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МАНИФЕСТ

MANIFESTO OF THE NEW SOCIAL POETRY

1. The poetry which we create is political in the absolutely concrete sense of an unambiguous
dividing line between friend and enemy. At the moment of our formation as a group of poets,
our clearly defined and irreconcilable enemies are: a) lifestyle literature in all its manifestations
and b) the literature that lives parasitically off a university infrastructure as well as c)
commercially orientated attempts at hybrid incest between a) and b).

1.1 We understand “Lifestyle Literature” to be a product controlled by the mechanisms of
supply and demand, in which the author to a greater or lesser degree of awareness seeks to
address demands created by a consumer oriented “culture of self”, in other words a desert
mirage, that we can “create” our very own “I” from consumer goods and services. The authorial
moment in the products created this way is debased and reduced by expectations, whose
fulfilment requires a denial of the aesthetic – and often ethical – autonomy of the creative
entity. In this sense lifestyle literature can be regarded as a commercial equivalent of the postmodern conception of “the death of the author”, in which this type of literature meets up and
shamefully co-habits with “high class” (university) post-modernism.

1.2 Both the partners – lifestyle literature, on one hand and academic post-modernism on the
other – have reason for (unexpressed) shame in front of each other, and so in front of the
readers. Literature inspired by post-modernism finds itself in a more delicate position however,
as it lives parasitically off a university infrastructure. In spite of the theoretical alibi of the
levelling of “high” and “low”, the couple’s higher partner cannot rid itself from the left-overs of
a guilty conscience, especially when it must rely on the realities of the left-wing discourses of
western academy. At the end of the day – even when the rhetoric is left-wing – the more
theoretically-leaning partner resorts actually to neoliberal market justifications, typical for the
review of lifestyle production: “the Bulgarian writer with the greatest sales”, “the Bulgarian

writer most published abroad” along with similar rank lists of commercial success. A separate
question is to what extent this success is really commercial or is based, typically for Bulgarian
society, on an oligarchic fusion of private interests and a privatized state (at the end of the day
social) resource.

1.3 By “a literature living parasitically off a university structure” in spite of the colourful
connotation of the descriptor “parasitical”, we understand above all (and not pejoratively) the
sociocultural given: the economic necessity for the writer to depend on payments which
although low are still relatively secure, in the form of a teacher’s salary (or a PHD grant) which
does not require an eight hour working day. If you are not prepared in practice to sell your
writing and yourself as a writer, university work represents a legitimate and honourable choice
for the writer. The unacceptable parasitical aspect intrudes and takes over when the university
infrastructure (free availability of facilities, access to the media and competition juries through
academic qualifications and titles, when all is said and done the recruitment of an audience of
students, whom you frequently teach and even expect to examine) is employed to distort the
competitive literary arena in favour of the university teachers, emerging as poets at the same
time.

1.4 Now is the moment to face up to probably the most important question, which springs up in
the definition of the political as a separation between friend and enemy. The 1 million dollar
question: why do we need enemies? The answer is simple, perhaps startlingly simple: The ten
year peaceful transition in literature after the end of 90s turned into the creation of distinctions
“friend – enemy” in a vital act for the reconstruction of the productive tensions in the literary
field. The development of the political system, begun by Simeon II has its exact equivalent in the
literary system: the transformation of the radical political potential of 90s’ postmodernism into
a depoliticized career oriented academic corporative resource, suitable for a smooth coupling
with lifestyle literature with the aim of achieving commercially optimal hybrids. Returning
radical politicization to the literary field, we openly declare as our enemies the depoliticized

academic-corporate postmodernism/neo-avant-garde, lifestyle literature and their
commercially optimized hybrids.

1.5 Insofar as we live framed within a culture of victimization, cultivated diligently by each of
the succeeding regimes, we know that the status quo of the peaceful transition in literature,
which we declare as our enemy, is not going to lose the chance to declare itself as our victim. It
won’t be either the first or the last time, when the really and symbolically rich and powerful
adopt the mask of the victim. In fact the whole culture of the peaceful transition, constructed by
the old socialist elites, is based on the blocking of every move for freedom, using the scare tactic
that there will be “victims”. We know that they are lying, protecting their privileges, scared for
them, they don the victim mask. We maintain, that behind the victim mask skulks the status quo
of the peaceful literary transition, the group promiscuity between lifestyle and academia – our
enemy.

2. The new social poetry, whose birth we declare here in the manifesto, is above all else a
poetry of the rehabilitated figure of the author – rehabilitated after the lifestyle-academic total
consumption of his “death”. The arrogant commercialization of the Roland Barthes concept is a
de facto signing of its death warrant. The commercially optimized hybrids between lifestyle
literature and “high” academic postmodernism practically killed and buried the revolutionaryanarchist potential of the “death of the author” idea. In this situation we declare the
resurrection of the author as the final guarantee for ethical acts – i.e. freedom. The film revolves
in front of our eyes, in which the theoretical kicking of the author into the literary field gutter
was an alibi for the positioning of his wares in the orange-light sales booth of power, in the
guise of media, juries, grants, translations, state awards. This author is indeed dead and stinks
already. Long live the author as the last guarantee of freedom!

2.1 The rehabilitation of the figure of the author as a subject, who can be held responsible in an
ethical context, is an aim in the heart of the darkness of the peaceful transition regime: there is
no truth – ergo we act, “we work” on our literary and academic career, academic and literary

history is written by ourselves, as we play our petty match and at the same time award the
penalty kicks. If during the 90s the relativizing of the notion of truth turned into game mode,
undermining the dogmatic “truths” of the old regime’s ideology, during the 2010s this
academic-lifestyle relativism took on the real-political and real-economic dimensions of a
corporate privatization of a social literary resource. In this situation we declare for a literature of
the truth, which is a generic term for our perception of a new social poetry. The founders of the
game, finished it themselves, with their academic apparatchik truth and lifestyle icons. The new
social poetry like the literature of truth is our desire to return freedom to literature from
academic apparatchik games and lifestyle commercial amusement/mourning to death.

