристики, говоренето на Бадиу
също беше потресаващо със своята
прозрачност. С простотата, така че
знанията по френски на гимназист биха
били достатъчни да преведе думите.
Какво е изключителното, ще разберете,
като си дадете сметка, че същите тези
гимназиални знания ще стигнат колкото
за едно несигурно “мерси”, когато се
взима сандвичът с майо (вместо
майонеза) в Макдо, защото в гимназията
учат, че майо значи бански костюм. Тази
величествена революция на езика, която
се разигра и която помете фалшивите
езикови форми, бухнали в какви ли не
контексти от днешното общуване и
изобретени в желанието за
икономичност, беше простичко обяснена
от “учителя на мисълта” като умение да
се обърне към публиката си. Два стила на
говорене, на езика, аз бих го нарекла: две
господства над езика, този на
полемиката, бил той десен или ляв по
убеждения, но екстремен, и онзи на
самото убеждаване, който спира в
завършения езиков модел и се разлива
плавно с разгъването на своето виждане.
(А каква мисъл пред касите на веригите за
бързо хранене?)
Публиката, извор на ораторското
изящество, което разкриваше красотата
на чистия термин, без да го натяква, и
раждаше метафори, без да плаща дан на
реторическото красноречие, изящество,
което бе самата разгъваща се мисъл,
освободена от тревоги, но не и от
историческата си диалектичност,
поднесе в отплата една изумителна
инсталация. Още в първите 15 минути
отделни слушатели (не изглеждаха
подставени лица) заслизаха от високите
места по-близо до сцената, в чиято
предна част бяха двамата събеседващи.
Самото събиране стана в зала със стъклен
похлупак, закрепен на около 50 см над
стените, така че помещението има
постоянен приток на свеж въздух. Над
сцената обаче покривната конструкция е
плътна. Още от началото на срещата
общо място в обръщенията към
публиката стана да се благодари, че този
горещ неделен следобед са посветили на
разговор за отношенията между
философия и литература. Че под
стъклото напича, знам от опит; че беше
топло, беше, но не повече от 25°. След
първите явно неподставени лица
потокът бягащи от високите места в
посока сцената се усили: слизат
съсредоточени, току на пръсти, но
шумът от стъпките по леките
сглобяеми панели бе неизбежен. Някои
насядаха в крайчеца на сцената, други
оставаха прави на сянка, далеч от обсега
на стъкления покрив. Докато
организаторът, енергичният директор на
вила “Жийе” Ги Валтер, взе микрофона и
прикани, който ще слиза, да слиза, вметна
нещо около мерките за сигурност, след
което имаше масиран тласък и
позволение за сядане по сцената, така че
около двамата на сцената се образува
плътен кръг. Дори професорът и

журналистът се попреместиха назад да
отворят място за предния фронт
седящи.
Че беше топло, топло беше, ама чак пък
толкова? И аз бях там, но не се изкуших
да се преместя близо до Ален Бадиу, по
който се бях вече захласнала. С
приятелите си коментирахме този мерак
да се слиза, дамата отпред ни подсказа
думата “миметизъм”. Какво имитираха
тези слушатели, впрочем без нищо общо
нито по възраст, нито по социален
статус. Или бяха призовани от словото
на философа? Запленени от обаянието на
68-а, което витае около него? И която
поискаха да изиграят, нарушавайки
разпределението на пространството в
залата като снемане на установения ред
и настояване за нови равенства и
близости?
Същата публика, когато дойде ред и на
въпросите, не пита, разбира се, нито за
Маларме, нито за «Théorie du sujet», макар
че не се съмнявам, немалка част ги е чела и
познава. Вместо това стана дума за
полемиката около последната книга на
Бадиу със заглавие «На какво е име
Саркози?». Това обаче е друга тема, в
която е замесено малко или много името
на друг също популярен, но предимно във
Франция философ Бернар-Анри Нанси.
Не мога да се освободя от усещането си
на зрител, че НЕЩО се случи. Не от
сферата на философското, но на
революционното. Ален Бадиу между
другото не трепна, докато траеше
ритуалът на слизането. Питах се дали
забеляза скупчилата се публика на
сцената, макар че явно отбеляза
разместването, тъй като сам отмести
масичката на новото място.
Този кратък разказ ще завърши с онова,
което беше редно да е начало, а именно
поводът за тази публична беседа. Тя се
състоя в гр. Лион, Франция, в комплекса
сгради, който носи старото си име на
склад за хранителни припаси “Les
Subsistances”, сега едно от местата за
артистични срещи и спектакли в града.
Тук за трета година подред се провежда
срещата, наречена “Assisses du roman”
(25-31 май), което бихме могли да
преведем с “Четения за романа”,
доколкото четенето на предварително
подготвени текстове влиза в сценария на
повечето от събитията (а колко удачно е
намерено името на този форум, ще си
дадат сметка франкофоните, като се
опитат да го преведат на български).
“Заседанията” за романа протичат като
кръгли маси по определен въпрос, беседи,
четения на художествени текстове.
Участници са около 60 писатели от цял
свят, литературни журналисти,
преводачи. Организатори са
литературният център, вила “Жийе” в
Лион и в. “Монд”, чиято седмична
литературна притурка има немалко
читатели и в България. Подготвя се
ежегодно и издание на
представените текстове.

МАЯ ГОРЧЕВА

Публична беседа на Ален Бадиу
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Холандският фестивал за изпълнителски изкуства
Преди няколко дни, на 28 юни завърши Холандският
фестивал, чието тазгодишно издание започна на 4 юни.
Това е най-старият и авторитетен международен
форум за изпълнителски изкуства в страната. Той е
основан през 1947 г. заедно с фестивалите в Единбург и
Авиньон като опит за преодоляване чрез изкуството на
драматичното  разединение на европейските народи след
Втората световна война. По традиция фестивалът се
провежда всяка година през юни в Амстердам и събира
артисти, теоретици, журналисти и публика от цял
свят. Богатият му едномесечен афиш включва
театрални представления, музикални събития, опера,
модерен танц, мултимедийни спектакли, инсталации,
визуални изкуства и кино. От 2005 г. към основната
програма e  прибавена и серия от съпътстващи събития,
наречени “Храна за ушите”, “Храна за очите” и “Храна за
ума”.
Тази година Холандският фестивал се проведе под
наслова “Спокойствие и тревога”. В изграждането на
програмата художественият екип, състоящ се от Пиер
Ауди - директор, Анемике Кеурентжес и Левен Бертел,
тръгва от известното есе на германския католически
философ Й. Пепер “Свободното време: основа на
културата” (1948), в което той твърди, че
осигуряваното от свободното време душевно
спокойствие  позволява на човека да постигне знание за
съществуването и в този смисъл е фундаментално за
европейската култура. Във въвеждащия си текст към
каталога на фестивала те заявяват: “Днес сме приели
мъдростта, че живеем, за да работим, за да постигнем
или придобием нещо. Основанието за съществуването на
човека сега е неговият икономически принос, внушено ни
е, че всичко, с което се занимаваме, трябва да бъде
доходоносно и полезно. Това разбиране определя цялата
наша цивилизация. Е ли тогава тази наложителна
необходимост да бъдеш полезен пагубна за културата и
изкуството? Или бихме могли да си позволяваме
понякога време, от което нямаме икономическа полза?”
Повечето от включените в афиша спектакли по един или
друг начин рефлектират на този въпрос. От различни
страни и перспективи те се вглеждат в особеното,
напрегнато от тревожност, страхове и безпокойства
съзнание на съвременния човек, обсебен от усилието да
успее или поне да оцелее в днешния прагматичен, бързо
променящ се свят.
Фестивалният афиш беше разделен на четири големи
секции – танц и театър; мултидисциплинарни
представления; опера и музикален театър; музика. Общо
те включваха 34 спектакъла, създадени от някои от
водещите имена в изпълнителските  изкуства днес или
поканени като особено експериментални и неочаквани в
своята област. Между най-интригуващите сред тях се
открояваха “Три сола и дует” на Михаил Баришников и
Ана Лагуна, “Pitie?” на режисьора Ален Плател,
композитора Фабрицио Касол и формацията за
съвременен танц “Les ballets C de la B”, “Проектът
Антониони” на режисьора Иво ван Хове и
амстердамската Тунелгруп, “Врява и безумство” на
режисьора Джон Колинс и нюйоркската компания “El-
evator Repair Service” по известния роман на Уилям
Фокнър, “Йов” по едноименния роман от 1930 г. на
Джоузеф Рот на холандския режисьор Йохан Симонс и
Мюнхнер Камершпиле, “Отидох до къщата, но не влязох”
на германския композитор и режисьор Хайнер Гьобелс по
текстове на Елиът, Бекет и Кафка, танцовата опера на
Саша Валц “Медея” по “Медеяматериал” на Хайнер
Мюлер и музика на Паскал Дюсапен. В оф-програмата
(секция “Храна за очите”) беше включена ретроспектива
от филми на Микеланджело Антониони като специална
съпътстваща серия към спектакъла на Иво ван Хове и
амстердамската Тунелгруп “Проектът Антониони”.
Зрителите можеха да видят “Фотоувеличение” (1966),
“Забриски поинт” (1969), “Професия репортер” (1974),
както и забележителния му триптих, по който
холандският режисьор е направил представлението си
“Приключението ”(1960), “Нощта” (1961) и
“Затъмнението” (1962).
Колоквиумът “Принудени да пътуват?”
“Принудени да пътуват” (“Forced to tour / tour de force?”)
беше названието на колоквиума, иницииран в рамките на
фестивала от Международната асоциация на
театралните критици  (IATC / AICT) и холандската
секция на организацията  (Холанска платформа на
театралните критици). Чудесно организиран и проведен

под ръководството на международния
координатор на холандската секция Лучия
ван Хетерен и програмния координатор на
Холандския фестивал Анемике Кеурентжес
той събра театрални критици от повече от
20 страни – Аржентина, Белгия, България,

Великобритания, Канада, Финландия, Гърция, Унгария,
Израел, Нова Зеландия, Португалия, Полша, Чехия,
Словакия, Словения, Съединените щати, Холандия,
които в продължение на три дни дебатираха върху
ефектите на глобализацията и интензивните
миграционни процеси в света върху театралната
критика. Повечето от представените доклади и
изказвания бяха фокусирани върху мястото и ролята на
критика в днешната едновременно локална и
максимално отворена към различни култури театрална
ситуация. Особено се откроиха онези заключения, които
виждат позицията на театралния критик най-вече като
добре подготвен и съвременно мислещ човек, който
непрекъснато пътува (т.е. следи както театралната
продукция в собствената си страна, така и най-важните
тенденции в глобалната театрална практика) и пренася
и съпоставя адекватно знание, идеи и информация от
локалния към общия театрален контекст и обратното.
Това пътуване между различните събития и култури е
разбирано както в буквалния смисъл на думата, така и
метафорично – като пътешествие и осъществяване на
диалог между националните и общностни различия.
По традиция успоредно с колоквиума беше проведен и
уъркшоп за млади критици, воден от Паоло Едуардо
Карвальо. В последния ден на срещата участниците в
него се включиха в дебата за “пътуващите критици”.
Театралната програма, съпътстваща колоквиума
В дните, в които се проведе колоквиумът (17-20  юни),
участващите в  него имахме възможност да гледаме и
четири от най-интересните театрални спектакли,
включени в основната програма на фестивала. Това бяха
“Орфей” на режисьора Брет Бейли и неговата компания
“Third World Bunfight” от Южна Африка, “Бялото тяло”
на френско-виетнамската хореографка Еа Сола,
“Проектът Антониони” на Иво ван Хове и неговия
театър “Тунелгруп” и “Йов” на Мюнхнер Камершпиле и
другия най-популярен през последните години холандски
режисьор Йохан Симонс, когото българската публика
също познава от гостуването му през 2006 г. на
Международния театрален фестивал “Варненско лято”
със спектакъла “Гласове”. Включването точно на тези
заглавия от афиша в програмата на театралните
критици от различни страни е продиктувано от
желанието те да могат да видят новите спектакли на
няколко от най-изявените имена, присъстващи на
Холандския фестивал 2009, които работят в различни
театрални области и естетики.
“Орфей” е създаден от най-популярния и продуктивен
през последните години южноафрикански режисьор Брет
Бейли и трупата му като представление, принадлежащо
към типа “театър спрямо мястото”. Базирано върху
мита за Орфей и Евридика, то се състои късно вечерта,
на открито, далече от града. Създателите му приканват
зрителите да последват Орфей в спускането му до
подземния свят, за да изведе обратно своята любима, но
всъщност преминават през различни места на болести,
скръб, насилие и страдания, напомнящи реални проблеми
на живота в Южна Африка. Въпреки известната
наивност и илюстративност на гледките и
изпитанията, които спектакълът предлага, той има
силно въздействие най-вече дължащо се на експресивната
африканска музика и ритми. “Бялото тяло” е оригинален
пример за съвременен танц, в който тялото е не само
добре тренирано, но и активен източник на метафори,
асоциации и усещания. Впечатлила през последните
години световните фестивални сцени с опитите си в
областта на политическия танцов театър, Еа Сола
прави представление за Азия, която търси път в
глобалния свят, лутайки се между своята история и
традиции, културата на съвременното консуматорско
общество и доминиращата Европа.
Безспорно най-силни от предложените на участниците в
колоквиума четири спектакъла бяха “Йов” на Йохан
Симонс и “Проектът Антониони” на Иво ван Хове. И
двамата режисьори показват нови примери на своите
вече утвърдени и добре известни в световен мащаб
театрални естетики. Но докато постановката на
Симонс е стабилна следваща проява на неговия
съсредоточен върху експресивното словесно изпълнение
на актьора театър, то работата на Иво ван Хове е

