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ЕЗИКЪТ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО
(О пит  върху лит ерат урата па 90-те)

Бойко Пенчев

Един бърз и невним ателен поглед към българската литература от 
последното десетилетие навярно би казал: „Аха, литературата очевидно се 
с освободила от изкуствените идеологически конструкции и се е обърнала 
КЪМ всекидневното“ . Експлицитната и имплицитна идеологичност на лите
ратурата в тоталитарната култура е вън от съмнение; към първата спадат 
партийните директиви за „положителния герой“, „историческия оптимизъм“ 
и т.н., към втората -  особената неокласицистична рамка на конфликта между 
„дълг -  чувство“, в която героят бива ситуиран и, както се казва, „разпънат“ 
между „личното щастие“ и дълженстването пред националната общност 
или класата. (Т акъв поне е българският ром ан  от 50-те години до 
„Антихрист“ включително.) Тази идеологическа арматура задава една пред- 
иоставена ценностна парадигма, която се оказва обвързана с определен 
позволен литературен език. На този фон литературата на 90-те години 
изглежда несъмнено нова, не само във „върховите си постижения“, но и 
като цялостна нагласа, проявяваща се като отказ от имитативния идеологи
чески дискурс и обръщане към непосредствеността на опита, към личното, 
към „улицата“ . Едва ли е случайно, че трудни, защо да не кажем елитарни 
поети като Ани Илков и Йордан Ефтимов в есеистични политически тек
стове непрекъснато заявяват въодушевлението си от „улицата“, а писател 
като Георги Господинов не спира да говори за „всекидневното“.

Не са ли обаче отношенията между литературата и всекидневното по- 
сложни, отколкото твърди опозицията „идеологическо, т.е. общо, срещу 
всекидневно, т.е. частно“? Във взаимодействиго си с всекидневния свят 
можем да различим поне два аспекта: повторителност и различие. Всеки
дневният свят в социологическия смисъл на понятието е изграден върху 
повторителността и предвидимостта, върху „институционализации и хаби- 
туализации“ , както казват Бъргър и Лукман в известната си работа „Со- 
циалното конструиране на реалността“. В такъв случай от другата страна 
остава „боклукът“ на частното, на не-повгоримото и -  нещата са свързани 
-  на несподелимото. Ако това е същ ностният модус на литературата, то 
неговата „висока“ версия ще бъде '̂ епифанията)| онова просветване на 
откровението всред баналния свят) върху което теоретизират Джойс и 
Бенямин, докато „ниската" версия ще бъде антикварного спасяване на 

Типове!С и вещите, изтъкаващи вътрешния живот на Аза. Потвържденията 
за едно такова интуитивно разбиране на литературното през 90-те са доста. 
„Естествен роман“ на Георги Господинов например, книгата, която вероятно
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ще остане като в1мблема на това десетилетие, разказва за невъзможносттп 
на епифанията и разпадането на частния свят, оказал се споделим един
ствено като фрагменти, списъци, изброявания, но не и като история.

Ако обаче всичко беше така просто, както твърди нашето едро теоретично 
описание, то всеки би могъл да прави литература, изписвайки на хартия 
или магнитен носител неповторимостите, които му се стоварват или за които 
б лен ува . С ъ щ е ств у в а  обаче н ер ед у ц и р у ем о  о гсто я н и е  между 
непредвидимия, хаотичен, разсипан живот, който водим, и неговото езиково 
опосредяване. Езикът, известно е, на свой ред представлява подреждащи 
институция, той е хоросанът на общосподелимия всекидневен свят. Езикът 
имплицитно пренася идеологичност- не само официална, но и битова. Под 
битова идеологичност ще разбираме означаващите стереотипи, с които се 
справяме със сложността и хаотичността на ставащото, подвеждайки го 
към удобни работни схеми. Базисното твърдение на тази битова идеология 
би било: светът се състои от отделни, оиределими неща, идентични на себе 
си и подчиняващ и се на закони, които осигуряват повторителност и 
предвидимост. Твърдението изглежда неоспоримо, защото то съвпада с па
радигмите на инструменталния разум, който господства в науките и социал - 
н ата  п р акти к а  поне от П р о св е щ ен и е то  н асам . О н о ва , което се 
противопоставя на това схващане за света, е литературата (както и рели 
гията). Литературата показва „нещата“ като неопределени, нетъждествени 
на себе си, променящи се и непредвидими. Тя отваря света към трансцен- 
дентното, пробивайки неговата завършеност и затвореност. Как става това / 
Един от възможните отговори ни дава класическата естетика -  чрез катего
риите „красиво“ и „възвишено“ . Ако изходим от тази понятийна паради! 
ма, бихме могли да формулираме първата малко по-конкретна теза иа 
настоящия текст: През 90-те години българската литература избра възви
шеното, отказвайки се от красивото.