2.2 The poetry of the 90s at the peak of its achievements, linked with the names of Ani Ilkov and
Zlatomir Zlatanov, never turned its back on the aesthetics of the sublime as a transmission
between the literary and the political in the context of modernism’s unfinished project.
Academic post-modernism, which relies on these poets as teachers, above all samples from
them a discursive game and the playing with post-structuralist jargons, leaving behind their
powerful aesthetic of the sublime, whose final existential investment is the political.
Symptomatic is the drift, growing stronger with the progress of the peaceful transition in the
2010s, away from the aesthetic of the sublime, not taken to heart, towards the increasingly
open commercial embracing of the aesthetics of beauty. With the most successful hybrid
between academic postmodernism and lifestyle literature, the aesthetic of beauty turned into a
commercial condition, quite indispensable, proposing already real-political prescriptions – “the
protestor is beautiful” – included directly in the Ministry of the Interior PR campaign against the
protests in 2014. The new social poetry categorically and forcefully counts on the aesthetics of
the sublime as a means of returning to political radicalism in literature and society, demoralized
by the aestheticization of the political within the bounds of the commercial hybridization of
academic postmodernism and lifestyle literature.

2.3 The aesthetic of the sublime is a secular advocate for theology in a context of socio-historic
(Information-technological, biotechnological etc.) drawing out a transcendence both

fundamental and non-negotiable within the bounds of the western civilization differentiation of
spheres of values. The freedom which we wish to return to literature is unthinkable without the
unyielding insistence on the autonomy of the poetic in the face of the ideology of the market
place, the state and science. But this autonomy is not sufficient for the realization of the
conditions we seek for the possibility of freedom. Just like the rehabilitation of the author as an
ethical subject, so also the concept of the literature of truth, both are unthinkable without
transcendental foundations. We saw with our own eyes, growing old, whither the playful
suspension of subject and truth leads – directly into the cashing out of the game in academia
and commerce – the truth whose basic foundations are transcendental. Without an ethical
subject (dependent on responsibility) and truth whose basic building blocks are transcendental,
there is no social justice. Without rage for justice there is no poetry.

ПОЕЗИЯ

АКОШ ДЬОРФИ – ИЗ НЕ ПОМРЪДВА

Спрямо нейния

Какво e за птиците,
какво са за тях техните
утрини, вечери,
денят на една птица
какъв е, а и отгоре
както ме вижда, аз
да пристъпвам полека
в замръзналия пясък,
отблизо какви са очите
на врана, на лебед,
както и на онази все
още жива, но с пречупен
гръбнак дива патица, която
преди десет години
кучето ми намери
в плитчината, спрямо
нейния поглед да съизмерваш,
винаги спрямо нейния
зрението.

На също толкова

Отрязана глава на елен,
опряна на кръчмарския тезгях.
Очите са затворени, от устата
капе кръв на пода. Около главата –
топла пара, сякаш не е напълно
мъртъв, сякаш е близо до себе си,
тук е в кръчмата, изпълнена
с всепроникващата му миризма
и с онази топлина, която е той.
Преди няколко часа е бил
в дъбовата гора, в
краткия отрязък между
последните мигове на нощта
и първите на зората, в онзи
неназовим период, който не е
повече от минута или най-много две.
Излязъл на просеката, под електрическите
проводници, пресичащи по дължина планината,
спрял е, следващата му стъпка
е била по-скоро едно разпростиране,
едновременно във всички посоки
от един пулсиращ център, навярно
като тайнствен, невидим
атомен проблясък, след това
е бил навсякъде, отстоящ от всичко
или във всичко също толкова далеч,
а зората още не е била настъпила,

кървави следи от обувки
по линолеума.

Божествено

Един зелен бог бягаше по пътеката
нагоре. Беше в детството ми,
не помня преди колко години.
Тялото му бе покрито с мъх,
блестящ от капките дъжд. Свеж
пролетен мъх, цялата долина
дни наред ухаеше на дъжд след него.
Видях как се обръща и за миг
ме поглежда в очи. Тогава в мен
порасна гората, от поглеждането му
порасна внезапно и от това поглеждане
се появи в мен страхът, съществуващ
в еднаква мяра в камъка, сърцето и облака,
божественият страх в камъка, сърцето
и облака. Бягаше нагоре, гледах
подире му, един бог, който се страхува.

Халщадската култура

В памет на Д. В.

Табуретка до входа на погребалната зала, някога
е била бяла, боята се лющи от нея. На нея –
високоговорител, като по стените на училищни
коридори. Към високоговорителя са прикачили
с тиксо уокмен, носи се Бах. Накъсо, на отрязъци,
без каквато и да е система, контактът е лош.
Домакинът на гробището каза на някого,
че е Бах, и го чух тъкмо когато го каза,
иначе нямаше да го разпозная.

Все по-дебели облаци надвисват над долината.
Ниските хребети на планините не се виждат
вече. Идвайки към гробището, се отклоних
към потока. Исках да го видя. Да намеря
един мост, да изпуша една цигара на него
и да гледам потока, това исках.

Не знам за какво място жадувам. Образът,
който живее в мен за потока, не съществува
в реалността. Нещо все не е на място,
или нещо винаги липсва. После все пак спрях
на един мост, изпуших цигара и гледах
потока. Гледката му не ми каза нищо,
само онази мека, подобна на памук
стена се издигаше както винаги, стената,

която ме опасва, която приглушава гласовете
и ароматите, която прави матови образите. Не
изпуска и не пропуска.

Само няколкото, едни и същи, връщащи се, монотонни въпроса.
Какво е това, какво значи, какво се случва. Тези
три въпроса и веднага трите отговора,
нищо, нищо, нищо.

От другата страна на моста две момчета тренираха бойно куче.
То висеше на похабена гума, завързана за долния клон
на една елша. С челюстта си се държеше за периферията
на гумата. С челюстта си се държеше, четирите му крака
стърчаха опънати напред, висеше и полека се въртеше
в кръг. Едното момче държеше тояга, от време на време
го удряше и крещеше: стискай, стискай, стискай. Стискай.