респектираща с новото разгръщане и обогатяване на
мултимедийната му стратегия.
“Проектът Антониони”
Това е една от най-зрелите и мощно въздействащи
постановки на холандския режисьор. Реализиран от
силния екип на Тунелгруп Амстердам  (TA) - общинската
компания на Амстердам,  която е и най-голямата и
утвърдена холандска компания, спектакълът се играе в
забележителната със своето техническо оборудване
Втора зала (Robozaal) на Общинския театър в града.
През последните години Иво ван Хове трайно се насочва
към правенето на ярки и мащабни мултимедийни
спектакли преди всичко по сценариите на ключови за ХХ
век филми. В неговата театрална биография вече са
вписани оригиналните сценични версии на “Лица” на
Джон Касавитис, “Сцени от един семеен живот” на
Ингмар Бергман, “Роко и неговите братя” на Лукино
Висконти. Интересът си към големите режисьори и
филми от 60-те и специално към триптиха на
Антониони, станал основа на последната му работа,
Хове обяснява така: “Не е случайно съвпадение, че
сценариите на Висконти и Антониони, които
използвам, са от ранните 60-те, времето, когато
следвоенното възстановяване е завършено, но старата
система от ценности поражда емоционален вакуум.
Нашата съвременна епоха показва много паралели с тази
ситуация. Глобализацията и откъснатостта от
локалните топоси днес подлагат на натиск
традиционните навици и ценности”. В “Проектът
Антониони” режисьорът изследва силата и границите
на този натиск. Той обединява в обща история
сюжетите на “Приключението”, “Нощта” и
“Затъмнението”, фокусирайки я върху проблема за
мястото, което заема любовта в живота на
съвременните хора.  В спектакъла персонажите от
трите филма  се срещат на голямо нощно парти в
луксозна вила, където в отношенията помежду им, в
постъпките им и скритите зад тях желания Иво ван
Хове проследява невъзможността на съвременния човек
да реализира истинските си любовни чувства и
потребности, доколкото е скован от механично
възпроизвеждани остарели емоционални и поведенчески
норми и страха пред динамиката на бързо променящия
се съвременен свят. Разривът между спокойното
заможно и елегантно съществуване на персонажите и
вътрешната им тревожност, неувереност и
неудовлетвореност в спектакъла е изключително
въздействащо предадена чрез постоянните срещи на
актьорите в една или друга роля на сдържан, външно
обран и спокоен персонаж с тяхното екранно
изображение в едър план, разкриващ чрез техниката на
фотоувеличението бурята от вътрешни страсти,
противоречия и конфлики.  Технически това се постига
чрез постоянното наблюдение и заснемане на
непосредствено присъстващите изпълнители от
няколко непрекъснато движещи се кинокамери и
мултиплициране на заснетото на огромни монитори
или на екран, понякога обхващащ цялото сценично
пространство.
Лицето на съвременния човек
Едно огромно човешко лице, прожектирано на екран,
изпълнил открай докрай отвора на сцената, събира
хипнотично зрителските погледи малко преди
последните минути на спектакъла “Проектът
Антониони”. То е добре гледано, външно спокойно и
овладяно, но почти неуловимите потрепвания на
ноздрите и присвитите крайчета на очите издават едва
удържаната му тревожност и самотност. Лицето на
съвременния човек. Това лице, майсторски застинало
между спокойствието и тревогата, отнася
пътуващият театрален критик от тазгодишното
издание на Холандския фестивал.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

 Амстердам. Холандският фестивал 2009

Сцена от “Проектът Антониони” на Иво ван Хове и
Тунелгруп Амстердам

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фондация „А’Аскеер”

На свое извънредно заседание, проведено на 22.06.2009 г.,
Управителният съвет на Фондация „А‘Аскеер” в състав
проф. Крикор Азарян, Меглена Караламбова, доц.
Марина Райчинова, доц. д-р Венета Дойчева, Йоана
Буковска и Леонид Йовчев; почетният председател
Васил Михайлов и председателят на Надзорния съвет
на фондацията и директор на Театър „Българска
армия” Митко Тодоров не приеха оставката на
председателя на Фондация „А‘Аскеер” Милен Миланов.
Заседанието оцени като особено значима, плодотворна
и приносна проведената с решение на Общото събрание
през сезон 2008–2009 г. реформа в статута на журиране
на наградите „Аскеер”.
Фондация „А’Аскеер” ще проведе през есента кръгла
маса върху назрели проблеми в българския театър и
култура.

Литературен вестник 1-7.07.2009
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Владимир Градев

- Варий Авитий Басиан (204-222), наричан Хелиогабал (в
храма на Емеса, Сирия, като дете става жрец на
Елагабал, слънчево божество, чието име взема), e роден в
Антиохия, Сирия през 204 г. През 218 г. римските легиони
в Сирия го издигат на императорския трон. Като
император Хелиогабал въвежда в Рим източните
култове и поставя начело на римския пантеон своя
слънчев бог (според историка Лампрадий, Хелиогабал
„казвал, че всички богове са само слуги на неговия бог”).
Императорът е убит от личната си гвардия в заговор.
Историческите извори дават нелицеприятен портрет
на този млад, но прочул се с разпуснатите си нрави и
жестокостта си тиран.
- Този на пръв поглед незначителен император привлича
вниманието на двама от големите и своеобразни
представители на европейския авангард: Щефан Георге с
поемата Алгабал (1892) и Хелиогабал или коронованият
анархист на Антонен Арто (1933).
- Четвърт век Щефан Георге издава списанието Blätter
für die Kunst („Страници за изкуството”, 1892-1919),
орган на разработваната от него нова естетика,
основана на формалните критерии на „избор, мяра и
музикалност”. Около списанието се образува Кръгът
Георге (George-Kreis), в който влизат интелектуалци
като литераторите Фридрих Гундолф и Макс Комерел,
художникът Мелхиор Лехтер, историкът Ернст
Канторовиц, философът Лудвиг Клагес и др. В кръга
Георге е обект на абсолютна, стигаща до обожание
почит. Сам поетът не е чужд на пророческите пози и
сакралните роли. Георге възхвалява една идеална
Германия (тази на Гьоте и Хьолдерлин), единствен
наследник на класическа Гърция, но за разлика от някои
свои последователи не приема идеологията и
политиката на националсоциализма и емигрира в
Швейцария, където умира.
- Характерен за края на 19. век е страстният интерес
към упадъчните, декадентски епохи. Залезът на дадена
култура се схваща като кулминация на зрелостта й,
върховен израз на нейната изисканост и цивилизованост.
Героите на упадъчното време противопоставят на
общоприетия морал собствените си, оправдаващи всеки
ексцес, естетически критерии. „Je suis l’Empire à la fin de
sa décadence”, отронва с нега Пол Верлен (Langueur), а в
една от Сатурновите поеми името на Хелиогабал
поражда у него сластни сънища: „Tout enfant, j’allais
rêvant… Héliogabale et Sardanapale” (Résignation).
- В поемата Алгабал Георге вае образа на своя естет
император под влиянието на Хайнрих фон Офтердниген
на Новалис, на Rêve parisien на Бодлер, на Дез Есент,
изтънчения герой декадент на романа Наопаки на
Юисманс, и на свръхчовека на Ницше. Склонността към
изтънчения лукс, изкуствеността, красотата като
единствено правило на живота, пределният, отхвърлящ
всичко естествено естетизъм издигат неподвластния
на чисто човешките чувства и отвъд морала герой на
Георге над човешкия род.
- Поемата е посветена на паметта на Лудвиг II,
екстравагантния крал естет на Бавария (спомнете си за
филма Лудвиг на Висконти), с когото Георге се чувства
духовно близък. Поетът говори в посвещението за
озарението (за Георге, но и за Шопенхауер, Новалис
изкуството е блясък, „светкавица в нощта”, която
свързва крайното с безкрайното), което е получил в
издигнатите от Лудвиг замъци “Линдерхоф” и
“Нойшванщайн”: апотеоз на изкуствената
съзидателност. Хелиогабал (убит и хвърлен в Тибър на 18
години) е наречен по-малък брат на Лудвиг (удавил се на
41), защото в разточителството, безмерната фантазия
и решителното оттегляне от живота баварският крал
надминава дори римския император. Двамата според
Георге ги сродява присмеха на съвременниците, но също
лудостта, търпението и безропотното понасяне на
униженията и страданията (Лудвиг като Алгабал е
Dulderkönig).
- Целта на Георге не е да пресъздаде живота на
императора, нито пък да извае психологически плътен
образ. Изпъква само една черта: изтънченото до
крайност естетическо чувство на младия император.
Още древните историци подчертават волята на
Хелиогабал да подрине и преобърне естествения и

моралния ред на нещата (централна и за
Арто тема). Императорът на Георге създава
свой, напълно автономен свят, който
превъзмогва границите на реалността:
Хелиогабал построява под морето
Unterreich, царство отвъд живота,
изградено само от редки, грижливо подбрани
материали. В градината, изцяло от въглен,
се е оттеглила всяка органика: „Градината
ми няма нужда нито от въздух, нито от
светлина,/ градината, която сам си
построих,/ а безжизнените ята на нейните
птици/ нивга не са виждали още пролетта”.
Голямото черно цвете в нея несъмнено е
отрицание на прочутото, но вече тъй
банално синьо цвете на Новалис. La nature
est bête, възкликва още Юго. Изкуственото е несравнимо
по-красиво от естественото, неуморно повтарят
Бодлер и Маларме, Юисманс и Георге, а животът трябва
да се оттегли, защото върховната ценност –
Изкуството, е несъвместима с него. (Валтер Бенямин в
Париж, столица на XIX в. блестящо анализира
презрението към естествените неща, налагането на
идеала на един изкуствен и стерилен свят). Подземното
царство е неподвластно на природните закони и случая,
творение единствено на волята, на превъзмогващото и
отричащо реалността въображение, то въплъщава идеала
на Георге, който той преследва цял живот.
- Хелиогабал е жрец, верен единствено на същинското си
звание, служението на култа на Красивото,
Изкуственото. Всяко негово ежедневно действие има
ритуална тържественост, всяко действие е напълно
незаинтересовано, само за себе си, изпълнено с чисто
естетическо значение (от Иродиада на Маларме Георге
взема идеята, че изкуството, изобщо красивото е
безплодно и нечовешко).
- В началото на поемата императорът е представен да
свещенодейства в две зали: първата е посветена на
слънцето, но е обляна от ослепителна изкуствена
светлина. Във втората, посветена на луната зала
господстват студените, зимни тонове. Хелиогабал,
отбелязват историците, е чествал свещения брак на
своя слънчев бог с лунната богиня, но и сам богохулно се е
бракосъчетал с жрицата на весталките (изключително
важна тема и за Арто). В лунната зала започва
възраждането на Алгабал, възвръщането на сакралната
чистота, на непосредствената връзка с божественото
(централен мотив на поемата), на детската невинност.
В края на поемата Хелиогабал отравя своите пажове в
съня им: ритуално действие на чиста красота, миг на
абсолютно блаженство, евтаназия, която спестява
шока на пубертета и живота в грубия свят (героят на
Георге е сроден с Жил дьо Ре, прочутия благородник
злодей от 15. век, рафиниран герой на Юисманс от романа
му Там долу, изнасилил и убил множество деца).
- Един роб изплашва с внезапната си поява гълъбите на
императора и смущава извършвания от него ритуал на
върховна хармония. Покрусен, слугата се самоубива.
Хелиогабал заповядва да се увековечи паметта на
неговата жертва, като се гравира името му – Лидий - на
чашата за ритуалните излияния. Смъртта е откъсната
от емоционалната сфера и сюблимирана в
естетическата. Хелиогабал не изпитва нито скръб
(женска слабост), нито състрадание, но дори любовта за
него е само угасващо със своето задоволяване желание.
Човешките, твърде човешки чувства изобщо не
подхождат на царствената не само по сан, но и по вкус,
култура, дух личност.
- На баба си Юлия Меса, която го укорява за
бездействието му  (жените играят важна роля в съдбата
на императора при Арто), Хелиогабал отвръща, че то не е
израз на малодушие и страх от живота, а на ясното
осъзнаване на суетата на всяко действие и на
отхвърлянето като безсмислена на всяка политика (за
Георге това е жестът par excellence на владетеля
художник, да си спомним за крал Лудвиг). Презрението
към практическата страна на живота, антитезата
между твореца и обществото (Хелиогабал оставя с
презрение на тълпата - досегът, с която само го кара по-
болезнено да чувства собствената си изключителност, -
всички лесни удовлетворения и компенсации) е още
романтически мотив. Ала отказът да действа при
Георге е всъщност отказ да се живее. Хелиогабал