Защо „красивото“ още в края на 80-те години започва да се мисли като 
„лъжа“ в ред представителни текстове на българската литература1 ?

В антропологическата размерност на готалитарната култура от 60-те на
татък ,‘,поетичното“ в качеството си на „приобщаващо ни към вечните истини 
и копнежи на човешката душ а“ се оказва важна терапевтична процедура. Н 
„бригадирския“ период на социалистическото общество идеологическата 
п атетика п рон и ква всек и д н евн и я  език, раж дай ки  с м е т е н и я , чиято 
чудовищност е уловена в прозата на Д. Вълев. От 60-те години нататък 
всекидневният език неизм енно ще ограж да в иронични, стилови или 
контекстуални кавички „високото“ утопическо говорене, докато поети
ческият език идва като блажения топос на естественото говорене, непозна- 
ващо раздвоението и ироничната напрегнатост. Появява се зев между на 
думи приетия есхатологизъм и прогресизъм на идеологическото и вътрешно 
преживявания „ужас от историята“ , водещ до битовизация на съзнанието н

1 Представителни тук ще рече емблематични за новия уест към словото и св с м  . 
не „най-популярни“, „отговарящи на духа на времето“ и т.н. Настоящият текст paoo i и 
с представителни им енно в този  смисъл на думата текстове.

X Y M H O X I O N ,  или АНТИЧНОСТ И Х У М Л Н И ТЛ РИ С ТИ К Л
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нСИцокултурен мащаб и „живеене с вечното“ във „високите“ етажи на 
ИУНтурата. „Поезията“ трябва да осигури онази сигурна зона на комфорт, 
ом екотяващ а ш и зо ф р ен и ч н о то  р азд во ен и е м еж ду св ета  на би та  и 
уиш пческия хоризонт, тя става езиков резерват за първичния език на 
Чуиетвото, на човеш ката автентика. Затова и идеологическият апарат 
яуигивира вкус, който цени в поезията предимно „органичността“, „изпо- 
иепиостта“ и „сетивността“. „М одернистката поезия“ се явява серия от 
рмщии, проблематизиращи есгествеността на поетическия език, и затова 

и шинаха, оттам и съпротивата срещу адептите на „свободния стих“, въпреки
■ и пницитната ортодоксална идеологичност на Левчев и Цанев. Скандалът 
И Константин Павлов оголва фундаменталната роля на представата за

красиво“, лежаща в основанията на доминиращия критически дискурс2.
I и ш „красота“ не може да бъде изведена пряко от комунистическата 
идеология, тя е и д ео л о ги я  сам а по себе си, „ф алш и во  съ зн а н и е“ ,

мокояващо болезнения разлад между Аза и тоталитарния символически
■ ич г в една „неутрална“ , аисторична територия на „чисто човешкото“. Съз- 
iliiiiiiг се структури на Аза, които трябва да го освободят от преживяването
■ i i времето в жизнения свят на тоталитарното ежедневие. Това е прозряно 
н I (иетан Стоянов -  в редица негови текстове от началото на 60-те се води 

йпНна в името на „съвременното светоусещане“ (съединяващо жизнения 
(Йип с идеологията) срещу „метафизичното“ , застинало, над-исторично „спа- 
- 1 ние в изкуството“. По ирония на съдбата тъкмо разгърнатата по-късно 
и за на Ц ветан Стоянов за алиенацията в модерното капиталистическо 
общество ще бъде използвана от неговите опоненти в утвърж даването 
МИ „органичното“ състояние на общ еството и свещ еността на тради
ции ч а 3 .