Върнах се по обиколен път към гробището. Неколцина
вече стояха пред погребалната зала. Баща ми също, под
един бор, сам, пристъпвайки от крак на крак.
В ръцете на мъжете – чантички, алармите поред
изпиукваха и изтракваха бутоните на ключалките.
Изтраквания нагъсто едно след друго.

Под бора слушахме младия свещеник, баща ми
и аз. Прясно изкопаната купчина земя вдигаше пара
в ръмящия дъжд. Изпод бора виждах отчасти
ямата. По-светли и по-тъмни ивици в пръстта,
дебели по двадесет-тридесет сантиметра.

По ръбовете на ивиците се гърчеха червеи,
на две отсечени от лопатите. Ивиците обозначават
култури, помислих си, за някой друг мислейки,
който веднъж до друга яма ми го прошепна. Тази
средната, пепеляво сива ивица е да кажем халщадската
култура. Три хиляди годишна ивица. Или не е тя, вероятно
не е, но пък звучи хубаво, халщадска култура. Младият
свещеник стоеше с гръб към нас, говореше
с наведена глава към ямата и към спускащото се
тяло там долу. А то къде ли е. Не му вярвахме.

Имаше форма на костенурка

Всичко зависи от това, почна слепият с едното си око
домакин на хижата в гората, два месеца и нещо
след срещата ни, като стоеше на неотдавна построения
мост над потока, силно наблягайки на от това, защото
проумях, почна, или не, по-скоро изведнъж просто знаех
някак си, че това от това първоначално със сигурност
са казвали с голяма буква, или всъщност така са го подразбирали:
От това зависи всичко,

този израз, или каквото и да е, на нищо не знам точното
име, не се сърдете, та значи, този израз, да се спрем на
него, човек чува навсякъде, в автобуса,
в магазина, в кръчмата, навсякъде, и всъщност колко
е важен той, и какво ли значи в действителност,

една молитва е според мен, младежо, нищо друго, ако
вземете една по една да изреждате думите,
би станало ясно, че всяка дума е молитва, казвам,
по начало, само някак от тях е изчезнало, е изгнило
онова, от което всяка и сега би могла да е молитва,
като празната коруба на костенурката са, това се сетих,

когато при Ипой веднъж много отдавна намерих една,
някак така сигурно се е случило и с думите, това,
което ги е движело, точно то ги е напуснало, по форма
са си останали същите, както преди, форма на костенурка
имаше и онова, и онази коруба, която намерих, но все
пак тя не е костенурка, не е ли така, ако не се сърдите,
обърна се към мен, дотогава сякаш говореше
на придошлия от стопилите се води поток, почерпете ме
с една истинска цигара, ужасно бих желал цигара
с нормален вкус след многото, мисля, украински боклуци.

Преведе от унгарски Николай П. Бойков

АЛЕКСАНДѪР НИКОЛОВ – ПОЕМАТАЗАРАЗОБЛИЧАВАНЕНАИДОЛИТЕ И 3 СОНЕТА

седем.

искаш ли да потрошим муабет на некоя слънчева пейка,
когато времето го позволява, ако бех велик поет, щях да напиша
сонет за слънцето, за баиря, от който излиза, за колесницата,
за колесничаря, всеки път едно и също до секновене, после

змеиците се прибират при слънчевата майка у двореца
и става спокойно наоколо, и баровете отново са пълни
с девойки, които още не ги е любил змей, циклично време,
искаш ли да потрошим муабет на некой слънчев

баир и да посрещнем изгрева пияни, както, когато бех
велик поет и пишех сонет за слънцето, за колесничаря
после спрях да си мисля, че съм змей, защото не намерих

пътя за двореца слънчев, беше по секновене всяка година
едно и също, изгорих върху пейзажа книгите си,
а ти ми се обади да потрошим муабет некъде наоколо

Долината на тракийските царе
/Сонет за влизането в храма/.

Шест дорийски колони под
допотопна дъсчена конструкция
създадена да ги предпази
от навяванията на времето.

Отпред дървото е отсечено,
преди години място за дарове
под него, сега заварих само
празни каменни легени

и бетонни кошчета за боклук.
Издраскана на пейката И
от Кирилицата или Латинска N

обожавам този храм без идоли,
но там видях на топка свито в ъгъла
избеляло европейско знаме.

Поема за разобличаване на идолите, създадена в момента си на прочитане, изградена
от три фрагмента за три агнета.

– – – Обръщение към слушащите – – –

Българската поезия има нужда от оваряване

в post-mortemна поза
вашите тела, позиционирани
в тези агнешки кожи. Отвътре сте вълци,
които отвътре са овце.

Аз разлиствам страните
на вашите чела, въпреки
божествената кротост там,
друг признак за живот не намирам.

Вие, които слушате, докато някой друг
чете това.
Послушни деца, яжте, пийте и си носете
новите награди.

– – – Начало на поемата – – –

Увод, отправен към слушащите,
на слово, имитаторите на слово,
предшествани от онези, които
са разрушили собствените си идоли,
за да препишат от тях. Увод крайно клонящ
към разобличаване, тъй както гръбнакът
на тази сянка се сдвоява все повече
с нея. Увод, последван от началото
на Поемата за разобличаване на идолите,
в чийто текст ще намерите описание
на това какво представлява поемата, без
всъщност тя да съществува със сигурност

в този си вид тук, така, както ни я представят
думите. Като идол е тази поема, която четете
сега създадена по същия принцип, по който
са направени идолите. Нека думите да бъдат
златото за бика, нека образа, който
изграждат те бъде идол на Поемата за
разобличаване на идолите и за да е още
по-сложно, нека двете неща носят едно
име. С този начален тласък
дезинформация, се тълпят много
хора, които искат да прочетат истинската
Поематазаразобличаваненаидолите, но тъй
като тя може и да не съществува, ние им
показваме този идол на Поемата, за която
са дошли – на нея да се кланят, това е техният
кумир, ръкотворното представяне на нещо,
което иначе би било непредставимо,
защото по всяка вероятност го няма. Така
от всяка порядъчна представа за бог
се прави идола, другото съмнение е
в Съществуването на справедливост.