разширява с всеки свой жест царството на смъртта:
изграждането на подземното царство, самоубийството
на роба, обезглавяването на брат си (единствено заради
произведения красив ефект от пролятата на белия
мрамор кръв), задушаването на всички пируващи в края на
оргията с дъжд от розови цветчета (най-нежното и
милващото). Хелиогабал присъства на тези срещи със
смъртта без никаква емоция, грижливо подготвяйки
своя собствен край. Единствено музиката (абсолютна
ценност за Георге, но още за Шопенхауер тя е върховен
израз на изкуството) успява да го прелъсти да живее и го
спира да изостави своевременно, с доброволен и
елегантен жест живота (с което да предотврати
мерзката си смърт в нужниците на Рим).
- Антонен Арто пише Хелиогабал или коронованият
анархист през 1933 г., годината, в която умира Георге.
Френският писател скъсва решително с изтънчения,
декадентски естетизъм: езикът е шокиращ, често
обсценен, не са спестени и най-скверни детайли. Арто
изучава най-съвестно всички достъпни му исторически
извори, но изследването му е антиисториографско:
„Писах, споделя той, живота на Хелиогабал, за да
помогна на читателя да се отучи от историята, като
намери при това нейната нишка”.
- „Люлката сперма”, първата част, е сложна
реконструкция на заплетените и преплетени
оплождания, от които идва на бял свят Хелиогабал,
издънка на Басианите от Емеса (днешен Хомс), Сирия.
Най-впечатляващо тук е разстройването на обичайната
вертикална генеалогия (по бащина линия) за сметка на
главозамайващо хоризонтално плодене, при което
бащинството е винаги несигурно и родът се предава
директно от майката на сина.
- Ето началото на романа: „Ако около трупа на
Хелиогабал, умрял без гроб и заклан от своите
охранители в нужника на двореца, е налице интензивно
обращение на кръв и екскременти, то около люлката му
има интензивно обращение на сперма. Хелиогабал е роден
в епоха, когато всички спят с всички и никога не ще
узнаем кой действително е оплодил майка му… що се
отнася до майките,  около новороденото, това отроче
на файтонджия, гъмжи от Юлии – и всички те са най-
висши курви” (Héliogabale, Gallimard, coll. L’imaginaire, p.
11, цифрите в скоби съответстват на страниците на
това издание).
- Мъж стои на върха на генеалогичното дърво: Басиан
файтонджията, станал жрец, отцеубиец и изнасилвач,
от който произлизат всички едноименни женски образи,
които кръжат около Хелиогабал: Юлия Домна, Юлия
Меза, Юлия Мамея и Юлия Семия. Последната, „Юлия
Семия роди Варий Авитий Басиан, по-късно наречен
Елагабал, или син на върховете, самозван Антонин,
Сарданапал, и накрая Хелиогабал, име, което изглежда
щастливо съчетание на най-висшите названия на
слънцето” (12).
- Хелиогабал е рожба на жените. Тайната на неговото
зачеване е потънала в сексуален хаос, който отеква в
рожденото му име – Варий, сочещо множеството и
разнообразието на излялата се в люлката му сперма.
Бащиното му име идва от съпруга на Юлия Семия. Тя
обаче е заченала сина си от брата на мъжа си
или от чичо си, или от братовчеда си
Каракала. Хелиогабал е Варий, син на един
останал завинаги несигурен баща. Това
несигурно бащинство задвижва интригата,

Бележки за Хелиогабал
(из Семинара „Политика и трансцендентност”,
Софийски университет,  Докторантско училище, 2009)
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която плетат четирите Юлии, за да издигнат
Хелиогабал на императорския трон: законността на
властта му идва тъкмо от незаконното му раждане.
- В писмата на Арто от лудницата многократно намира
израз неговият делириум за собствения му произход и
раждане. На 31 декември 1942 г. той пише на майка си:
„майка ми е моя дъщеря и вие дълбоко ме обиждате,
като се наричате моя майка на този свят. Нямам друга
майка на този свят освен Дева Мария” и се подписва
„Антонен Налпас – И. Х.”, отричащ името на бащата,
отъждествяващ се с Христос.
- Местната религия се основава на почитта към
Слънцето и Луната, чиито култови средища са
храмовете в Едеса и Йераполис. Цялата митология е
изградена от фундаменталната тема за смесването и
войната между мъжкия и женския принцип, тема, която
е в основата на съдбата на Хелиогабал и неговата
анархия.
- Между двата храма отношенията са полярни и
допълващи се: „Култът на Баал в Емеса, представен от
могъщия член на черния бог Елагабал, съответства със
сложните си и свръхнатоварени ритуали на култа на
Танит-Аштарта, луната, която, само на няколко
километра беснее в прохладните дълбини на храма в
Йераполис… където са поставени статуите на Юпитер
и Юнона, на които жителите на града дават съзвучни на
техния език имена… между двете се издига трета, също
златна статуя, която изобщо не прилича на другите две:
това е Семейонът” (30). Семейонът, или знакът, е
поставен между двете статуи на мъжкия и женския
принцип и изразява постоянното им взаимоотнасяне.
- Още петгодишен Хелиогабал е посветен за жрец на
слънчевия черен бог: „Този бог Елагабал, или произлезлият
от планината, сияен връх, идва от много далеч. Може би
се е казвал Желание в древната финикийска космогония,
и това желание е плод на бавното и умножено смесване
на струящите от дъното на Дъха на Хаоса принципи”
(17-18).
- Хелиогабал въплъщава основната характеристика на
своя бог: желаещата противоположното и допълващо я
начало сила. Желание, което е плод на дългото омесване
на началата, символизирани от божествата в храма в
Йераполис.
- Двойното, мъжко и женско начало действително
позволява разгръщането на Желанието, ала проблемът на
Арто е единството: Хелиогабал е емблема на твърде
своеобразен, произтичащ от не-идентичността на
началото монотеизъм: „Този монотеизъм, единството
на всичко, което разстройва своеволието и
множеството на нещата, аз наричам анархия. Усетът за
дълбокото единство на нещата е усет за анархията и за
необходимостта да се сведат нещата до единството.
Който има усет за единството има усет за
множеството на нещата, за пушилката от
разновидности, през която трябва да се мине, за да
бъдат те видени и разградени” (45).
- Това е, изявен чрез аномалната генеалогия на римския
император, централният проблем на Хелиогабал:
проблемът за анархията. Анархия и монотеизъм се
преплитат и не си противоречат. Отвеждането на
множеството към едното, на другото към
тъждеството всъщност означава да се отведе едното
към множественото, тъждественото към другото.
Това непрестанно взаимно движение е за Арто
основният смисъл на анархията: анархия, която не е
безначалие, отсъствие на произход, а двойственост на
произхода, на началата. Тя води до истинския според
Арто монотеизъм: по-дълбоко, динамично единство,
живеещо от разпръсването на собственото си единство.
- С това се полага и проблемът за анархичния номос:
закон на съвпадането на собствено и чуждо в
разстройваща из основи принципа на идентичността
динамика. Упражнението е същото като в „театъра на
жестокостта”: „жестокият актьор играе като
мъчения, който, докато гори на кладата, прави през
пламъците знаци, разпръсва форми, давайки така форма
на изгарящия го огън” (Театърът и неговият двойник,
предговор). Хелиогабал въплъщава това упражнение,
излага се сам на неговата противоречивост, за да изложи
на показ тъмната страна на принципа, основаващ
легитимността на властта. Разобличаването на този
принцип минава през подриването на съществуващия ред,
на което Хелиогабал се посвещава напълно, щом слага на
главата си короната.

- Във втората част „Войната на
началата” Арто дава своето
митологическо размишление за
разделното съществуване на
началата. Как се е случило
разделението? Как самото

разделение препраща
към анархичното
единство, което
живее от
разделението. За
Арто анархичното
единство е
резултат от
оплождащата сила
на
противоборството
между мъжкото и женското начало. Двете начала са
били разделени в митична война между мъжкото и
женското, която завършва с победата на мъжете. „Ето
причината за войната: стражите на Мъжкото не вярват
в съвместното съществуване на началата, за тях
умозрителното Мъжко е едно и от него произхожда
всичко… Войната завършва с поражението на жената,
чиито защитници се оттеглят в безпорядък по
бреговете на Месопотамия”.
- Защитниците на женското се оттеглят по
средиземноморските брегове, от тях произхождат
финикийците, чиито наследници са сирийците, т.е.
самият император. Това обяснява смесването на
слънчевия и лунния култ в религията на Хелиогабал,
който поема цялото бреме на борбата, на разкъсващото
привличане, което съединява, разделяйки единяващата
мощ на мъжа и плодящата сила на жената, вертикалната
праволинейност и на хоризонталното криволичене.
Императорът педераст се опитва да осъществи
единството на противоположностите, като приема в
себе си разкъсването и противоречието, като разтърсва
всяка застиналост и неподвижност, за да направи
възможно съчетаването на началата в динамиката на
анархичното единство.
- Третата част се нарича „Анархията” и разказва за
пътя до трона, за упражняването на властта, за
трагичния край на Хелиогабал.
- Вземането на властта е плод на хитростта на майка
му, която се възползва от почитта на легионите в Сирия
към Каракала и разкрасява прелюбодеянието, от което,
както твърди, се ражда Хелиогабал: „За нея е чест това,
което би било безчестие за всяка друга жена. Да, тя е
горда с това безчестие, с този срам: да, любила е
Каракала, да, отдала се е на Каракала. Тръби го навсякъде,
уточнява датата. И дава всички възможни
доказателства за това” (74).
- Войниците се изпълват с почит и надежда към
незаконородения син на великия пълководец:
легитимирането на вземането на властта от Хелиогабал
е плод на нелегитимността на неговото раждане.
- Пред войниците Хелиогабал се явява като наследник на
войнствената мъжественост на Каракала, но като дете
е въведен в мистериите на слънчевия култ от двама
евнуси: Ганис и Евтихиан, и двамата любовници на майка
му и кастрирани от нея: „Редом с Ганис сериозният,
изтънченият, е Евтихиан, аморфен ленивец, с най-скверна
женственост. Той е необходим на Ганис като Санчо
Панса на Дон Кихот или Сганарело на Дон Жуан” (75-76).
- Двамата евнуси: сериозният и шутът са единствените
мъже, които имат нещо общо с израстването на
Хелиогабал. Той е Варий, без баща и син на много бащи:
негов осиновител е съпругът на майка му, но като кръвен
баща тя умело припознава мъжествения воин
император; има и двама кастрирани „бащи”
възпитатели, които го въвеждат в ритуалите на
божествения му баща - слънцето. В съзвездието от
псевдо-бащи единственият с реална бащина роля е
благочестивият Ганис. И тъкмо него Хелиогабал убива
собственоръчно.
- В главозамайващата игра на множащите се огледала,
която унищожава всички бащи, действа същият
анархичен принцип на не-идентичността, който
определя генеалогичното дърво на императора. Варий
като спермата, с която е заченат, той има много имена,
в които отеква разнообразната омонимия на многото
Юлии, от които се ражда от прелюбодеяние през
прелюбодеяние.
- Освободен с раждането си от името на бащата,
извършил ритуалното отцеубийство на Ганис, Варий
става Хелиогабал, с което задейства името на бога,
задейства едновременно пораждащата и разрушаваща
сила на желанието.
- В етимологията на името Хелиогабал Арто открива
„Габал, нещо пластично и оформящо” и „Гибил, огънят,
който разрушава и обезобразява, но подготвя
възраждането” (87-8). Елагабал – съграждащият и
разграждащ бог, в когото действат мъжкото и
женското начало: „Религията на Едното, което се
разсича на Две, за да действа, за да Бъде. Религията на
изначалното разделяне на Едното. Едно и Две съединени
в първия андрогин” (94).