О нова, до което съ ч етав а н ето  на „ к р а си в о то “ с и д ео л о ги ч ески  
ш нустимото води, е един равен литературен език, скрито пренасящ  
ши истинността на масовото съзнание. По-горе казахме, че масовото съз

I дин от типичните текстове в тази посока е „Отмъщ ението на сатирата“ на Стоян 
Минев („С ептем ври“, 1966/кн.2): „И като личност, и като поет той (Константин  
11пилов) открива фронт на лириката и не пропуска случай да разкъса нейната нежна  
и.кин с остр ите си нокти. ( .. .)  Тръгнал от отрицанието на поезията в живота, 
Константин Павлов свършва с отрицанието на логиката в живота. Затова ексцен-
II >п 1мът, парадоксалността са тъй характерни за него“ . В статията на Стоян Илиев 
прекрасно се  виждат утаените класицистично-сантиментални основания на художес- 
I мелото, светоусещ ане при социализма. Изравняването на „поезията в живота“ с 
.логиката в живота“ може да означава само изравняване на поезията с „красотата“ 
кп ш „нежна тъкан“, непротиворечащ а на „логиката“ на идеологията.
’ „При космополитизма, при разрушаването на националните граници, при капи- 
ГИЛистическата индустриална нивелация на живота художникът е гол и зъзнещ. 
I , (Традицията, това е древното потекло, благородната кръв на изкуството, това са 
и з д а д е н и т е  усл овн ости , осветени те от времето обр еди , преданията на рода“ . 
Кръстю Куюмджиев, „Националнатрадиция и новаторство“. В: Кръстю Куюмджиев, 
.Профили в черно и бяло“ , С., 1966.

IiMI i.o 11снчсв  f 31! K Ь Т  НА В Ъ З В И Ш Е Н О Т О  И И И К Ъ Т  НА  В С Е К И Д Н Е В И Я  ГО
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нание борави с нещата като определими, самотъждествени и подчиняващи 
се на закони, които ги правят предвидими. Сега трябва да добавим, че отдел 
ностите на света в това съзнание се спояват твърде лесно в големи блокови 
цялости. Аз-ът преживява себе си като нещо цялостно, обхващащо в непро
тиворечиво единство живота му от детството до настоящето; по същия начин 
се мисли и историята -  глобален времеви поток, в който се включваме 
стабилно и неотменимо. Монументалистичната, неокласицистична естетики 
на късния социализъм работи в същата посока. „Красивото“ предполага 
установяване на някакво отъждествяване с вечното, защото хармонията, 
която е неизменният атрибут на естетическото преживяване на красивото, е 
сетивният еквивалент на трайността, спокойствието, покоя. Онова, което 
естетиката на красивото не моЖе да търпи, е промяната, несигурността, 
трепетът пред неизразимото.

Възвишеното започва да се настанява в българската литература още а 
края на 80-те години, като най-буквално изразен ще намерим бунта срещу 
„красивото“ в романите на Виктор Пасков -  „Невръстни убийства“ (1986) 
и особено „М артина“ (1991). Сетивното разтърсване от грозното обаче е 
само най-видимият аспект на възвишеното. От Бърк и Кант насам се знае, 
че възвишеното събира страх и трепет, удоволствие и болка в едно естети 
ческо преж ивяване на неизразимото. Именно тази линия ще използва 
Лиотар, дефинирайки модернизма като „изкуството, посветило се... на пред 
ставянето на непредставимото“4. Водеща е идеята за негативност -  още 
Кант говори, че удоволствието от възвишеното е „негативно“, докато 
удоволствието от „красивото“ -  „позитивно“ . Съответно философи и тео 
ретици, работещи в парадигмата на негативното, неслучайно станаха авто 
ритети за десетилетието: Фуко, Лиотар, Дерида и Пол де Ман, Адорно и 
Хайдегер -  такава беше модата на 90-те. Защото не беше само мода. Възви 
шеното осигури начин да се мисли чрез дисконтинуалности -  един ден 
историците на културата сигурно ще отбележат безпрецедентната честота, 
с която се срещат думи като „разрив“ , „процеп“, „дисконгинуитет“, „без
дна“ в есеистичните текстове на десетилетието. Красивото предполага съв- 
падеж, хармония, съгласуване на вътрешния опит на Аза с нещо извън него, 
с което се установяват отношения на корелация. Това са „романтическите 
епифании“, ако употребим този термин на Чарлз Тешгьр. 90-те години, най- 
вече в поезията на Ани Илков, Кирил Мерджански, Иордан Бфтимов, ни