– – – Следва разговор с турчин – – –

В колата има броеница, закачена
под огледалото за задно виждане.

Той говори с по-различна фонетика
от моята, но езикът е същият.

Гледам долу в махалата, имаме мюфтия,
построи си къща. Кажи ми как се вдига

къща с една заплата, човече?
Имаме Байрям – колим животни

дават му пари за 40 животни
той купува 4. 1500 лв струва

едно животно, какво прави
с останалите пари?

шест.

виждам крепости от конструктори лего по моя под,
раздробени на части, пластмасови светове, тапетни
небеса, твърде съм голям да се скрия между тях
виждам празни стъклени бутилки от немска

крафт бира, евтин джин, водка и червено вино
по полски обичай чуквам бутилката в ръката си
да излезе духа от нея, не мога и там да има
твърде съм голям, за да се скрия между стъклата

и твърде малък, за да изляза пред огледалото,
което не може да ме счупи на фрагменти
– защо толкова егоистично подхождаш, сине

към тези стихове с добър PR; – винаги съм искал
да бъда само част от орехова черупка между зъбите
на орехотрошача, който си купих преди две коледи

АТАНАС ПЕТРОВ – В ТАЯ УЛАВА ЖЕГА

Прощално

Спи! Зад прозореца вятър,
вихрушки и сняг се въртят.
Зима е! Спи и почивай, приятелю.
Няма смърт в паметта ни, няма смърт.
Назад ще се върнем развели
буйни гриви и в страст ще горим,
и земята под нас ще трепери
като стих, като гонг ще звъни.
Ще препускаме – степни ездачи
до коляно сред сухи треви
и под копитата пак ще изскачат
Вяра и Истина вместо искри.
Спи…
Вятър и сняг се въртят.
Зима е!
Няма смърт в паметта ми –
само ездач без кон и път.

Гумичка

На Краси Христова

Това е гумичка –
онази със слончето
на Кохинор
и с нея ще се опитам
да изтрия тъгата ти,
пораснало,
южно момиче.
И кога ли успя
да запълниш
тези малки и големи квадратчета
със цифри и цифри
в опит да измериш тъгата си.
И между тесните,
и широки редове на тетрадката
да изрисуваш самотата.
Не вярвам в света
да има толкова хартия.
Дори и Кауфланд
е просто ръждива барака
пред тази задача,
макар
и да е магазин
за меса, вина, и… книги.
Но си купувам гумичка,
и я стискам в ръката си

/само за двайсет стотинки/,
и искам с нея да изтрия тъгата ти,
и ми се иска да си щастлива…
Но кажи ми, как се изтрива тъга?
Кажи ми, познаваш ли щастливи поети?
Ала чувам как гласът от говорителя,
вместо цени и реклама, да кънти със поезия.

Отваряне гроба на баща ми

Стърже лопата, душен следобеда.
Небето надвиснало жежко, като гилотина.
Проблясват лъчите, под слънцето
съхнат тревите и в тая улава жега
смугли момчета разкопават гроба на моя баща.

И мъката тегне, като котва потъва,
и корабът горд на моя живот
застива в морето от сълзи, сърцето умира.
Няма го вятъра, платната увиснали.
Мъртвило и пустош, смърт, какво ти море.

Захапват лопатите, разхвърлят пръстта,
небето все така безнадеждно се хили
със своите облаци пухкави все така красив е света.
Удари о кост, звънна метала и събраха в торбичка,
смугли момчета, костите бели на моя баща.

И това ли остана от мечти и желания
на един неизживян живот,
от една борба и страдание –
череп и кости, спомени детски и предания.
Тук съм, баща ми, повярвай, пораснах
и сърцето ми е една огромна тъга.

И откъм селския път дочух да похлопват
на ковчега дъските,
и светът за кой ли път се разпадна,
разпиля се светът.

Там, във ковчега, полегнала мама
пътуваше плахо към моя баща.
Смугли момчета положиха мама и в краката й,
в гроба, торбичката с кости на моя баща.
И отново са двама.Щастливи.
И няма смърт. Има Любов.

ВАНЯ ВЪЛКОВА – СПЪНКА – ПАМЕТ

Вкус от живота на другите

Преминали времето за песен
Гърбове
Двете дами упорито пресъздават
думите на г-на от сериала
–––––Той имал син
Тя е вдовица–––––Сутринта по улиците
парата от думи се преплита
с мириса на сладкиши и бензин
Аз не съм гладна,
дупките по дрехата ми пропускат мириса
Той се втечнява
Завивам към пекарната
И
Си тръгвам без да вкуся
Сладкишите
на дамите от тротоара.

2017

Болка

Кожата на краката, без мехурите
да почнат да приличат
на балони-дирижабли
Летейки
Се пръсват
На мънички сълзи,
на цветни-капчици-преливаща-бодливост
От рекламите по улиците
протича дъжд от мрака, но е цветен.

8 май 2017

Новите роби

Новите роби са безкрайно послушни
Приемат ги любезно бавно-скучно, но
Винаги с прецизен маникюр и
заредени роботи пълни с усмивки.

Новите роби са бързооборотни
Да смятат, да казват, да купуват
Да прибират бързо ръцете си,
ако са грозни
Да чакат, въпреки, че искат
Да стрелят
Да мълчат

Да гледат втренчено, без бръчки
Да изпълват себе си със задоволство,
когато ги лъжат
Винаги се смеят, без заповед
Винаги са тъжни, без сълзи
Винаги са отчаяни, без да падат
Винаги купуват, без банкноти

Новите роби бавно или скоростно
се връщат вкъщи и
Викат––––––Викат––––––––––
Викат–––––––––––––––Много силно.