- Хелиогабал ритуално се отъждествява с Елагабал, бога,
обитаван от същото желаещо напрежение, което
посредством семейона съотнася, единява и разделя
мъжкото и женското.
- През една от майските нощи на 217 г. Хелиогабал,
покрит с червения императорски плащ, е отведен от
майка си в стана на войската. Юношата е качен на
щитовете и осветен с хиляди факли: божествен воин,
отразяващ и въплъщаващ лика на Каракала. Юлия Семия,
начервена, с разголени гърди, довежда до екстаз с
възгласите си войските: „Ето, синът на Каракала, ето
богът, който заченах между ръцете му” – добре изигран,
великолепно изучен театър” (99).
- На страната на Хелиогабал са римските легиони в
Сирия. Битката за властта е ужасна и гротескна: на
бойното поле 13-годишното момче е закриляно от майка
си, която настървява с виковете си воюващите и от
време на време разцепва някой череп или отрязва крайник.
Легионите печелят и Хелиогабал с майка си и евнусите
влиза на зазоряване през март 218 г. в Рим след дълъг
„поход на секса” (109), воден от младия император с
чудна танцова стъпка, предшестван от гигантски
десеттонен фалос, теглен от триста гологърди
момичета. От този миг цялото царуване на Хелиогабал е
посветено на „систематичното и весело развращаване на
римския дух и ред” (114). С начервени бузи, придружаван
от майка си и баба си, от евнусите и любовниците си,
той отива да проституира пред християнските църкви
и храмовете на римските божества.
 - „Всички политически формации, всички форми на
управление, търсят преди всичко да овладеят младежта.
Хелиогабал също търси да овладее младежта, но обратно
на целия свят, като систематично я развращава” (115).
Строго и последователно, както го е учил Ганис, но и с
вкус към гротеската, по примера на Евтихиан,
Хелиогабал упражнява властта, преобръщайки я отвътре,
извращавайки я из основи. Политиката му е политика на
изземването и делегитимирането на самия себе си като
върховен властелин: „виждам в Хелиогабал не луд, а
въстанал (1) срещу римския политеизъм (2), срещу
римската монархия, с която сам се содомизира” (114).
Коронованият анархист довежда докрай извращаването
на един люлеещ се в основите си свят, театрализира го,
излагайки на показ собственото си тяло на властелин.
- Въведената от Хелиогабал анархия в сърцето на
империята се бори с римския политеизъм и монархия, с
принципа и на множеството, и на единството.
Създаденият безпорядък цели „прилагането на по-висша
от реда, т.е. от единството метафизична идея” (108).
Тази по-висша от единството идея е дълбокият смисъл
на анархичния закон, който преобръща закона на мъжа,
бащата, бога, името. Но анархията не е триумф на хаоса
и безформеното, а търсене на ред в безредието. Този ред
бива открит в двойната динамика на умножаващото
единение и единяващото умножаване, без никакъв
континуитет между тях. Анархията на Хелиогабал не е
отрицание на единството, а утвърждаване на
двойността на произхода: динамично единство на
движението, напрежение между двете начала, нечисто
единство, което живее единствено като разпръсване.
- Опитът на Хелиогабал завършва бързо с провал. Той е
жестоко убит в нужниците на двореца от собствените
си телохранители, които, подстрекавани от леля му, го
посичат сред екскрементите. Тялото му е изкормено,
одрано, разчленено и хвърлено в Тибър заедно с това на
майка му. Убийството му изглежда ритуален акт (както
в Сърцето на мрака на Конрад) и напомня за
жертвоприношенията в храма на Елагабал, където
непрестанно текат реки от кръв от принасяните на бога
жертви за неговите четири всекидневни трапези.
Хелиогабал е въплъщение на Елагабал – всъщност
принесен в жертва е самият бог в един напълно объркващ,
самоизяждащ се ритуал.
- Арто завършва своя разказ така: „Вече бе прибавено към
името на Елагабал Басиан Авитий, наричан още
Хелиогабал, прозвището Варий, защото е формиран от
разнообразни семета и произхожда от проститутка;
впоследствие бе наречен Тибърски и Хвърленият, защото
бе повлечен и захвърлен в Тибъра, след като се опитаха да
го набутат в помийния канал, но раменете му бяха
твърде широки и трябваше да ги окастрят. После
махнаха и кожата и излезе наяве скелета, за който се
твърди, че е останал непокътнат, и му прибавиха още две
имена: Окастреният и Одраният. Но и окастрен, той
пак се оказал твърде широк и хвърлили тялото му в
Тибър, който го завлече до морето, следван на няколко
хвърлея разстояние от трупа на Юлия Семия. Така
свърши Хелиогабал, без надпис и без гроб, но с жестоко
погребение. Той умря мерзко, но в състояние на открит
бунт; и такъв живот, увенчан от подобна смърт, може
да мине, струва ми се, без заключение” (126-127).
- Смъртта на Хелиогабал, синът на множествеността,
допълнително умножава имената му, лишавайки го от
всяка идентичност. Обезобразеният му труп не може да
бъде възстановен (като на Озирис), нито погребан: без
гроб, без паметник и надпис, той се изгубва в Тибър,
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заедно с екскрементите на Рим. Множенето на имената
увенчава анонимната му смърт, напълно съзвучна с
„обезбащеното” му раждане.
- Аполон или Дионис (екскурс). И Георге, и Арто не
търсят да опишат действителността, още по-малко да
я повтарят и да й подражават. Нима може творецът да
се задоволи с нейното преобразяване по неговата мяра?
Не представлява ли самата душа, самата воля на
твореца, който се отделя, уединява за своята среща с
другостта, препятствие за явяване на изначалната,
паническа, демонична сила? Кое всъщност е царството
на Хелиогабал: това на Аполон или на Дионис? Ето
въпросът, пред който ни изправят Георге и Арто.
- Да говорим за Аполоновото и Дионисиевото е да
говорим несъмнено за влиянието на Ницше върху Георге и
Арто. В предговора към Раждането на трагедията
философът пише „Цялата книга признава и открива зад
всеки процес само явната или скритата умисъл на
твореца – ако щете някакъв бог, един върховен и
аморален бог, който и при създаване, и при разрушаване, и
при добро и зло, иска да изпитва еднаква наслада и
радост от собственото си великолепие, който
осъществявайки себе си, се освобождава от гнета на
обилието и свръхобилието, от страданието на
напиращите у него противоречия” (Раждане на
трагедията, с. 60). Процесът има две страни: Аполонов е
принципът на индивидуация, установяването на
формите, о/т/граничаването. Дионисиево е
прекрачването на установените граници, разрушаването
на застиналите форми, разчупването и разместването
на улегналите структури, разгражда индивида. Тъй като
изкуството е Аполоново и Дионисиево, то
едновременно създава и разрушава, изобразява и
обезобразява, подрежда и разгражда.
- Откриваме тези две страни на художествения акт още
в Кантовото разграничение между красиво и
възвишено: „красивото се отнася до формата на обекта,
която се състои в ограничението, докато възвишеното
обаче може да се намери също и при един безформен
предмет, доколкото в него или по повод него се
представя безграничност и все пак мислено се прибавя
тоталност на същото” (Критика на способността за
съждение, с. 125). Красивото се свързва с формата,
границата, образа, а възвишеното с безформеното,
безграничното и невъобразимото. Възвишеното е това,
което не може да бъде учленено, от-граничено, из-
образено, въ-образено, то се разкрива в самия процес на
разграждането на всички устойчиви фигури, на
представяне на непредставимото, на въобразяване на
невъобразимото.
- Опиянението на Дионис и сънят на Аполон. В
Аполоновите видения на съня се явяват сътворените от
поета идеални образи, форми, мери. Спящият, с обърнати
навътре очи и уста бог и подлуделият от яркото слънце
на пладнето бог. В Дионисиевото опиянение се отрива
мистичното освобождаване, отърсването от самия себе
си, радостното заличаване на разделенията и границите.
Сънят и опиянението: инструменти на творческия акт.
- Схематично казано, Георге остава на Аполоновата
страна на съня, на неподвижната и омагьосана страна на
меланхолията. Георге подема наследството на Ницше,
търсейки големия стил, извайвайки йератичния образ на
твореца бог, създаващ света и субекта отвъд доброто и
злото като носещи печата на „вечността”
художествени творби. Творбата, място на
осъществяване на върховната индивидуалност на поета,
е същностно духовна и се издига в защита на красотата
(разбирана съвсем класически като висша хармония). „За
Георге, казва Готфрид Бен, правилото е форма и
творчество: Начало, условие, същност, формата
осъществява творбата, всичко тук е съобразно закона на
формата”. Големият Аполонов стил помирява в своята
форма противопоставянето тяло - дух, езичество -
християнство, изкуство - религия.
- Арто решително прегръща Дионисиевото измерение на
съществуването. Той подема голямата критика на
Ницше, разрушителя на всяка сигурност, на всяко
спиритуализиране, на всяка религиозност, пък била тя и
на изкуството. Увлечен от Дионисиевата сила на
ставането, изкуството за него е  изключително важен
момент (творбата е ритъм, здраво свързан с този свят),
но само момент: преходен, неизбежно минаващ в ново. За
Арто художественият опит е „мястото” на
деиндивидуализирането, на съпричастност със света в
екстатичната, същностно поетична интензивност на
пламенния, изгарящ Аза миг. Художественият опит не
помирява, а излага същностната непримиримост между
духа и жизнения импулс. Творбата е само средство за
влизането в жестоката радост от съществуването,
чийто израз е тя. Изкуството за Георге  е пламък, който
гори, без да изгаря, а за Арто - пламък, който всичко
запалва.
- Особеното в Хелиогабал е несъмнено много. То е
свързано най-вече с преплитането на тази тъй
своеобразна анархия с един фундаментален монизъм.
Арто утвърждава в анархията не отсъствието на

произход, а
двойствеността на
динамично и
поляризирано единство
на произхода.
Двойственост и
единство съществуват
съвместно в анархичния
монизъм, изразяващ се в
непрестанното плъзгане
на основата, в произхода
като желание, като
напрежение, като
бъдене-между
(статуята на семейон в
Йераполис, разделяща и
свързваща двата
принципа на мъжкото и
женското).
- В театъра на
жестокостта на тази
анархия всичко е винаги
удвоено, повторено,
представено. Началата
не могат да
съществуват разделени:
това е първата аксиома на анархичния монизъм.
Началата могат да съществуват само разделени: това е
втората му аксиома. Само едновременното
съществуване на двете позволява на анархията да се яви
като ред на хаоса, като изграждаща и разграждаща
динамика (да си спомним за образа на мъчения, който
гори на кладата, правейки знаци между пламъците).
- Съвместно съществуват не просто двете начала, а
полярността и единството между тях: анархията не
пропада в безформения хаос, а безспир единява
неединимото.
- Анархичният монизъм е монизъм на нечистото,
несвоето. Той извращава, преобръща принципа на
идентичността в неговото тройно учленяване: закон на
бащата, на името, на бога. Хелиогабал разстройва
учленяването с тройното отцеубийство на бащата,
името и бога, при това Хелиогабал няма свой баща, няма
свое име, няма свой бог (защото сам е бог).
- Хелиогабал си присвоява баща, име и власт,
проституирайки, излагайки и предлагайки своето тяло,
превръщайки се в стока. Повтаряйки театрално ритуала
на инвеститурата (под егидата на трагичния Ганис и
комичния Евтихиан), коронованият анархист излага на
сцената закона на тъждественото, единичното,
собственото като закон на другото, двойственото,
несвоето. Жените, които, проституирайки и
кастрирайки, раждат и въздигат Хелиогабал до властта,
предават потомството не по установения ред и
демаскират закона на бащата като закон на майката.
Юлия Семия, възвестявайки своето прелюбодеяние,
легитимира властта на сина в името на бащата.
- Хелиогабал е, да не забравяме това, жрец на мъжкия бог,
чиято желаеща мощ, макар и изтъкана от
двойствеността, се изразява като стремеж към
единение на началата („началата не могат да
съществуват разделени”, 1. аксиома). Хелиогабал
прекосява множествеността, за да я „потопи отново в
единството”. При това най-голям е рискът от
изкривяване и провал на анархията, от застиването й в
просто съвпадение на противоположностите или в
безформения и неразчленен хаос. Анархията изисква
съхраняването на двойствеността („началата могат да
съществуват само разделени”, 2. аксиома) като различие
на пораждащата самото единяващо напрежение борба.
- Тук е ключовият момент. Разобличавайки закона на
своето (на името, бащата и бога), анархията на
Хелиогабал е отчаян опит за присвояване на не-своето,
което обитава в своето, последно salto mortale на
самата идентичност, на закона на бащата, името и
властта, които Арто излага на техните крайни
последици.
- Елагабал е огънят, който разтваря различията и ги
отвежда до единството. Хелиогабал,
свещенодействайки в името на бога, въплъщава този
разяждащ огън. Ала упражняването на жестокостта
изисква едновременното излагане на огъня и гореният,
който се съпротивлява на огъня, дава своите знаци през
пламъците, докато гори. Постига ли Хелиогабал това
най-висше присъствие? Или остава жертва на
овещняването, на проституирането, което, изтънчено
и гротескно, той разобличава като тайната на закона на
бащата и тъждеството? Провал ли е неговият трагичен
край?
- Знаем вече, че истинският двигател на живота и
смъртта на Хелиогабал са жените: всички тези Юлии
(дори заговорът срещу него е организиран от леля му). Да
си спомним, че Хелиогабал постига легитимността,
притежанието на името и императорската власт
благодарение на проституирането, на феминизирането
на своето тяло. По принцип тялото на жените е

обменната стока, която основава легитимността на
семейството в името на закона и бащата. Съпругата
има обменна стойност, истинската проститутка
следователно е съпругата/майка и върху нейното
проституиране се основава легитимността на
семейството. Проституирането/феминизирането на
Хелиогабал повтаря легитимното проституиране, но го
повтаря в нелегитимността и обратността (спомнете
си, той е „империята, с която сам себе си содомизира”).
И всичко това може да се случи с Хелиогабал, защото е
едновременно император и проститутка: жрец на
мъжкото, творениие на женското.
- Хелиогабал се превръща в стока, за да стане император.
В неговото двойствено тяло анархията познава
изкушението на хаоса и неразчлененото. Насечен на
части, той свършва сред екскрементите на Рим, без име
и без стойност: извадена от употреба и обмен стока.
- В това е смисълът на жестокия му край: окастрен,
насечен, изхвърлен като помия, Хелиогабал слага край на
процеса на овещняване, благодарение на който получи
име и власт. Смъртта в помийните ями на Рим лишава
неговото тяло стока от каквато и да е разменна
стойност: никаква власт не почива повече на него (няма
гроб, паметник, символ), тяло, което, като това на
проститутките, от които е роден, няма повече
разменна стойност.
- Проституирайки, Хелиогабал, който беше Варий, стана
„синът на Каракала”, придоби собствено име, представи
се за наследник на властта. Умирайки, Хелиогабал
отново стана Варий, без име, без баща, без власт, без
идентичност като късовете от непогребаното му
тяло: така всичко присвоено разкрива несвойствената
си природа.
- Хелиогабал е Елагабал: бог, убит в нужника, става свое
жертвоприношение. Бог е подложен на най-жестокото и
сурово мъчение. Хелиогабал губи последния си баща в
това изумително упражнение на жестокостта: огънят
съвпада с правещия знаци изгорен в тази несводима и
единна двойственост, която е „анархичният
монотеизъм” на Арто.
- Име, баща, бог: тройното учленяване на принципа на
идентичността избухва в анонимността, сред
екскрементите на властта, за да оплоди една жестока
продуктивност, освободена от оковите на
легитимността и принципа на размяната.
- Разпръсването на идентичността в анонимността на
материята, краят на закона на името, на бащата, на
бога, последното овещняване на тялото - всичко това
поражда ужас от неразчленения хаос, от объркващото
беззаконие, но дава още възможност за мислене отвъд
страха и суеверието: не безразличието, неразличаването
на едното и множественото, а тяхната взаимност.
Няма единство без множественост, нито
множественост без единство: мислене на напрежението
между двете начала, което е в сърцевината на
анархичния монизъм. Тялото на Хелиогабал като
анонимна маса на всички тела, в динамично единство,
което освобождава от разменната стойност, за да
открие нова стойност, нова употреба на политиката,
религията, изкуството: динамична стойност, която се
случва и изчерпва със своето правене: неприсвоима,
защото е изчерпана със своята употреба, защото се
случва, изгаряйки, защото се състои единствено в
упражнението на
себезапалването.
- Нека помним кладата на
жестокостта.
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Боян Манчев