1 предлагат едни /негативни е п т р а нии",Туйто не изразяват „нещо“, а „съби
рат неща, създавайкй~у£жтвие-в"тгОлетб между тях, в рамката да възникне 
внушение за неизразимото“5.

Според Лиотар в основата на чувството за възвишено стои разминава 
нето между „възможността да схванем нещо и възможността да представим 
нещо“. Красотата и свързаното с нея удоволствие почиват върху „съгласието“ 
между тези два момента, които при възвишеното са в разлад. Ние схваща

4 Ж ан-Ф рансоа, Лиотар, „П остм одерното, обяснено за деца“, С., 1993, с. 18.
5 Charles Taylor, Sources o f  th e  Self. The M a kin g  o f  the M odern Id e n tity , Cambridge 
U niversity  Press, 1989, p. 480.
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ме идеи, а представяме чрез форми; в този смисъл красивото е хармония 
между сетивно и интелигибелно, докато възвишеното е дисхармония между 
ДКстс. „Представянето“ обаче е ключов елемент не само на естетическата 
практика, но и на всекидневното ни закрепване към някаква споделима 
реалност. „Представянето“ е практиката, чрез която означаваме себе си в 
■ е | мината реалност на споделимия опит. Например представям себе си като 
иинифициран преподавател, за да получа подобаващо уважение и пари. 
М илиони долари  се влагат в и зоб ретяван ето  на все п о-съвърш ени  
|ч 1мшогьрни „програми за презентации“ (например PowerPoint на Microsoft), 
чн чю цел е да посредничат между идеята и работната общност, в която тя 
ф ибва да бъде възприета. От успеш ността на „представянето“ зависи 
вписването ни в определена среда -  в най-едър мащаб животът, който се 
опитваме да водим, би трябвало да ни впише по този хармоничен начин в 
11 м iiото на „света“ чрез установяването на съгласие между вътрешния ни 
| нит и формата, която той е придобил при артикулацията си в света.

възвишеното говори друг език, езика на невъзможността, на провала на 
представянето. Като най-общо чувство възвишеното съответства на усета 
м непоместеност, неприютеност, който е може би доминиращ в социалната 
психология на това преходно десетилетие. Ценният момент във възвишеното 
полче е в способността му да разяжда като киселина „реалността“ . Защото 
реалността също е продукт на съгласие, а това съгласие имплозира, когато 
ее сблъска с непредставимите зони на опита.

Гук обаче е наложително едно уточнение. В ежедневния живот ние сме 
| к ионни да установяваме съгласие и върху неизразимите неща -  като просто 
I и назоваваме с думата „нещо“ и се обединяваме около приблизителния
I мисъл, стоящ зад нея в един или друг случай. Така хората, които не са 
религиозни в ортодоксалния смисъл на думата, обикновено вярват, че „има 
нещо“, а този тип означаване, разпознат вече като език на клишираната 
поезия, бе иронизиран в „Оркестър без име“, където героинята на Катя Евро 
Пее „За морето, за любовта и ощ е нещ о“. Пример за другия механизъм, 
механизма на негативната епифания, можем да вземем от Ани Илков:

Нека всички обичаме 
Зъзнещи смело 
Слово ли Д ело ли  
Нещо Мож е жълто 
А мож е и бело 
Може град 
Но мож е и село 
Нещо Ж иво  
Може нещо умрело

(„Молебен*за очистване от страх“6)
Онова, което поетическият изказ тук прави, е да осъществи своеобразно 

„късо съединение“ между базисните опозиции, през които се ориентираме

II Ани Илков, „Поля и м остове“, С., 1989.
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в света („град... село, живо... умрело“), като по този начин разколебае всяко 
съгласие, изправяйки ни пред голата бездна на непредставимото.