2017

Спънка – памет

I Вървене

Неусетно, пре-умело се пре-спъвам
В прорасналото време на далечни стъпки
Отпечатъци от ужасии и милости на непознати хора
Улицата има памет в която влизам

–––––– Продължавам

Неумело се препъвам и политам
Летя
Обръщам се на другата страна и
Виждам
Момичето със сплетени от болка стави
с коси в морава-червена почва – боята се запазва до последно
я няма вече.
И старата стена
я няма вече.
Заместена е от греди и тухли в напредък на пространство
за мечти, живот и страхове за утре.
Бавно и далечно

–––––– Продължавам

Довършвам си летежа и пикирам грубо
Натрошените сиви плочи ме отвръщат

Спирам

Ядосването ме поглъща и изплюва
в мръсните пълнежи на паважа,
извлечени от умовете на всичките далечни хора
през балконите
Надзъртам и се плаша
Бавно и далечно.

II Летене

Летя
Психеделична самота
вид сгъстяемост – движения забрава – остра тишина
въздухът ме повалява

Летя
Разделителната способност на екрана ме ограничава
Бавното кафе на жената от стола се разтваря
и ме смесва

Летя
Грайфери на чужди крака
гравират карти на далечност
Пътувания в книжни тела
Остават спомени без дати

Летя
Ръце с протрита кожа – стари снимки – натрошават време
Запазено и подредено
Инкрустацията е твърде тежка
и никога не мога да изпия чая

Летя
Жената през пердето на балкона
Далечна линия, а черното изтича
Не мога да я върна,

пада натрошена, а в полета е смела,
но я няма.

III Стоене

Изтръпват всички стави, планирани и означени
кодирани движения от много четки
спират в права линия
Стоя и чакам да политна.

декември – януари 2017-2018

ВЕНЦИСЛАВ АРНАУДОВ – БЕДНИТЕ

holy

изтрит е лакът на китарата като
смеха й от очите му мъртви
тя пее
в небесните пасбища
с рамене опрени във тревите
взела главата му в скута си
пее
гласът й изяждан от рижия смях на негаснещи залези
пее
очите блестят с дъждовете на вечните кладенци
пчелите са златни
по тъмния мед на косите й
пчелите са златни
по тъмния мед на кръвта му

тя пее. не спи. не умира.

бедните

кой може вас да убие?
докато спите с едно сляпо и едно отворено око
докато утрото прави нощта ви на въглен
докато прахта е в ноздрите ви с първото изплакване
докато калта стига до гърлата ви но не стига на бог
докато без път пръхтите ни осли ни коне ни кентаври
докато ребрата ви се люлеят по небесните ченгели
докато водата ви е слуз и пот и семе
докато голите ви венци огризват слънцето
докато наричате курвите си любима
докато в пустите земи зеят изоставените ви гробове
мъртви не можете
мъртви не можете
не можете
да умирате
само ставате повече
кой може вас да убие?

ВИОЛЕТА ЗЛАТАРЕВА – ДЕЦАТА СА ЧЕРНИ И ВЕСЕЛИ

Яви ми се богът на изгубените десни чорапи
и тръгна да ме убеждава,
че съвсем не прилича на този на левите.

Обвиних го, че изпускам трамвая
и не посещавам познати,
че в краката си гледам разсеяно.

Единия ме тегли към бъдеще от прежда,
а другия назад мирише стари крачки –

разправям разгневено, а богът е отсреща
и скришом ми прибира пак десните чорапи.

Почти земеделско стихотворение

Взимаш листо от произволно растение
и ползваш колорадски бръмбар за мастилница,
оглеждаш се за вдъхновение,
все едно е някаква гостилница.
Дали защото пишеш със перо от патица,
потича зелева чорба наместо стихове.
Все пак я носиш в яката си раница –
да черпиш срещу левче махмурлиите.

И доволно те отпиват проклетите,
а е време да измислят пестицид срещу поетите.

Мама му стара копа картофите,
кърпи чорапите и пресолява боба всеки път.
Ако навън вали – плете гащи
от разплетените пуловери на мъртвия си съпруг.
Мама му стара се радва на козичките,
защото няма внуци и им пее
„Да видя къде са ви ръчичките,
прибирайте ги бързо, преди да дойде змея!“
Мама му стара ходи в неделя
на църква, на пазар и на кръчма,
като вика „Боже“ и в трите.
Примряла дохожда във малката си къща,
когато вече спят козите.
Мама му стара е самотна жена,
копа картофите и пресолява боба.
Синът и е куклата от двете кълба,
които разплете от своя пуловер.

Бащицата ми все думаше – „не се суркай
щерко, като рънгел по надолнище.
Ако си бърза – ще паднеш, ако си бавна –
ще дразниш, ако застинеш – не ке си на ‘убаво
место.“

С ушите го знаех, но краката не слушаха
и ръцете все бъркаха в торбата с орехи –
един гнил да е – ще го хванат, или пак
ще са празни без да чопнат и шума за ресто.

„Немой“ все гълчи ме „като куцо магаре
на сметище с набодня в зурлата да се вайкаш –
в крайна сметка, мое мило Виолетище –
и да псуваш и да не псуваш на майка –
ти си си виновна и за ‘леба и за ножа“.

Колко мъдър човек е бащицата! Де да можеше,
ах, де да можеше и на мен да ми уври главицата.

Антиутопия

Под листака на студените папрати има град,
построен от огризките на големите хора.
Там смахнати са само туристите,
а туристи съвсем не минават.

Децата са черни и весели, корав и черен е
хлябът във който старици отнесени
и стени, и мазета дълбаят.
Крилото на мрака ги скрива като заговор
за революция. Не разбра ли, човеко –
щастливи са без тебе дори и боклуците.