Присъствието идва във фасцинацията. „[М]ъртвите,
поне с лицето си, фасцинират живите [...] Тъкмо в това
фасцинирано ограничение, наложено от човекa на
движението на съществата и нещата, се състои
забраната”, утвърждава Батай в Lascaux2 . Думата
фасцинация тежи. Какво е фасцинацията? Думата идва
от латинското fascinare, „омагьосвам, омайвам”, от
fascinus, „заклинание, магия”, с несигурен произход (може
би от гръцкото baskanos,  „чародеец, магьосник”, с
влияние на латинското fari, „говоря”. Гръцката дума би
могла да произхожда от тракийски еквивалент на
гръцкото phaskein, „казвам”). Използвана е най-напред по
отношение на магьосниците и на змиите, за които се е
смятало, че могат да омагьосват с погледа си, който
прави жертвата неспособна да се движи или
съпротивлява.
Но fascinus пренася в латинския също гръцката дума
phallos. Както и fascinus-а, лицето на мъртвия
фасцинира. И двете вкаменяват както мъртвата глава
на Медуза. Но не защото това са пробивите, през които
нищото идва в този свят. Напротив, фасцинацията е
едно от привилегированите имена на движението на
идване на присъствието. Лицето на мъртвия и fascinus-
ът са непосредствено, заразно, горящо присъствие.
Фасцинацията е заразна сила: тя на-лага едно излагане,
което не може да бъде прекъснато, защото е захватът
на присъствието, не близостта на битието, а неговото
радикално и неусвоимо вън. Това, което се случва при
заразата, е да се докоснеш до присъствието, да бъдеш в
контакт с присъствието. Няма зараза без докосване.
Няма присъствие без докосване до едно тяло, променено,
дори и от смъртта; без изменянето на едно тяло.
Фасцинация: застиналият блясък на заразата. Но до
какво се докосваме? Иманентен разрив: разкъсване.
Защото присъствието е царство на неопосредеността,
което в своя абсолютен миг, разтваря непрекосима
бездна, неизмеримо разстояние. Никакво опосредяване не
би могло да го премине.
Франсоаз Фронтизи-Дюкру предложи забележителен
анализ на изображенията на главата на Медуза в Древна
Гърция, откроявайки истински парадокс, който може би
произтича от самата основа на репрезентацията3 . Това,
което прави впечатление на първо място, е
емпирическата констатация (подкрепена от
многобройни примери за изображенията на Медуза, преди
всичко върху вази), че фасциниращият, сковаващ поглед
на Горгоната, заразяващ, поразяващ, смъртоносен поглед,
който не трябва да бъде виждан, а следователно и
изобразяван, все пак е изобразен. Най-важната функция на
неговата репрезентация обаче е да сочи, че той
същностно излиза от порядъка на репрезентацията. Този
излаз се задейства от насилието върху опосредяването
на репрезентацията, водещо към новото учредяване на
една заразна и смъртоносна неопосреденост.
Неизобразимостта на погледа на Медуза е посочена по
този начин чрез изобрзаяването на прекия й поглед,
анфас, поглед, който сковава зрителя, пробивайки
повърхността на репрезентацията: лицето
парадоксално изниква от неизобрзазимостта на лицето.
Така стигаме до заключение, парадоксално от гледна
точка на казаното дотук: присъствието [la présence] е
присъствие на лицето или по-скоро, че присъствието е
самото лице, из лицето (което трябва да се чува също
като „изличава” ).
Лицето на Медуза, fascinus-ът, нещото-метаморфоза ни
гледа от – чрез – своята абсолютна безразличност,
както присъствието, като присъствие. Това, което ни
гледа право в очите, е самото присъствие, и само то би
могло да гледа с този фронтален поглед, поглед из
лицето поради това, че то, присъствието, е абсолютно
безразличие. Неговият поглед идва перпендикулярно и
поради тази причина не можем да го уловим. Той ни
пронизва по самата ос на очите. Погледът винаги
предполага страничното разстояние на другостта.
Това обаче не означава, че погледът на присъствието –
който сам е присъствието, неговият перпендикулярен
лъч – произтича от някаква максимална близост,

смесване с присъствието. Той
предполага, обратно,
нередуцируемо разстояние и
поради това този поглед
абсолютно не може да докосва.
Безразличието на погледа, което

съдържа заразната му сила,
пронизителността му, е
равно на тази
невъзможност за
докосване.
Какво има в този поглед,
който вади очите, кара ги
да изхвръкнат, ослепява ги,
обръща ги? (Там, където в
медузиращата,
вкаменяваща фиксация на
един миг, очакван от
повествователя на
История на окото „винаги по един и същи начин, така
както гилотината очаква главата, която ще отсече”
изниква невъобразимият образ на око с празен поглед без
никаква душа зад него, повърхност без дълбина, без
трансценденция: „оказах се лице в лице с онова, което в
представите си съм очаквал винаги по един и същи начин,
така както гилотината очаква главата, която ще
отсече. Имах чувството, че очите ми ще изхвръкнат
(точно както окото на Гранеро), сякаш се бяха
разширили многократно от ужаса”4  : изваденото око на
умъртвения свещеник, гледащо от „кадифената вулва на
Симон”?) Ето това: присъствието е онова, което се
представя абсолютно. Експресивната интуиция на
радикалната модерност скандира в такт с архаичните
транс-ове: докосваме се до това, което се представя
абсолютно в момента, в който то вече не е: инерцията
на плътта задържа в потенция тази горяща
интензивност. Тя е тежестта на присъствието. Трупът
е крайното присъствие поради горящата интензивност
на инерцията му. Но как онова, което изобщо не се
излага, е станало тотално излагане? Как присъства по
абсолютен начин? Именно това е, което остава
неусвоимо, именно това задръства разпростирането, но
му дава пулсацията, началния му тласък. Именно това
сковава: въпреки че сме обзети от тази огромна и
безлика сила на инерцията, на присъствието, ние я
понасяме. Тя е абсолютно присъствие, защото се
оприсъствява върху една сетивна повърхност, по силата
на заразяването. Фасцинираният поглед е обърнат
поглед: той идва от външното, от онова, което не може
да гледа, от сляпата плът. Именно непоносимата сила
на този сляп поглед ослепява фасцинираното същество.
Очите са екран, те горят. Това би било също крайният
смисъл [ab-sens] – или отсъствието на смисъл – на
последната илюстрация в История на окото: очите,
които срещат лице в лице скования, сляп, фасциниращ
поглед на едно мъртво око. Фасцинираният поглед е
погледът, който се изоставя, отдавайки се на
присъствието, който поема върховен риск,
свидетелствайки за несводимостта на присъствието (и)
на смъртта: рискът на изменението [altйration], рискът
на крайността. Фасцинираният поглед тогава е тъкмо
обратното на погледа на героя, „гледащ смъртта в
очите”: героичното предизвикателство към смъртта

представлява радикална проява на метафизическия
проект за неутрализиране на смъртта, за свеждането й
до живота, за унищожаването й със силата на
суверенния поглед, който изпълва със светлината си
празното.
Фасцинацията, това надигане на едно „себе си”, което
още не е било „тук”, този поглед, който изгаря главата в
интензивността на контакта, на заразяването, е все пак
и онова, което основава „съзнанието” – като
„разкъсване”. Разкъсването обаче е нещо повече от
момент на „разкъсаното съзнание” при Хегел: при Батай
то означава „пробуждането на човека” (Lascaux ou la
naissance de l’art, цит. съч.). С други думи, разкъсването е
в произхода, то е самият произход. „Пробуждането” на
съзнанието би било точно ефектът на провала на
непосредственото движение на конституцията. „Ако
види свой подобен да умира, живият може да продължи
да съществува само вън от себе си.”5

Фасцинацията, вкаменяването, смайването са тази
абсолютна загуба при излаза. Фасцинацията е началото
на скитането, което достига края си с екстаза, не-
знанието, общуването. „Не-знанието съ-общава
екстаза.”6  Фасцинираният поглед се потапя в нощта,
той е абсорбиран от сляпото петно, което се разтваря в
него: неприсвоимата празнота на външното, която го
обитава, вирус на скитането и на слепотата, която
блести в дома на зрението.

Преведе от френски ДАРИН ТЕНЕВ

1 Настоящият текст е превод на глава от наскоро
публикуваната книга на Боян Манчев L’altération du monde :
Pour une esthétique radicale, Paris: Nouvelles Editions Lignes,
2009. – Бел. прев.
2 Georges Bataille, Lascaux ou la naissance de l’art, Œuvres
complètes, t. IX, Paris, Gallimard, p. 33-34.
3 Вж. Franзoise Frontisi-Ducroux, « La mort en face », in Métis.
Revue d’anthropologie du monde grec ancien, I, 2, 1986, както и
изследването й Du masque au visage, Paris, Flammarion, 1995.
4 Жорж Батай, „История на окото”, Избрано, прев.
Аксиния Михайлова, София: Парадокс, 1997, с. 203,
преводът леко модифициран – Бел. прев.
5 Georges Bataille, La Limite de l’utile, in Œuvres complètes, t.
VII, Paris, Gallimard, 1976, p. 245.
6 Georges Bataille, L’Expérience intérieure, Paris : Gallimard,
1954, p. 144.

Фасцинацията1

Леонардо да Винчи, Главата на Медуза
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[…] агонията на разкъсваното животно е по-голяма
 от удоволствието на разкъсващия.

Шопенхауер1

Попаднал в механизмите на тоталитарната машина,
човек може ли да избере да не упражни насилието, което
му е наредено да извърши? По време на война човек може
ли да избере да не бъде убиец, изнасилвач, мъчител? В едно
общество, където е отнето всякакво право на избор,
можем ли да мислим насилието като възможен избор за
изява на свободната воля?
Моето разсъждение се основава на един забележителен
роман, излязъл съвсем наскоро на български език:
“Доброжелателните” на Джонатан Лител2 , спечелил
наградата “Гонкур” и Голямата награда на Френската
академия за 2006 г., на известния филм на Стенли
Кубрик “Портокал с часовников механизъм”, филм от
1971, направен по едноименния роман от 1962 на Антъни
Бърдежес, и на две книги, непознати у нас, писани от
жени, жертви на групови изнасилвания по време на
Втората световна война – Eine Fraü in Berlin, излязла на
немски през 2002, на френски през 2006, анонимен
дневник, писан в периода 20 април - 22 юни 1945, и
книгата на унгарката Ален Полц “Една жена на фронта”,
излязла на френски през 1995.
В този корпус от текстове и един филм ме интересува
въпросът за избора: кой избира насилието, кой е неговият
извършител? Какъв е изборът на жените по време на
война, когато изнасилването е банализирано?
Изнасилването е немислим и неразбираем акт, който
човешкият разум не може да схване рационално, тъй като
той е дълбоко нечовешки по своята същност, проява на
изроденото и уродливото у човека. Трудността да бъде
обозрян се крие в неговата трансгресивна същност,
насилникът прекрачва границите на човешкото и
битувайки “вън” от себе си, той остава неразбираем за
човешкия разум, който бива парализиран пред мащабите
на злото. Разбиране означава създаване на смисъл, а
изнасилването е изпразнено от смисъл действие, защото е
също толкова опустошително за изнасилвача, колкото и
за неговата жертва. Можем да тръгнем в посока на един
много стар спор за злото: дали то е присъщо на
човешката природа ? Нека си припомним хуманистичния
възглед на философите през Просвещението. Лошите
желания и страсти са неразумни и поради тази причина
неестествени. Именно затова Просвещението се намесва,
вярвайки, че може да “поправи” природата в
съответствие с разума. Разумното произтича от
природното и по същество е тъждествено с него.
Понятието за природно може да се прояви в два
противоположни плана: от една страна, човек сякаш има
право да задоволява всички свои желания, тъй като те
всичките са “от природата” и следователно естествени
и разумни и това разбиране съответства на
индивидуалната природа на човека. Но тъй като той е и
социално същество, което живее в общество и според
просветителите то е възникнало в резултат на
доброволно споразумение между хората и следователно
човек трябва да се държи спрямо другите така, както
според него те трябва да се държат с него. Тогава разумни
ще са онези желания, които съответстват на желанията
на останалите, като за разумно се обявява
съответствието между индивидуална и обществена
природа.
Калин Янакиев в книгата си “Три екзистенциално-
философски студии. Злото, страданието,
възкресението”3  ясно показва, че злото е “от никъде”:
“Злото е онова в човека, което не е от естеството на
човека; злото въобще е онова, което не е от
естеството, не е от природата на нещата и изобщо
няма свой “чин” в света, от който “да идва”. Злото е
онова в нещата, което не е от нещата.”
Естествено, може да бъде възразено, че импулсът към
насилие е човешки, твърде човешки, че насилието
съществува под всичките си форми откакто свят
светува, че то е една добре позната практика. Да
приемем тезата, че насилието се корени в човешката
природа, би означавало да твърдим, че всеки мъж е
потенциален насилник (казвам мъж с оглед на бъдещите
примери, които ще разглеждам, без да смятам ни най-
малко, че насилието е само мъжка проява). А не е ли
тъкмо обратното? Насилникът не е ли изрод, както
ясно показва етимологията на българската дума,
изродил се, изпаднал от човешкия род? Когато злото,
което извършва не е предизвикано от нищо, макар и да е
вкоренено у него, то се е вкоренило не у човека, а у онзи,
който се е изродил. Ето защо аз смятам, че
изнасилването не е от естеството на човека, то е
неестествен акт и поради това сякаш не принадлежи на
света, дошъл е отникъде и ние нямаме мисъл за него,
защото не знаем какво битие да му дадем.