Темпоралният еквивалент на „съгласието“ и хармонията е, разбира се, 
траенето. Обратно, възвишеното ни кара да мислим прекъсването, разрива, 
кризата. Големият ефект на усета за възвишеното бе разколебаването на 
схващането за историята, обществена или лична, като нещо цялостно и 
континуално. Фуко, големият вдъхновител на 90-те, започва първата си 
голяма книга, „История на лудостта в класическата епоха“, с идеята за извън- 
времевата „трагическа структура“, която се противопоставя на подреденото 
траене на историята и назовавана като „лудост“, бележи онова „отсъствие 
на дело“ и език, които са другостта на разума. Лудостта в случая е метафо
ра за нередуцируемия частен опит, несходим с реката на историята, лудостта 
е случайното и непредвидимото, събитието, всичко онова, което не може 
да бъде тотализирано в голямата история, към която по навик си мислим, 
че изцяло принадлежим. Тук обаче не става дума просто за обособяване на 
някаква сфера на частното, а за зони на трансисторическото, за пробиви, 
оцелостяващи ни по друг начин -  не чрез принадлежността ни към тялото 
на общността, а съприкосновявайки ни с празнотата и смъртта. „Трагическа 
структура“ при Фуко идва, разбира се, от Ницше -  бихме могли да наречем 
десетилетието и ницшеанско, ако не беше толкова песимистично. Защото 
онова, към което бездната и разривът неумолимо посочват, е нищото.

всичко се изсулва 
няма даж е драма 
няма нищо после 
нищ о няма 
няма

(„За леката душа“)

Така завършва ,Д еретата на един народ“ (1996) на Георги Господинов, а 
по-късно, в „Естествен роман“ (1999), той ще разгърне и тематизира тази 
интуиция за метафизичната изпразненост на живота. Всъщност подобни 
формулировки ще срещнем още в началото на десетилетието в есеистични 
текстове . „Б ездари ето  на ж и в о та“ (А ни И лков)7, „б уквалн остта на 
случващото се“ (Ивайло Дичев)8 са ключови фрази, ако искаме да вникнем 
в духа на 90-те. Не е ли обаче това интелектуален колаборационизъм с

I Y M 1 1 O 2 I 0 N ,  или А НТ ИЧ НО С Т  И ХУМАНИТАР ИСТИКА

7 „Н апреженията на възрож денеца по свързване на развързаното ние ще изпитваме 
винаги, докато съществуваме като нация и народ; това аз наричам „бездарие на живота“ 
и „лиш еност от щастие“. Ани Илков, „На острова на блажените“ между утопията и 
гаданието“, В: „Нова христоматия“ (сборник), изд. „Литературен форум“, С„ 1991.
* „Това е  най-удивителното: всичко е съвсем буквално. Когато нещо се  случва е 
другите, то  непрем енно носи своя друг смисъл, а ето аз най-после съм сам, аз умирам 
и това нищ о не значи“. Ивайло Дичев, „Буквализми“, С„ 1991 г. „Буквализъм“ е it 
заглавието на разказа, който започва с тези изречения.
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ш нуитивния песимизъм на масовото съзнание, моделиращо света като 
.жми“ и непрозрачен в тоталността си? Масово съзнание в случая не значи 
| мпание на масите“, а онова мислене чрез едри стереотипи, към което 

- г  и склонни всички. В ъзпроизвеж дано чрез вестниците, това м асово 
щ.тпание излъчва идеология, в центъра на която стои разбирането, че све- 
м | е лош, защото онези „от горе“ винаги ни управляват зле, а „Великите 
сили“ ни мамят. Тази черна картина няма нищо общо с трагическата 
пн I унция за метафизическата празнота на битието -  във втория случай ре
шаваща е именно липсата на цялост, на гелеология -  и оттам на смисъл. 
III. ашшеното е механизъм, напомнящ ни за нашата отделност и отделеност, 
и ( .по такъв ни освобождава от едрите контури на реалността. Тази отде- 
ш-пост обаче се преживява меланхолически или трагически -  като болка; а 
ц .рсени ят изход е в някакво друго, екстатично осъщ ествяване отвъд 
1 1 mi калния свят. Спасението е в трансгресията-или в епифанията. За поетите 
mi възвишеното светът се е разсипал и единственото, с което можем да 
и сдържим гледката на неговата раздробеност, е месианистичното очакване. 
liHOBa Революцията и Жертвата, революцията като жертва са ключовйТе 
фигури в „Изворът на грознохубавите“ (1994) и „Зверовете на Август“ (2000) 
ни Лни Илков.