В окото си бръкнах с молив, а после и във второто.
Усетих леко неудобство, но нищо не се промени.
Започнах да гледам отново към хората,
със двете си слепи очи,
а те пак цвърчат и подскачат нанякъде
по горещия котлон на деня,
всеки мисли за сън или просто за ядене,
за имането скрито в града.
И графитите с провалена мисия се сливат
бавно със зеницата, а исках просто
тихия и мирен свят в тъмницата
на собственото си спокойствие. Какво да пробода?

С едното си око ме гледа и казва:
„Има Господ. И помага. Повече на богатите,
отколкото на бедните.“
И аз във старото палто,
което е в последната си ера,
му давам само някаква цигара.
Слушам за последните убежища
на стария бездомник и за едничката му
гордост, че не е по затворите, че те
отвеждали към Ада.

И казва го със страшната сериозност,
с която ние с теб дори не можем
да разчупим хляба. „Какво
се случи с другото око?“ е дупка

в плиткия ми ум, а той подава длан
да се сбогуваме. Ръката му не крие
нищо зло, но аз я скривам като шум във този стих
след който е тъжно да си спомням, че съм влюбена.

ВЛАДИМИР САБОУРИН – ПЛОЩАДКАТА

На Сирма и Йоана

Два калкана

Единия във вечна сянка
Другия огряван привечер

Преходна като опала
на вечер или утро ноемврийска
събота на детска площадка кенчето
рекламната брошура първите осветени прозорци
последните комари мирис на препикан от котки
мокър пясък катерушки изоставени структури
на непонятен ритуал на загинала цивилизация
деца с четири сенки под осветление
на подлез с руини

Когато изведнъж се включат лампите
на детската площадка виждаш многобройни
сенки на деца върху сивия асфалт на писалката
върху листа на бележника на структурите за игра върху
ударопоглъщащата настилка на листата върху изпадалите

листа на приземяващия се самолет върху проблясващата
карта на града на изтръгнатите от здрача клони голи
под лампите изпълнено с изстиващ живот царство
на сенките на ноемврийска вечер

Работник на детска площадка
сурово лицето не на родител разнежен
от хубавото извънработно време
чуждо тяло в ласкавото отглеждане на живота
строителен работник от малцинствата от провинцията
превеждащ пари за невидим далечен живот
от софия кучката кръшкащ от работа излегнат
на пейката под ноемврийското слънце
на големия град на припек на детска площадка
в буржоазен квартал оплешивяващото му теме
обляно в светлина

Старият книговезец

От времето когато писането беше
хартия молив пишеща машина мастилена лента
индиго лепило шиене ти стоиш зад ръчната преса
чието кормило розата на ветровете отделяща виното
от джибрите те брани от пневматиката вакуума шемета
на виртуалното времето за подвързване на книга
все още се измерва в седмици.

Вечерна площадка

Завираш се направо в подгизналия от сняг
пясъчник с цвят на пепел под кръстосаната
светлина на лампите за упокой на яростта на всички
лета въоръжена с ничия формичка на морска звезда
с ничие гребло едва различима на сенчеста пейка
свита сянката на сакатия пазач
чакащ да затвори

Заснежена площадка

Жълт залез над жълт сняг
на предпразнично пазаруване
за коледа малко след великден вмръзнал
като грешник в леда на най-страшните предатели
на социалния договор на физиката на тъгата на потреблението
със скорбутния вкус на изобилието в устата те чувам
да провъзгласяваш пицата със сто процента моцарела жива
като риба стрелнала се под леда питаш от белия квадрат
на пясъчника можем ли да платим с карта

Площадка с топящ се сняг

Дали жумим или се хилим
не е ясно остатъците сняг забравена

в хладилника храна дантели плесен оголването
на надежди кучешки лайна кошмари на тоталната
прозрачност пролетния въздух през декември сврака
минава в бръснещ полет пазеща отчетливата
граница на бялото и черното инсталиране
на камери в мъртвилото на ваканцията
формичка морска звезда изостанала
от смелостта на лятото.

Площадка на два режима, тоалетна да два режима

По хоризонтала границата преминава
между ударопоглъщащи каучукови плочи
и буренясал пясък дето избуява мастодонтна
въртележка като отстоянието по вертикала
между горното и долното казанче между пикаенето
прав и седнал момичешки не те касае свързвайки еоните
на социализма и капитализма от бебешка седалка
на тоалетната чиния питаш що е горното казанче
тази вертикална граница прекрачена от погледа
на пишкащо момиченце

Предколедна площадка

Гледаме през решетките
на едновремешното футболно игрище
свежите графити по новите рекламни пейки

не сме асоциални квартални анонимни алкохолици
кръшкащи от работа работници от близкия строеж
навъртащи се педофили надрасли възрастовите
ограничения лица гледаме отвън мир и мъгла
сакатия пазач посреща младенеца.

Рождественска площадка

Молиш за мола насила
с лъжи с разсейване стигаме
до площадката черни голи
клони окъпани в синьо играейки
упражняваш насилие прибоя
на града се отдалечава отговорност
за поемане речи за произнасяне
шум на реактивна пяна неуспешна
социализация времето е провал
край на плача люлката в почти съвършен
покой мигновено спасение мир
на всички пазаруващи

Площадка след Коледа

Празниците са опразнили софия
кучката заприличала на девойка царица
с хубави плитки от чернобяла снимка прозирните
булеварди водим всекидневната битка на детството ти

между мола и площадката по-трудна за достигане от итака
хитроумие лъжи насилие приковаване цялата цивилизация
в периметъра между пътен възел мол детска площадка
триумфа на свободата е хитруване в циклопската пещера
на трафика на стоките вкопчени във веригите
на люлката устояваме на песента на прибоя
между възела и мола

Площадка на затворен комплекс

Чисто ново рушащо се строителство
изпрал парите на вечните блажени нов остров
на блажените на вечното утре до изчерпване
на количествата играеш в изпреварващо обживяването
запустение в сякаш току що стоварен пясък напукан
ставащ на стъклен прах дисплей отразено в детско око
междублоково пространство голямата матрьошка
на парцел вътрешна ентропия с неясно предназначение
нещо средно между затворена буренясала райска
градина и светая светих в саркофаг
от гофрирана ламарина

Площадка в мола

Празниците са напълнили храма
кварталната площадка мокра и празна
пълното е празно празното е пълно тъгата

на стоките радостта на консуматорите
жените икони боготворени от всичко наоколо
мъжкарите смели решителни картодържатели
най-тъжния тук е най-близо до радостта на притежанието
играй тази игра това са правилата й радостта е преход
от по-малко към по-голямо съвършенство това е
етиката играта неусетно минава в пазаруване
пазаруването неусетно преминава в игра.