Боледуване в насилието
От самото начало на човешката история войната
винаги е била възприемана като най-голямото зло.
Романът “Доброжелателните” представя мемоарите на
Максимилиан Ауе, бивш нацист, който след войната се
заселва във Франция и отваря фабрика за производство на
дантела.  Романът е определян като паметник за
сложността на Злото, който поставя въпросите за

отговорността и вината. Максимилиан Ауе е лишен от
всякакво покаяние, с ясното съзнание, че злото е
навлязло в живота му и нищо не може да се поправи,
никога. “Не съжалявам за нищо, върших си работата,
това е” (стр. 10). Той е високо образован, доктор по
право, който като млад мечтае да изучава литература и
философия.  “Както повечето хора, никога не съм искал
да стана убиец. Вече го казах, ако можех, щях да се
занимавам с литература. Да пиша, ако имах талант, ако
не – може би да преподавам; каквото и да е, но да живея
сред красота и спокойствие, сред най-добрите творения
на човешките стремежи. Кой по собствена воля, освен
лудият, би избрал убийството?” (стр. 26). Събитията са
разказани в 1 л. ед. ч. през погледа на героя, който, макар и
участник в тях, сякаш постоянно е извън тях, като
скенер, който преминава през всичко. “От войната
излязох като празен човек, единствено с горчивина и
продължителен, като скърцащ между зъбите пясък,
срам” (стр. 17). Ауе излага следното разсъждение: че по
време на война гражданинът губи едно от най-основните
си права, това на живот, но той губи и едно друго право,
не по-малко важно за него като цивилизован човек:
правото да не убива. “Застаналият над общия гроб мъж в
повечето случаи не е искал да бъде там, точно както и
този, който лежи, мъртъв или умиращ, на дъното на
същия гроб” (стр. 22). “Ако сте родени в страна или във
време, където не само никой не идва да убие вашата
жена, вашите деца, но и никой не иска от вас да убивате
жените и децата на другите, то благодарете на Бога и
си останете с мир. Но никога не забравяйте: може да
сте имали повече късмет от мен, но не сте по-добри”
(стр. 24). Според Ауе не бива да забравяме, че
тоталитарната държава е съставена от обикновени
хора, които, въпреки тяхната воля, без те да са
направили този избор, могат да се окажат от добрата
или лошата страна, без да имат непременно специално
предразположение към вършенето на злини. Държавната
машина съществува, защото всички са съгласни да
съществува. В този смисъл опасни са не садистите и
ненормалните, които са вършили безподобни
жестокости. “Тези болни хора не представляват нищо.
Но обикновените хора, от които е съставена държавата
– особено в несигурни времена – ето я истинската
опасност. Истинската опасност за човека – това съм аз,
това сте вие” (стр. 25). “Не можете да кажете: Никога
не ще убия, невъзможно е, най-много можете да кажете:
Надявам се никога да не убия” (стр. 28).
Заглавието „Доброжелателните” препраща към
трагедията от Есхил „Евменидите”. Ериниите, като
богини на отмъщението, които преследвали хората,
отцеубийци и убийци на майките си, тоест
извършители на най-страшните престъпления, обсебват
героя, разяждат неизменната му памет, тръгват по
следите му, обричайки го на дълбока самота и
непреодолима тъга. Романът е разделен на седем части:
след една въвеждаща токата, следват шест танца от 18
в., преливащи един в друг в един циничен и зловещ танц.
И така, “Доброжелателните” на Джонатан Лител ни
изправя пред насилието, което не си избрал, от което не
можеш да избягаш, което ти е било наложено и в което
бавно полудяваш и се превръщаш в морално чудовище,
затова говорим за боледуване в насилието. Ауе е проумял,
че за онзи, който е преминал отвъд, няма връщане.

Ултранасилието под звуците на Деветата симфония
на Бетовен
“Портокал с часовников механизъм” на Стенли Кубрик
поставя въпроса как тоталитарната държава се справя с
уличното насилие? Александър Деларж със своята
садистична банда извършва изнасилвания, грабежи и
мъчения в една тоталитарна държава. Кубрик естетизира
насилието. Бандата безчинства на фона на смайваща
хореография. Алекс весело си пее “singing in the rain”,
докато удря с ритници и тояга стария писател и
изнасилва жена му пред очите му. Любител на Деветата
симфония на Бетовен, Алекс се зарежда с енергия чрез
тази музика, която му дава импулс за грандиозни
разрушителни действия, желание да насилва и унижава.
Александър Деларж  практикува  ултранасилие, както
той сам го нарича, произволно, за “удоволствие” и
развлечение. С изискан вкус, но с ужасни помисли, героят
се забавлява садистично, черпейки мощ от чуждата
безпомощност. Предаден от приятелите си, той попада в
затвора. За да съкрати присъдата си, Алекс приема да се
подложи на експеримент за “превъзпитание”, който се
изразява в гледането на филми с насилие в продължение на
12 часа без прекъсване и без да може да си затвори очите.
Чрез подобно промиване на мозъка се цели да се създаде у
пациента отвращение от насилието и той да бъде
излекуван. Но когато на човека бъде отнето правото на
избор, той се превръща в механичен портокал, превърнат в
мекотело той не може да оцелее. Филмът сякаш
оправдава насилието, защото излекуваният Алекс е
неспособен да живее в обществото. Правото на избор
означава ли и право да избереш Злото? Ако пред героя на
Лител сякаш не стои възможността да не избере Злото,
то пред Алекс изборът на насилието е израз на
индивидуална свобода. Защото всъщност механизмът на
справяне с насилието, който изработва тоталитарната
държава, е да стане самата тя проводник на насилие, да
централизира насилието, за да смачка индивида. Уличното

насилие изчезва, когато държавата се оказва по-мощен
насилник от бандата на Алекс и дори нещо повече, вербува
нейните членове като свои полицейски служители и
легитимира импулса им към насилие. Самият Кубрик
настоява филмът му да бъде спрян в кината във
Великобритания, след като мнозина престъпници
споделили, че отделни епизоди ги вдъхновявали.

Изнасилването като избор за оцеляване
Пароксизмът на насилието, който е характерен за
войната, банализира изнасилването, което се превръща в
обичайна практика, при която жената се възприема като
плячка или като сексуален обект, предназначен за
развлечение и стимул за войската. Това военно
престъпление може да се превърне и в етническо
прочистване. Не беше толкова отдавна времето, когато
в Босна бяха създадени лагери за изнасилване и
насилствено забременяване. Врагът бива унижен чрез
похищението на жените му, които са превърнати в
бойно поле. Те въплъщават безпомощността на мъжете
да ги защитят.
Когато литературното въображение обговаря
насилственото обладаване, то показва по изключително
болезнен начин абсолютната бруталност на подобен
акт, който въвлича жертвата в неразривна връзка със
своя (своите) похитител (и), която тя не съумява да
прекъсне, защото не разбира случилото се. Подобно
насилие е произволен акт, пораждащ трагично
страдание, лишено от смисъл.
Може ли тялото, понесло унижението на изнасилването
да се завърне към себе си? Може ли да намери отново
своята цялост, да се излекува от оскърблението, да се
върне към живота? Тази среща, при която всъщност
няма среща, не е само фатална, тя е необратима и
следователно дълбоко трагична. Във Франция напоследък
е модерен дискурсът за “дедраматизиране” на
изнасилването. От дълбоко хуманистична позиция
насилственото обладаване се възприема именно като
дълбоко трагично преживяване, което трябва да се
мисли именно като такова. Никой друг дискурс, бил той
исторически, психологически, социологически, не може
да пресъздаде така силно, както въображаемият свят на
изкуството нещастието в цялата му драматичност.
Опасността, която крие “дедраматизирането”, е да се
превърне в “банализиране”.
Възприемам трагичното по смисъла на руския философ
Лев Шестов, формулирано в неговата “Философия на
трагедията”, тоест не в неговото героично измерение,
познато ни от гръцката драма, а като философия на
отчаянието, на безумието, на самата смърт.
Трагичното на онези, които не са съумели да се
противопоставят на ужаса на живота.
Трябва да се запитаме какво се случва с изнасиленото
тяло, което битува в нищото като труп, на границата
между живота и смъртта, но също и с изнасилващото,
което е инкарнация на чудовищното у човека.
По време на война обаче, на фона на смъртта и
всеобщото ултранасилие, изнасилването може да бъде
възприето като по-малкото зло, като възможност за
оцеляване, както става ясно от разказите на Ален Полц
и анонимния дневник на германката в Берлин.
“Една жена в Берлин” е вълнуващо автобиографично
свидетелство на една млада германка. Събитията се
случват през 1945 г. Градът попада в ръцете на руснаците.
Смята се, че сто хиляди жени са били изнасилени в Берлин,
жени, измъчвани от глад и страх, превърнати в сексуална
плячка за руските войници. Разказът свидетелства за
тези събития с безплътна яснота, освободена от
омразата, с изключително достойнство, което
единствено може да позволи да се оцелее.
Ален Полц в “Една жена на фронта” също свидетелства
за масовите изнасилвания, извършени от съвестката
армия. Авторката е чакала петдесет години, преди да
започне да разказва, книгата  й излиза на унгарски едва
през 1991, след падането на Берлинската стена. Би ли
дръзнала преди това да обвини героичната съветска
армия в подобна диващина, на която е бил способен само
врагът? Трудно можем да премерим чия войска е
извършила по-големи зверства, дали американската във
Виетнам, дали френската в Алжир, дали немската? Нима
руският филм “Иди и виж” на Елем Климов, удостоен
със Златна награда от Москва’85 - най-покъртителният
филм за Великата отечествена и за войната изобщо,
чийто бездиханен натурализъм разкъсва шаблоните
“героизъм”, “зверство” или “мъст”, и в същото време
въздейства като могъща метафора на оцеляването, не ни
разкрива разбитата съдба на красивата Глаша, която
мечтае за любов и за деца. Зверски изнасилена от взвод
немски войници в Беларус, тя не ще познае щастието на
любовта, нито на майчинството. Тя е още дете,
изпълнено с мечти.
Ален Полц разказва как е била изнасилена от един руски
войник в едно подземие пред очите на осемдесет човека,
парализирани от страх, които са
допуснали това насилие да се
случи пред очите на децата.
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Медуза и Персей: образът-миг1

“Мога ли да ги виня? Кой може да ме упрекне, че не съм
помогнала на някого, защото ме е било страх?” “Една
жена в Берлин” разказва подобна сцена, когато жена е
била нападната от руски войници и един цивилен
извикал: “Престанете да се съпротивлявате,
последвайте ги, излагате ни всички на опасност!”
Повечето от груповите изнасилвания са публични, сякаш
насилниците се нуждаят от сцена, за да всяват ужас, но
също и за да се чувстват всесилни, тъй като никой няма
да им потърси наказателна отговорност за подобно
деяние.
Един ден двама офицери закарват Ален Полц пред строени
войници и я карат да посочи кой я е изнасилил. Как би
могла да го разпознае освен по страха, който чете в очите
на едно много младо момче? И тогава тя отказва да го
уличи, осъзнавайки произволния характер на подобно
импровизирано правосъдие. Нима само един е виновен?
Нима изнасилването трябва да бъде наказано с убийство,
и какво означава наказанието сред всеобщото насилие,
когато смъртта е нещо банално, навсякъде вони на кръв и
в човешкото същество е жив единствено инстинктът за
самосъхранение. И колкото и парадоксално да излежда,
превъзмогването на травмата от изнасилването по време
на война се оказва по-лесно отколкото в мирно време.
Именно поради баналността на изнасилването във военно
време, когато тази съдба сполетява всички жени и по
този начин тя става в известен смисъл споделена съдба.
Всяка една от жените е била изнасилена. Ако в мирно
време жертавата не разбира защо това се случва именно
на нея, то на война жените знаят, че са плячка и
мобилизират силите си, за да оцелеят. Те дори
предпочитат да бъдат изнасилвани, отколкото да
виждат близките си да умират от глад. Настъпва
момент, когато Ален Полц дори сама се предлага на
руските войници, за да получи купа мляко за умиращата
си свекърва. Между жените съществува невероятна
солидарност, те са разбрали, че по време на война
изнасилването не е най-страшното нещо, което може да
им се случи. “Изнасилване: какво означава тази дума?
Когато я произнесох за първи път, петък, в подземието,
ледена тръпка ме поби по гърба. А сега мога да мисля за
изнасилването, да пиша за него с хладнокръвна ръка,
произнасям думата на висок глас, за да свикна със звука.
Тя предизвиква най-ужасното нещо, но не е.”4  Груповото
изнасилване се превръща в колективно преживяване и се
оказва по-малко болезнено от глада и смъртта на
близките и любими хора. По време на война жените не
избират насилието, те рядко и го упражняват, но могат
да изберат с телата си да предотвратят убийството и
смъртта, да понесат изнасилването, за да спасят и
предпазят близките си и децата.

Трите примера, около които бе изградено моето
изложение: Максимилиан Ауе, Александър Делраж и
свидетслтсвата на двете жени, преживели групови
изнасилвания, на пръв поглед са много различни. Това,
което ги обединява, е, че те избират насилието като
алтернатива и средство за оцеляване. Александър
Делраж единствен изпитва удоволствие от насилието,
но то е и форма на реакция срещу смазващата
тоталитарна машина. Изнасилените жени са осъзнали,
че изнасилването не е най-страшното насилие, което
може да се случи по време на война. Максимилиан Ауе
вижда единствено в самоубийството възможен изход от
насилието, но то не го изкушава и така той се впуска
във възпроизвеждането на напразни смърти, които по
никакъв начин не може да проумее и приеме с мисълта си.
Насилието се явява като бездна, в която пропада духът,
насилникът излиза от касапницата по-празен и омерзен
от жертвата и дори за миг да е изпитал перверзна
наслада, тя е несъизмерима с болката, защото
удоволствието е временно, а болката остава, отвъд
телата. И Максимилиан Ауе го знае:
“Дълго пълзим, подобно на гъсеница, по тази земя, в
очакване на великолепната и ефирна пеперуда, която
носим в себе си. Времето минава, каквидата не идва,
оставаме ларва, печално е, но какво да се прави?” (с. 9).