Езикът е мъглив и странен,
разказва само себе си...

Не, всичко казано говори, 
че всичко истинско мълчи. 
Добро и Зло ще се преборят, 
а Ж ертвата ще бъдещ ти!...

От бъдещето хлуе мрака: 
за Ж ертвата -  кървав конец!
И  гътва твоята ръка 
самия теб  -  вместо Агнец!

(22/7 Born to be W ilde9)

1ук някъде масовото съзнание и литературата сякаш отново се срещат. 
liHUOTO масовото съзнание също е по своему а-исторично, неговите усети 
м промяна обикновено се свеждат до „Някога не беше така, сега е по-лошо“, 
при което настоящото се превръща в задушаваща, непрозрачна магма. Раз- 
iiiipu се, този тип преживяване на историята се наслагва до репродуцирани- 
IC от образователните институции и медиите образи на глобалната история, 
М.м която всекидневното съзнание търси начин да се приспособи. При 
тисовото съзнание обаче обикновено „наместването“ на Аза в протичащото 
I поделено време се осъществява като плътно засядане -  глобалистичната 
им т я  за историята оставя малко пространство за други свързвания. „Без-

" Дни Илков, „Изворът на Грознохубавите“ , С., 1994.
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дариего на живота“ също означава смислова непрозрачност, но тук di (I 
преживявана от един свободно свързващ се, номадски субект. Липсата пи 
телеология и следващото от тази липса „разсипване“ на историята отвари! 
възможности за обръщания назад, за обитаване на отминали или утогшчпц 
езикови светове. „Обитаване“ не е добра дума в случая, защото тази лик' 
ратура ни предлага едно ново поведение, един модел за Аза вече не каш 
уседнал обитател, а като подвижно и летливо образувание, което се включи.i 
в някакви семиотични вериги и бързо се изключва, преминавайки към други 
Особено началото на 90-те години е белязано от една нова удоволственос i 
идваща именно от тази свобода на Аза да бъде нетъждествен на себе си, ди 
бъде друг във всеки един нов момент. Разбира се, това е една литератури.! 
утопия, но 90-те освен всичко друго успяха и да отхвърлят безпрекословния 
примат на „живота“ над „литературата“. „Географията“ при Йордан Ефтимои 
и „лексиконът“ при Георги Господинов като че ли са фигурите, емблемата 
зиращи това непрекъснато сноване на подвижния субект, установяваш 
връзки с предметите и думите, които досега са се мислели като отделни 
Доста преди Интернет да стане такъв символ на новата информационна епо 
ха, тяхната поезия предлага един тип градене на идентичност, който можем 
да наречем „сърфиране“. Сърфиране, много по-богато от интернетското, 
защото е непредвидимо по начина, по който само литературата умее10.

„Краят на историята“ и интуицията за разсипването на времената бе 
импулс не само за поезията, но и за литературната наука. Кризата на телео- 
логизма силно проблематизира градиционно схващаната задача на лите
ратурната история -  да тълкува значенията на творбата, съотнасяйки ги е 
някакво общо означаемо като „народния дух“ или ,,националната_£.ъдб а “. 
Онова, което започна с междутекстовите анализи на Йикола Георгиев, бе 
разгърнато с теоретическото подриване на традиционнияГчитературн о и с • 

Нторически модел в текстовете на Александър Кьосев, Валери Стефанов, 
. -  |  Милена Кирова, Димитър Камбуров и достигна кулминацията си при Инна 