Предновогодишна площадка

Миналогодишни паразити на парцали
по решетките самотни ектения последно
изтупване от невидими празни ехтящи
балкони червено гребло зелена морска
звезда в пясъчната киша зимно черно
море след успешен опит за неуспешно
самоубийство гостоприемен понта на поетите
лишени от наследство с майка робиня
на боговете равна ми се струваш
играеща в пясъчника

Следновогодишна площадка

Все същите кооперации
с кръпки индивидуална изолация
рефлуксен мирис на зеле взрени в небесата

сателитни чинии остъклени в цветовете на дъгата
балкони остатъчна дървена дограма с помътнял поглед
ледени капандури под наем
слънчево е играеш

Когато те слагам да легнеш
ти си порцеланова кукла от преди
триумфа на пластмасата
френска сюита на бах
изпълнена от последния пуританин

ти си съкровище от черни коси
върху син сняг аз скъперника
страхуващ се да го докосне
целувката за лека нощ е
чудовищно разхищение.

За първи път играем на футбол
на детската площадка колективна игра
срещу егоизма на писането толкова много
пропуснати игри толкова време пропуснато
бащинство заради писането писането
трябва да стане колективен спорт

Старият книговезец

Без работно време на витрината
Закрита с посивели щори ставаш
От дъното на работилницата да посрещнеш
Закъснелия със седмици клиент подвързани
Книгите не бързат просмукват се
С мириса на евтини цигари
Знаеш работата си.

Office Jesus

Трезва светлина
през вертикалните щори
чисто като в частна болница
топло като в хале на печатница
с работещи на пълна мощност суперпринтери
строени класьори нетърпящи неподредени
бумаги тихо като в храм икона следи
за коректността на транзакциите

Кланица в покрайнините

вихрушка гарги черни
парцали сняг завихрени
над кланицата в бяло
зелено червено

Толкова е тихо, че се чува
как пикаят съседите преди да се чуе
пускането на водата

Толкова е тихо, че се различава ясно
синьото сияние на приближаващите червения тътен
на отдалечаващите се първи трамваи

Толкова е тихо, че отеква
разчесването на алергичната екзема
от млечни продукти

Толкова е тихо
че се долавя меденосладкото
ухание на съня ти.

Площадка на всички режими

Вляво лимонови резенки в мрачна кутия
На панелка отзад тъмното предупреждение
На неотчуждена навремето къща миража на строящ се
Комплекс от затворен тип хвърлящ неонова сянка вдясно
От площадката по средата дъб обкръжен от цъфнала вече
Ударопоглъщаща настилка окичен с изсъхнали листа пуканки
На сурвачка езическа благословия в мрака сакатия пазач
Подранил да затвори

Площадка от птичи поглед

Виждам ни от сивотата
на януарска вечер ниско над фотоволтаиците
на затворен комплекс самотни осветени прозорци
в коридора за кацане алуминиев блясък
оттук не съм по-голям от теб времето
е мъж жената вечност

Свобода

два калкана
долу разкалян паркинг
горе небесното нищо

ГАНЧО ПЕТРИШКИ – НАЙ-ХУБАВО ДА СИ ГОТОВ

Искам тютюн с бандерол, искам кола.
Искам Свободата ми да не е гола.
Беден и свободен, дали е възможно.
На гол задник – пищови, положение сложно.
Блеещ и наведен, или барикада.
Охулен, присмян, или награда.
Тоз стих идеята му се губи.
Но Гането няма да загуби!

Роб на роба гръб обръща.
Слугата иска в господарска къща.
Вечно господари и роби.
В сметките сме им някакви дроби.
Роба полека се надига.
Ангела на свободата му намига.
Ще може ли нещо да направи в това блато.
Борба за строшени окови, не за злато.

Аз приятели и врагове не броя.
Аз имам истина своя.
Истина че ще сърбам квото дроба.
Че ще плащам след гроба.

И ще платя сам, без кръчмар.
Ще живея рано или късно без господар.

Тихо се сипе белия сняг.
Всички си блеем дружно във такт.
Снежен прашец ми нежно шепти.
Стига със тези овчи мечти.

Стиха няма да е прекрасен.
Но ще бъде както винаги ясен.
Плюя аз на вашия ред.
Дето ценното е да си отпред.
Дето взимаш без да даваш.
Дето и себе си и родина предаваш.
Иде време без господари и роби.
Идат хора свободни още от своите утроби.

За робите мислят закони.
Вериги имат под своите балтони.
Мирни главици отглеждат.
Джендеми подреждат.
Но останаха още самотни войни.
Чакащи тръбите бойни.

Идеи употреба втора.
Поредна смяна на отбора.
Народ наведен.
Ще види театъра пореден.
Билета за театъра има една цена.
Смачкан се нарича тя.

Хапна, пийна, тихичко оня, тоя охули.
Тихичко, наведен няма кой да те обрули.
Живот ли бе, някой да го опише.
Няма смисъл, той мерише.
Може и аз да съм като теб, незнам.
Поетите мълчаха, за техен срам.

Въображението – не за бягане от реалността.
Въображението – за създаване на реалността.
Човека е Бог в развитие. Той е Творец.
Истината ще го направи свободен. Ако бягаш от истината, тя бяга срещу теб.
По-хубаво е да се срещнеш където ти искаш с нея, а най-хубаво да си готов.