1 цит. по Джонатан Лител, Доброжелателните, ИК
“Колибри”, 2009, превод Георги Ангелов, стр. 21.
2 След завършване на образованието си в Йеил Лител се
включва в редовете на хуманитарната асоциация
Действие срещу глада и в продължение на седем години
обикаля редица страни във война, като Босна и
Херцеговина, Чечня, Афганистан, Конго, но ходи и в
Москва. През 2001 г. напуска асоциацията, за да се отдаде
на писателството.
3 Калин Янакиев, “Три екзистенциално-философски
студии. Злото, страданието, възкресението”, ИК
“Анубис”, 2005, с. 22.
4 Une femme а Berlin, anonyme, journal 20 avril-22 juin 1945,

Éditions Gallimard, 2006 pour la
traduction française faite par
Françoise Wuilmart, p. 72.

Естетизиране
на злото...

Алена Александрова

Да започнем от началото, значи от произхода.
Метаморфозата е мотив, ако не и централният мотив в
гръцките митове. Неизброими метаморфози с най-
различни резултати и последици се случват на боговете,
хората и животните. Мотивът на метаморфозата има
добре изразен йерархичен аспект – само боговете
притежават способността да преобразяват сами себе
си, – а също и генеалогическо измерение –
метаморфозите на основния бог представляват в
повечето случаи негови прокреационни актове.
Самото естество на метаморфозата – съвършената
промяна – възпрепятства представянето й като образ.
Художниците са предлагали различни решения на този
проблем: било като представят серия последователни
фази на преобразяването, събрани понякога в една
картина; било като рисуват моментите преди и/или
след, и т.н.2  С други думи, изобразяването на момента
на метаморфозата отваря статичния образ към една
темпоралност, която не е негова – темпоралността на
образа в движение. Следователно, изображението на
хибридното създание означава още един темпорално
сложен момент. И така, мигът на метаморфозата,
изобразяването на мига на метаморфозата означава, че
самият образ става хибриден, в смисъл, че се отваря към
други технически средства. Отвъд съществуването си
само като „предмет“ на образа, метаморфозата по този
начин става модус, ако не и модусът, на образа.
Темпоралността на преобразяването и в частност
темпоралният миг играе централна роля в мита за
обезглавяването на Медуза от Персей. Метаморфозата,
която се поражда от силата на Медуза – онази, която
носи смъртта в очите си3 , – се откроява много ясно в
света на метаморфозите. Тук ме интересуват не
многобройните изображения на този мотив, а
констелацията, която той въплъщава. И така, ще го
използвам като фикционална история или по-скоро като
критическа притча, за да извлека от него една основна
структурна черта на образа-произход. Операцията на
критическия пренос, извършен тук, несъмнено ще бъде
рискована; тя ще тръгне от една аналогия, която далеч не
е тривиална. Нека си припомним митичния разказ.
Погледът на Медуза връща обратно, като отражение,
образа на онзи, който я гледа в очите, превръщайки самия
него в образ камък, вкаменявайки го. Мигновен поглед в
отразяващите очи на Медуза превръща всеки смъртен в
камък. Така погледът на Медуза се оказва структурната
матрица на техническото средство, чиято определяща
характеристика е именно мигновеното производство на
образа – фотографията. Общото между хтоничното
чудовище от митичния свят и парадигматичното за
модерността устройство за производство на образи,
разделени от културна бездна, е онзи непроницаем поглед,
който мигновено превръща обекта, към който се насочва,
в застиналия му образ. Читателят може да възрази, че
фотографирането не предполага метаморфозата на
обекта, че фотографският образ обикновено се смята
просто за механично копие на обекта. Обаче тук една
подробност играе ключова роля и това е именно
темпоралността на операцията. Подобно на погледа на
Медуза фотографирането е мигновено. Действителният
референт на една снимка не е, в истинския смисъл на
думата, обект в пространството, нито пък
пространствено поле, а миг във времето. Именно в този
смисъл снимката може да се гледа не като копие на своя
референт, а като негова метаморфоза. Снимката
превръща мига в образ, тя е съвършеният мимезис,
вкаменяването на живата тъкан на времето.
Съвършеният мимезис на обекта обаче е равнозначен на
умъртвяването му – ето това е общото между
фотографския апарат и Медуза. Те не само произвеждат
„копия“, а и извършват пълната метаморфоза на тялото,
към което отправят непроницаемия си поглед. Погледът
на Апарата-Медуза произвежда образи, които встъпват в
особени отношения със своя референт, – той отменя
двойствеността на оригинала и копието, утвърждавайки
един абсолютен миг: истината или пък самата смърт4 .
Фотографските образи се смятат за истински или в
голяма степен за автентични, защото имат материална
връзка с референтите си, те са индексални образи. От
една анахронична перспектива Медуза би била носителка
на индексален поглед; нейният поглед произвежда
истински образ не заради контакта с модела, а защото в
случая образът е моделът. Една от причините, поради
които индексалните образи се смятат за автентични, е,
че те изключват или поне свеждат до минимум
операциите по фабрикуване, моделиране на образа.
Всъщност общото между модерното
възпроизводително средство и митичната фигура на
Медуза е структурното условие на един образ, който на
пръв поглед не предполага създател, тоест на един
истински образ, на един образ произход. Мигновеното
производство на образа привидно отменя идеята за

участието на агент-производител, който стои отвъд
тъканта на образа – ръката на художника например – или
по-скоро функционира като завеса, която скрива
операциите по фабрикуването му. Образът произход,
следователно е по необходимост образ миг, образ,
въплътил фантазията за мигновено, чудотворно видение,
което спестява „ръката на художника“. Той е
основополагаща фигура в качеството си на позитивна
фикция, фикция, която скрива фабрикуването и
следователно пластичността като условие за
възможност на образа. Така, макар доста изкуственият,
опосредстван характер на фотографията да е бил
нееднократно отбелязван, а също и невъзможността да
се отдели механизмът й от множество процедури по
обработка и кадриране на образа, фотографията – или
поне тривиалното й възприемане, засилено днес под
влиянието на новите медии, - никога не е отказвала
експлоатацията на тази позитивна фикция5 .
Ала какво да кажем сега за историята на Персей? Според
митичния разказ той използва щита като огледало, в
което може да види отражението на Медуза и да я убие,
без да срещне погледа й. Освен това, нимфите са му дали
вълшебни предмети, между които и шлемът на Хадес,
който го прави невидим. Така Персей се оказва надарен
със способността да избягва „оригиналния“ поглед на
Медуза, нещо повече – погледа на основополагащата
Медуза, и да я обезглави. Така близо до първоначалния
умъртвяващ поглед се появява отразеният образ на
оригиналния елемент, който обаче може да бъде гледан.
Щитът или по-скоро възпроизводителното устройство,
устройството за производство на копия, е в ръцете на
невидимия художник Персей, в чиято невидимост
именно се крие силата му. В плана на критическата
притча тази невидимост несъмнено би означавала още
веднъж заличаване на процедурите по фабрикуване на
образа. В тази притча Медуза не играе ролята на
художника, а се оказва фотоапарата – самото
техническо средство. Само че средството – настоявам
на това – се представя за първоначалния образ. И затова
тя е само способ, средство – значи технология – за
фабрикуването на образа. И така, някой би трябвало да
оперира с този образ, иначе бихме попаднали в друг голям
фантазъм, станал натрапчив в наше време – фантазма за
самодостатъчната технология, за технологията, която
оперира сама със себе си и която накрая ще „завземе“
човешкия свят, присвоявайки си позицията на обект или
по-скоро на „творец художник“. А този някой, без
когото техническото устройство не може да мине, е не
друг, а героят „художник“: Персей,  опериращ с образа. В
такъв случай, ако Медуза се появи в тази история като
фигурата на фотографското устройство – и двамата
произвеждат образа в един абсолютен миг, без да
оставят никакво място, никаква възможност за
манипулация, - Персей ще бъде на свой ред „художникът“,
който отменя сам себе си, ставайки невидим (и
следователно непобедим), поради което именно той се
сдобива със способността да оперира с образа.
Това би означавало, че операцията по фабрикуване на
образа включва смъртта на техническото средство,
което тя свежда до устройство-неодушевено тяло.
Обаче в такъв случай става въпрос ни повече, ни по-малко
за умъртвяването на самия произход, тоест на
първоначалната протеза или индекс – с други думи, за
извеждането на истината като самата смърт. Тази
редукция би била структурният отговор и инверсията
на смъртта-в-погледа, носен от устройството-
„Медуза“, преди да бъде „обезоръжен“ и „умъртвен“ или
направо десубективизиран. Героичният жест на агента
творец извършва не друго, а умъртвява самата смърт.
Ала сега ще рискуваме ли експлицитно да направим
крачката до радикалното твърдение, което започва да
придобива очертания, и да кажем, че митът за Персей и
Медуза предугажда християнската истина за светия
образ, за когото „умъртвяването на смъртта“ е най-
точната формулировка?

Преведе от френски ТЕОДОРА ЦАНКОВА

1 Текстът представлява адаптация на глава от
изследването „Image-instant / image plastique.
Métamorphoses de l’origine” (Rue Descartes, 64 : La
métamorphose (sous la dir. de Boyan Manchev), Paris, PUF, 2009).
2 Cf. Anthony Snodgrass, Narration and allusion in archaic
Greek art, London: Leopard’s Head Press, 1982.
3 Cf. Jean-Pierre Vernant, « Au miroir de Méduse », in
L’individu, la mort, l’amour : Soi-même et l’autre en Grèce
ancienne, Paris,  Gallimard, 1989, p. 117-29.
4 Връзката между смъртта, истината и фотографията е
не само установена и изследвана от теоретичните
дискурси (парадигматичният пример е „Camera lucida.
Записка за фотографията“ на Барт), а е тематизирана и
от киното – можем да си спомним „Фотоувеличение“ на
Антониони (1966), „Малкият войник“ на Годар (1963) и др.
5 Cf. Rosalind Krauss, L’originalité de l’avant-garde et autres
mythes modernistes, Paris, Macula, 2000.
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Иван Христов

Медуза

1. Медуза е Мария Калинова - митично създание от
българската литературна  митология, способно да
вкаменява с поглед. Вместо коси има змии. Смята се за
най-страшната и единствена смъртна от горгоните.
Убита е от Персей, а от кръвта й се родил крилатият
Пегас.

2. Медуза е Радой Ралин - митично създание от
българската литературна митология, способно да
вкаменява с поглед. Вместо коси има змии. Убит е от
Персей, а от кръвта му се родил крилатият Пегас.

3. Персей е Мария Калинова. Персей извършил много
подвизи, но най-големият е, че убил Медуза.

4. Персей е Радой Ралин. Персей извършил много подвизи,
но най-големият е, че убил Медуза.

5. Грайи - бащата на Мария Калинова. Има само едно
око. Решава да помогне на Персей да намери и убие
Медуза, след като героят откраднал единственото му
око. Показал му пътя и му дал в замяна на окото
крилати сандали.

6. Легендата - Грайи - бащата на Мария Калинова имал
видение, че Мария ще стане голяма поетеса. Ето защо
той решил да запознае своята дъщеря с Радой Ралин.
Радой Ралин и Мария Калинова се срещнали и дълго
разговаряли. Радой вече бил изкарал първия инсулт,
лявото му око треперело, от устата му излизала пяна.
Той решил да изпрати Мария до спирката на автобус
280, която се намира точно зад Софийския
университет. Старият сатирик избрал това място за
сцена на бъдещите си пъклени планове. Там се събират
множество хора, които могат да бъдат свидетели. В
момента, в който продължителният разговор вече
трябвало да привърши, той се впуснал и впил брадатите
си устни в устните на младата писателка. Прокарал
език през зъбите на Мария така, сякаш искал да изпие
нейната сила. След това я хванал за рамената.
Отдръпнал глава и вперил поглед в очите на жертвата, в
които вероятно се надявал да види страх. Нещо, което
силно го възбуждало.

Но това действие, противно на очакванията, въобще не
стъписало поетесата. Напротив, то било сигнал за
ответно действие. Наглостта на стария писател
събудила чувства на гняв и омраза в младата душа. Ето
защо на свой ред Мария сграбчила Радой за мазната яка
и впила своите устни в неговата брадата и запенена
уста. Облизала пламналото небце и се отдръпнала.
Чувство на радост и овъзмезденост я обзело, когато
видяла как очите на Радой се изпълнили със страх и
възхита.
- Ще стане човек от тебе! - възкликнал той.
7. Защо Мария е Медуза? Защото тя бива сразена от
Персей. От бликналата й кръв се родил ослепително
белият Пегас.
8. Защо Радой е Медуза? Защото той бива сразен от
Персей. От бликналата му кръв се родил ослепително
белият Пегас.
9. Защо Мария е Персей? Защото тя сразява Медуза.
Вместо да бъде устрелена, тя устрелява.
10. Защо Радой е Персей? Защото той сразява Медуза.
След като бива устрелен, той може вече спокойно да
умре.
11. Защо Персей откраднал единственото око на
Грайи? Защото видението на Грайи се сбъднало.
12. Какво символизират крилатите сандали? Това
всъщност е самата поезия.