I Пелева и Албена Хранова в идеята за „анахрониен историзъм“, четене, 
тотално разместващо „правилния“ линеарен п оряд ъ к". Всички тези усилия 
могат да бъдат видени и като разбиване на един втвърден предразсъдък по

Х У М П О Х К Ж .  или АНТИЧНОСТ И X УМ ЛНИТЛР11 СТИКА

10 Разбира се , поезията на двамата се  различава твърде силно по начина на „свър
зване“, който практикува. А зът при Ефтимов е изцяло екстравертно ориентиран, 
наличен еди н ств ен о  в п р оцеса  на ставането си . в непрестанното поглъщ ане н 
мигновено забравяне на чуж дото, непознатото, различното. Докато поезията на Й ор
дан Ефтимов е  поезия на географските карти, в крайна сметка на обърнатото навън 
бр одене и пътеш естване, противопоставено на обърнатото навътре дълбаене, то 
при Георги Господинов личната и „родовата“ история са много важни. Д ум ите н 
предметите при Господинов са събрани от интимния опит на Аза, а плътният ностал
гичен пласт придава завърш еност на фикционалния свят на .Нерешата на един народ“ 
(1996).

; Програмна в това отнош ение е книгата на Инна Пелева „Възраждания" (1999), в 
чийто послеслов им енно е разгърната идеята за „анахрониен историзъм“, който 
може да чете както „отляво надясно“, но и „отдясно наляво“, да събира Фукуяма н
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M ftlliciiiic на националнага литературата - убеждението, че миналото 
очпо ни говори и задължава.

Ill, нинненото, какго то е използвано в настоящия текст, е преди всичко 
liilimnir, описващо разколебаването на представата за Аза като обособена 
Н|нщ I поместена в едно общосподелимо време и пространство. Тази пред- 
■ЦМ f i d  съмнение се утвърждава ежечасно от езика на всекидневието; съот- 
l i i  но възвишеното от стилистична гледна точка е начин да се излезе от 
iiepi /ш епата норм а на м онотонния, п ред ви д и м , скрепяващ  твърд и  
нФ то ч н о сти  литературен език. Има някаква особена бароковост в тази 

« ш и нсе пак значеща пределна сетивност на детайла при авторите, които 
и шрнхме досега. „Негативно нагнетяване“ -  така, като че ли може да бъде 
urn h i  този поетически език, разчитащ на внушението, а не на експресия- 

и) II описанието, без да бъде някакъв късен римейк на символистката
  нпюст. Бихме могли да наречем този език алегорически -  защото се
н а т а  както от метонимичното щ рихиране на реалността, така и от 

I имиоличното съучастие в цялото. Не можем да ограничим този език само 
in поезията -  по подобен алегорически начин работи и част, може би най- 
н и '| м та, от прозата, обединяваща елементи на магическия реализъм и роман- 
' нчгеката |ротеска от Хофманов тип. Такива са разказите на Любомир Канов 
н I бирниците ,Новекъг кукувица“ (1991) и „Парейдолии“ (1996), в „Ломски 

, I .пи“ (1996) на Емил Андреев и „Ловци на балади“ (1999) на Борис 
Минков. В същото време едва ли можем да кажем, че този алегорически 

mi е доминиращ в литературата на 90-те. Далеч по-популярна е другата 
ичщепция -  към прибиране на изказа към оцелостяващата автобиографич- 

| фигура и усредняване на стиловия регистър към ежедневната, говорима 
I' ч Това едва ли може да бъде само по себе си основание за пренебре
жение към този род литература, но не можем да не отбележим, че по съ
щество това е същият онзи онтологичен режим, нри който писаното слово 
||ш бва непрекъснато  да укрепва вярата в „ж и вота“ , в споделим ото 
нСнЦНОстно битие, което винаги стои над индивидуалното, а оттам -  и над 
ни гературата. Специално в прозата това реабилитиране на „здравия разум“ 
н неговия език се прояви в повсеместното увлечение по първоличното 
повествование. Без да сме правили специална статистика, едва ли ще е да- 
ii 'i от истината, ако кажем, че 4/5 от всички белетристични текстове, 
появили се през последните пет години, са издържани в първолично повест
вование, най-често в „сказа“ на уличния жаргон. Изборът на сказа е, от 
■ ина страна, отказ от обобщаваща етическа позиция, каквато третоличното 
повествование предполага. Героят, взет обикновено сякаш „от действител
н а т а “, и неговият език измести автора като инстанция, контролираща 
I мпеловото разгъване на текста. Казано по-просго -  авторът се скри зад 
героите, избягвайки финализираща морална позиция. От друга страна, 
ш.рволичното повествование автоматично като че ли разрешава проблема

Чворов, Ботев и Вайнингер, Паисий и Азимов. „Анахронийният историзъм не тъл
кува времето като единствено правилно, проспективно течащ о, като линия. Той нс 
мисли миналото за даденост, за нещо окончателно случило се“ (с. 174).
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i. i i I h  i,I нима какво толкова да се занимаваме с неща като оригиналност и 
пздържаност, достатъчно е в книгата ни да се говори „както е в живота'1 
Това освобождаване на „дивото“ улично слово може да се види като реакции 
срещу монотонния, официално разрешен език на „доброто писане“ от 70 
те и 80-те години, И действително, добрите „сказови“ писатели раздвижи 
ха склерозиралата литературност на литературата -  Здравка Ефтимова , 
романите и разказите си, Стефан Кисьов с трите си издадени досега ром# 
на, Палми Ранчев... Пример за това, колко силна е тенденцията, виждаме у 
Алек Попов, чиито първи книги с техния пародийно префасониран диабо 
лизъм бяха естествено издържани в третолично повествование, докато и 
последните си разкази и той премина към разказване от първо лице12 II 
първоличното повествование само по себе си няма нищо лошо, проблеми 
е единствено в това, че то е склонно невидимо да готализира света, макар и 
от ограничената частна гледна точка на разказвача, да ни затваря в сигурни 
та рамка на личния опит и да възвръща усещането за монолитна, кохерет 
на идентичност. Граматичната форма сама не може да окръгли и усили 
чувството ни за траене и цялостност. Третоличното повествование чрез т.нар 
„всевиждащ разказвач“ също може да произвежда монолитни идентичност 
И в двата случая литературата заимства интуициите на масовото съзнание 
и ги възпроизвежда чрез своя език. Всекидневното мислене поддържа усг 
щането ни за кохерентност главно чрез забравянето -  на противоречащото, 
на несвързаното с образа, който предпочитаме да имаме за себе си. Другия! 
агент на оцелостяването е тялото -  преживявайки се като обитатели на едно 
затворено пространство, отграничаващо ни стабилно от света, ние спокойни 
съвм естявам е различните си идентичности  просто онаследявайки се 
вътрешно. Литературата може да прави същото -  но може и да не го прави, 
оголвайки границите между различните Азове, които сме били или сме 
„Естествен роман“ на Георги Господинов е книгата, която великолепно показ 
ва как именно чрез първоличното повествование може да се минира 
монолитният начин, по който обикновено мислим себе си. Тази книга ни 
Господинов е първото в българската литература сериозно разколебаване ш 
сигурността, с която казваме „моят живот“, „моята история“. Къде свършва 
моето и къде започва чуждото, ако се откажем от наративизирането ми 
жизнения си свят, ако вместо скрепената от един граматически субект истории 
се отдадем на множеството истории, на „фасетьчното“ виждане на реалност 
та? В тази книга ние биваме едновременно приближени до тъканта на всеки 
дневното, дарени със сетива за малкото, за онези интимни пространства пи 
спомена, изтъкаващи индивидуалното съществуване -  и в същото време реал
ността ни е отнета, тъканта се разпада в ръцете ни, защото е лишена щ 
успокояващите нишки на едрите, обрамчващи конструкции. „Естествен роман" 
е компендиум на интуициите на 90-те години за освобождаващата и в същогн 
време носеща меланхолия мощ на възвишеното.

12 Така е, да речем, в „М алко Брауново движ ение“ от „Пътят към Сиракуза“ (199Х) 
един от най-добрите разкази на Алек Попов, което пък показва, че отдаването на 

тенденцията може да е и за добр о .
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