Литературен вестник 1-7.07.2009

Жак Дерида

Медуза1

(два фрагмента)

Но какво е камъкът, каменността на камъка? Камък е
фалосът. Това отговор ли е? Казва ли се с това нещо, ако
камъкът е скриването на нещото? И ако, незаемащ
никакъв център, нямащ никакво естествено място,
неследващ никаква собствена траектория, той няма
значение, изважда се от всяко сублимиращо вдигане
(Aufhebung), изтръгва дори самото движение на
означаване, отношението означаващо/означавано, от
всяко Aufhebung, в един или друг смисъл и двете
свеждащи се в крайна сметка до същото? И ако
„приемането” или отричането на кастрацията по
странен начин също се свеждаха до същото, как можем
да утвърдим това? Тогава апотропеиката винаги ще
крие повече от една изненада. Предложение да се
препрочете цялостно текста на Фройд и сцената на
писането, хода, който ги отваря и
затваря, значението на фалоса,
краткия анализ на Das Medusenhaupt
(„Рязане на глава = кастриране.
Страхът от Медуза следователно е
кастрационен страх, който е свързан
с една гледка.” Тогава Фройд
обяснява, че това, което става на
камък, го прави за и пред отрязаната
глава на Медуза, за и пред майката,
която остави да се видят нейните
полови органи. „Ако косите на
главата на Медуза толкова често се
изобразяват от изкуството като
съставени от змии, то това отново
се дължи на кастрационния комплекс
и по един забележителен начин,
колкото и ужасяващи да са сами по
себе си, те всъщност служат за
смекчване на ужаса, тъй като
заместват пениса, чиято липса е
причината за ужаса (dessen Fehlen die
Ursache des Grauens ist). – Тук се
потвърждава едно техническо
правило: мултиплицирането на
символите за пенис означава
кастрация (Vervielfдltigung der
Penissymbole bedeutet Kastration).
Погледът към главата на Медуза
вцепенява от ужас, превръща
наблюдателя в камък. Същият
произход от кастрационния
комплекс и същото афектно
превръщане! Защото вцепеняването (Starrwerden)
означава ерекция, следователно в първичната ситуация
то е утешение за наблюдателя. Той все още има пенис и
се уверява в неговото съществуване чрез втърдяването
му. [...] Ако главата на Медуза замества изображението
(Darstellung) на женските гениталии, като още повече
изолира нейното предизвикващо ужас въздействие от
тяхното възбуждащо въжделения [въздействие], то
можем да си спомним, че показването на гениталиите е
известно също и като апотропеично действие. Което
предизвиква ужас в нас, със сигурност ще има същото
въздействие и върху защитаващия се враг. Още при Рабле
дяволът прихваща проклятието, след като жената му
показва вулвата си. Еректиралият мъжки член също
служи като апотропеон, но благодарение на друг
механизъм. Показването на пениса – и на всички негови
сурогати – идва да каже: Не се страхувам от теб, ще ти
се опра, аз имам пенис. Това следователно е още един
начин за прогонване на злите духове.”) . Лапидарно, за да
депозираме тук безкрайно отворената и обърната верига
на тези равенства: камък – гроб – издигнат –
вцепеняване – смърт и т.н. Дисеминацията там винаги
ще заплашва значението.

***

„Така синовете на Яков отмъстили със сатанинска
жестокост оскърблението на тяхната сестра, въпреки
че родът на Сихем се опитал да поправи стореното с
нечувана щедрост: нещо чуждо се е било смесило
(gemischt) със семейството им, искало да се обвърже
(Verbindung) с тях и да прекрати изолирането им. Вън от
безкрайното единство, в което – с изключение на тях,
любимците (Lieblingen) – нищо не може да участва,
всичко е материя – главата на Горгона трансформирала
всичко в камък – материя без любов и без право, нещо
прокълнато, което третират като такова от мига, в
който имат нужната сила: то нищо не може да
повдигне [пръст, глас, протестиране], без да го поставят
обратно на мястото му.”
Главата на Медуза, една от трите Горгони, е между
тирета. Както Горгоната, Евреинът материализира,

вкаменява всичко, което види, и всичко, което го гледа и
касае, всичко това, което вдига, например очите си, към
него. Аналогично обвинение е отправено към Сократ и
аналогията изисква внимателно четене.
Хегел не се възползва повече от тази малка фраза между
тирета. Изглежда, че тя задейства на повърхността
един вид митологическо позоваване, което е
конвенционално, илюстративно и педагогическо. Нищо
повече. И все пак една гръцка митема му се струва
удачна, за да се опише фигура на юдаизма. Може да се
запита, с Хегелови термини или другояче, за общата или
предфилософска обща власт на една митема, поизлязла
от силно определена култура, която при случай
противопоставят на юдаизма.
И тъй, Хегел кара Горгоната да се появи и я държи между
тирета, сякаш между две скоби. По същия начин
междувременно е ситуирал обрязването и жертването
на Исаак.
Ефект на зиналата уста. Съсредоточие: евреинът
задейства сам (върху себе си) симулакрум на кастрация,

за да маркира свойственото му, неговата собственост,
името си, да основе закона, на който ще се подчини, за да
наложи на другите и да се конституира като любим роб
на безкрайната сила. Като наранява своя член, той се
защитава отнапред срещу безкрайната заплаха, кастрира
на свой ред врага, разработва вид безмерна апотропеика.
Той излага кастрацията си като ерекция, предизвикваща
другия.
Парадоксалната логика на апотропеичното: да се
кастрираш вече, винаги вече, за да можеш да кастрираш и
да изтласкаш заплахата от кастрация, да се откажеш
от живота и господството, за да си ги осигуриш; да
разиграеш, с хитрост, симулакрум и насилие, тъкмо
това, което искаш да съхраниш; да изгубиш отнапред
това, което искаш да въздигнеш; да спреш това, което
повдигаш (aufheben). Снетото/вдигнатото е самата
апотропеическа същност на живота, животът като
апотроп. Ала битието е живот, битието е Aufhebung.
Медузата не държи нищо вън от сцената. Тя вижда и
дава да се видят единствено каменни колони.
Юдейската съдба е все пак само пример върху сцената.
Ала примерът сам се снема/вдига в онто-логическото.
Евреинът може да осигури господството си и да носи
смърт навсякъде по света само ако вкамени другия, като
сам стане камък. Като играе по този начин, повече или по
малко добре, той самият се е медузирал. Но той не
съществува, евреинът, преди да се е медузирал.

То се е медузирало следователно преди него.

Преведе от френски ДАРИН ТЕНЕВ

1 Бел. прев. – 1.Jacques Derrida, Dissemination, Paris: Seuil,
1993 (1972), p. 54-55n ; 2. Jacques Derrida, Glas, Paris: Galilée,
1974, p.55-56; За цитата от Фройд е използван преводът в
З. Фройд, „Главата на Медуза”, Съвети към лекаря, прев.
Пл. Градинаров, Евразия, 1997, с. 285-286. Цитатът от
Хегел, който Дерида привежда и който превеждам от
френски, е от Духът на християнството и неговата съдба
(Der Geist des Christentums und sein Schicksal, In: Fruehe
Schriften, Frankfurt am Mein: Suhrkampf, 1971), p. 279-280.

Сн. Владислав Христов
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Изоглавяване
 
 

столетия по-късно
употребени крайно непочтително

(едната настрани, а другата - наопаки)
за цокъла на две колони

в коринтската гора на щерните
 

медузи,
две вкаменени от самите себе си медузи

 
страхът твърди, че те са Първоообразът

Николай Атанасов

Изнасилването  на  Везувий

Баща ми хвалеше пред комшиите
новия ни фототапет в хола
с изглед към приказния Неапол –
крайбрежните хълмове, оголени
от щедрото Средиземноморие,
и вулкана Везувий в далечината.

Варваринът Везувий изглеждаше усмирен
в дървена паяжина от упорити гори.
Нямаше нито следа от разтопените
храмове и тела, врати и градини  -
сякаш Богинята бе решила да му отнеме
рождената привилегия да проклина.

Беше замлъкнал, невзрачен и свит
мастилен фалос върху фототапета,
а кратерът му, някога страховит,
беше тънко отверстие, в което
можеше да се забоде карфица
или да се вкара кука за плетене.

Хирошима. По пладне

мислехме ги
за малки атомни бомби
избухнали в черно море
те ни щипеха по краката
докато ние
изпъчили пилешките си гърди
разбивахме вълните
в крайна сметка се озовавахме
заедно с медузите
на брега
еднакво нелепи
и безпомощни

Яница Радева

Смъртната сестра
 
Е, добре,
няма да съм безсмъртната ти сестра.
Няма да казвам
огледалото се счупи на хиляда парчета,
хиляда години значи  
ще срещам вечно каменни от безразличие мъже
в каменни и скучни градове.
Е, добре,
няма да съм безсмъртната ти сестра.
Ще можеш да разказваш на всички
как главата ми се отделя от тялото в понеделник,
а в неделя жадувам да съм парчета и резени,
затова остригвам косите си и пълня морето със
змейове.
Е, добре,
няма да съм безсмъртната ти сестра.
Понеже се срамуваш от гостите в мое присъствие,
отивам в гробището,
аз съм Медуза, ще кажа на гробаря, идвам да ме
заровиш:
 
остави тези неща, моето момиче,
по-добре хубаво погледни гълъбите и ангелите,
че имаме спешна поръчка за паметници.
 
После ще се роди Микеланджело.
 

Емил Христов

Медуза

На погребението на Джани Версаче
опечалените са безупречно стилни,
оплаквачките нямат фамилии
и тъжат според тенденциите

на Воуг. Елтън Джон пее „Бог
е моят пастир” пред разридани
принцеси и знаменитости  в удавената
от светлина катедрала, докато любовникът

на покойника става камък
в светкавиците на папараците,
отразени в хералдически блясък
от горгоната.

Димитър Кенаров

Медузи

Извадени очи, изхвърлени в океана. Прекрасни
прозрачни тела от течно стъкло, през които се вижда
душата (или липсата на душа). Няма нищо скрито
тук. Няма дълбоки тайни, бездънно
подсъзнание. Като отворени часовници
медузите тиктакат на повърхността, туптят
желираните им сърца. Вода във вода.

Затова не се страхувай. Погали ги нежно
с погледа си. Окото събира в себе си всичко,
което е. Медуза е просто вкаменелост върху
воденичния камък в главата ти, история,
която те дави цял живот. Спомен за чудовища.

И все пак: спомням си онова лято на скалите
край Калиакра. Ветровито, матово небе.
Гларусите, които напразно се бореха
с вятъра; оклюмалите корморани, накацали
като криви зъби по ръба. А долу, в гърлото
на Черно море – медузите. Ужасни, безформени
същества. Спомням си как ги съзерцавах
безмилостно, как хвърлих най-големия камък.

Експлозията беше ослепителна.

Владислав Христов

 Дарин Тенев

Процесът е необратим, но не е моментален – нужно е
време за вкаменяването. Медуза се е разхождала с всеки
един от тях така, както сега се разхожда с поредния.
Няма омраза между нея и него, сега, в това траене,
никога не е имало омраза. Тя съзерцава бавно
превръщащото му се в скулптура влюбено тяло и
погледът й не може да му се насити, неговото тяло,
тялото на всеки един от тях е неизчерпаемо. Не може
да откъсне поглед от него, не е по силите й. Говорят си,
той й говори и самият му глас, изречените думи, дъхът в
тях, застиват като част от собственото му каменно
движение на тялото. Тя го обвива с погледите си, с
погледа си, безкраен и фасциниран, и думите, които се
излъчват от устните й (сякаш това е мястото,
единственото място, където те се появяват), думите
й са част от погледа й, прикрепват се към него, думите
й гледат. Абсолютно изплъзване на нещо безименно във
вкаменяването, самото вкаменяване може би като
нещо безименно, невидимо и така винаги изплъзващо се.
Това вкаменяване – това е неговата любов, той няма
друга, не ще е имал друга сега.

   Тодор П. Тодоров

Нощем будеше цветята, за да нахрани с живителна
отрова соковете им, стъпваше боса по покривите, гонеше
котките и пръскаше спящите със слюнка. За да доживеят
утрото. Крадеше децата насън и тайно, все под одеялото,
ги учеше как да летят. Рисуваше в очите на зрящия, защото
знаеше, че саму окото не стига. До зори танцуваше със
сомнамбулите и пееше ли, пееше, тихо, без глас... В
подивелите им, разрошени сънища.
Бе по-красива от света, затова Господ я криеше - в
тъмното.
Докосването й винаги бе пробождане, което оставяше
диря, отвор...  И рана - за дишане. Стъпваше леко и с
хвъркати коси, черновласа, безбожна, без страх, на
лудостта и болката с озверелите дарби окр?лена. Това са
те. Нейните дарове. И малко отрова. От онази, която
животът твори. Живителна смърт, от която животът
се храни.
Погледът й бе богохулен, раздишващ, раздъхващ... Бе крясък.
Бе край.
Страхуваха се от Горгоната смъртните.
Винаги я обезглавяваха. Тя винаги се завръщаше.
Излъгал е Хезиод, излъгал е Омир. Онзи клетник, слепецът,
изпросил в краката й троха откровение.
Няма смърт за Горгоната.
Няма смърт.
Няма.

Яна Монева

Горгона

слаба, порцеланова,
винаги силно гримирана,
красива, с тази красота, в която липсва
одухотвореност, по-скоро някаква призрачност,
 призрачност...
тази жена няма граници -
става жертва и насилник
поотделно и едновременно,
страда и съблазнява-
дори когато сънува
вкаменяват ме думите й -
мен и хората в живота й
превръща в камъни,
майка й вече е камък,
баща й е камък, камъни,
 камък  върху  камък
докато
се появи някой мъж,
види я в отражението си
и преди да се влюби или уплаши
...
просто й отнесе главата

Мед(у)за

Щитът ми е от мед.
Сладостно я прелъстявам.
Но очите й са покрив,
премазващ
в ужас изправените ми коси
– кичур – конски сноп.
Нося силата от Соломон.
А тя не реже. Цепи
издишането в цепките
на главата, която помни
вцепенението от миналия си
мит. Герой и плешив
на бой. с жена.
Само тяло.
Оголен и чист
от кръста надолу.

Андриана Спасова
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