ЕЗРА ПАУНД – ПОРЪЧЕНИЕ

Ité*

Вървете, мои песни, търсете похвали от младите и нетолерантните
Търсете компанията единствено на влюбените в съвършенството.
Заставайте винаги под твърдата Софоклева светлина
И с радост приемайте от нея своите рани.

*Ite, missa est (лат.) – буквално „Вървете, пратени сте на мисия“, заключителна фраза на
католическата литургия (б. пр.).

Кода

О мои песни,
Защо ли гледате така изпълнено с очакване, тъй странно
на хората в лицата,
Нима очаквате сред тях да видите изгубените мъртви близки?

Causa

Редя тези думи за четири души,
Може да дочуят нещо още няколко,
О, свят, тъй жал ми е за теб,
Ти не познаваш тези четирима.
Monumentum ære, etc.

Позволявал съм си много, казвате;
Пристъпвал съм важно-важно в мантия от надменост.
След броени години кой ще си спомня за ролята ми на buffo,
Кой ще си спомня баналните ми изпълнения,
Комическите детайли ще са ланшен сняг.
Вие обаче, вие ще гниете в земята
И е под въпрос дали дори торта ви ще е достатъчно богата
Да поддържа моравата
Върху вашия гроб.

Поръчение

Вървете, мои песни, при самотните и неудовлетворените,
Вървете също при тези с разстроени нерви, вървете при поробените от условности,
Отнесете им презрението ми към техните тирани.
Вървете като огромни вълни ледена вода,
Отнесете презрението ми към тираните.

Вдигнете глас срещу неосъзнатия гнет,
Вдигнете глас срещу тиранията на лишените от въображение,
Вдигнете глас срещу оковите.
Вървете при буржоазката, която умира от скука,
Вървете при жените от предградията.
Вървете при омразно бракосъчетаните,
Вървете при тези, криещи провала си,
Вървете при нещастно съвкупляващите се,

Вървете при купената съпруга,
Вървете при завещаната жена.

Вървете при изтънчено похотливите,
Вървете при тези, чиито деликатни желания са осуетени,
Вървете като главня върху безчувствието на света;
Вървете с острие насочено срещу това,
Заякчете късащите се струни,
Вдъхнете сила на водораслите и пипалата на душата.

Вървете настроени приятелски,
Вървете, говорейки открито.
Търсете нетърпеливо нови злини и ново добро,
Бъдете срещу всяка тирания.
Вървете при тези, на средна възраст, които вече са затлъстели,
При тези, които вече не се интересуват от нищо.

Вървете при юношите, които се задушават в семейството –
О колко противно е
Да видиш три поколения събрани заедно в една къща!
Също като да видиш старо дърво с млади издънки
Между гнили и пречупени клони.

Излезте непокорни на хорското мнение,
Вървете срещу вегетиращото робство на кръвта.
Бъдете срещу всички хватки на властта.

Превод Кирил Василев

Градината

En robe de parade.*
Samain

Подобно рой копринени конци, развени край стена
Тя върви край парапет в Кенсингтън Гардънс,
И стъпка по стъпка умира
от нещо от сорта на емоционална анемия.

Наоколо гъмжи от паплачта
На мръсните, жилави, неизтребими деца на бедните.
Те ще наследят земята.

Тя въплъщава края на един изкуствен отбор.
Скуката й е изискана и необикновена.
Тя би желала някой да я заговори
И почти бои се, че аз
извършил бих подобна недискретност.

*В парадно одеяние.

Превод Владимир Сабоурин и Кирил Василев

Мото към Lustra (1913-1915)

И дните нямат пълнота
Лишени са от нея нощите

И като полска мишка шмугва се живота
Не трепва стрък трева.

Приветствен адрес

О, поколение на все самодоволни и все
приклещени
Видях рибари, хапващи под слънцето,
Видях ги сред разпасаните им семейства,
Видях озъбените им усмивки и чух чепати
смехове.
И аз съм по-щастлив от вас,
И по-щастливи са от мене те.
А в езерото плуват риби и нямат си дори и дреха.

Тренос

Никога вече отронени стонове.
Никога вече угрижени във вятъра по здрач.

Виж красивите мъртви!

Никога вече аз няма да горя.
Никога вече плясък на криле
Във въздуха плющящ над нас.

Виж красивите мъртви!

Никога вече бичуван от страст,
Никога вече онзи трепет
При среща на ръцете ни.

Виж красивите мъртви!

Никога вече на устните ни виното,
Никога вече познанието.

Виж красивите мъртви!

Никога вече шуртенето на бързея,
Никога вече местата ни за срещи
(Виж красивите мъртви!)
Чуй камбаните.

Картината*

Очите й на мъртва дама ми говорят,
Че имало е тук любов, от придошли води неизличима.
Тук имало е страст, неизличима от целувки.
Очите й на мъртва дама ми говорят.

*Лежащата Венера на Джакопо дел Селайо (1442-1493).

Превод от английски Кирил Василев и Владимир Сабоурин

ИЛЕАНА СТОЯНОВА – САМАТА ПОЕЗИЯ Е ПРОИЗВОДСТВО

Изучаване на пейзажа

тази жена е много смешна –
седнала в банята вътре
в душкабината
направо върху плочките
с глава между коленете
притиска слепоочията си
страхува се да не изпусне
крехкия си череп:
лек като малка възглавничка,
мек като есенна круша
седефенобял като раковина
и мокър от сълзи.

тя го хваща с длани
и го придърпва във въздуха
нагоре нагоре полека,
разглежда го заинтригувана,
прокарва пръсти
в гънките покрай веждите,
очите, челото, шията,
внимателно изучава буквите
на брайловото писмо
върху кожата.

този череп е толкова овехтял,
си мисли, че ако не са
двете зелени езера
и ръждиво-лешниковата гора
пейзажът би бил много скучен.

жената вдига крехкия череп
и го отнася в тъмната спалня,
скрива го в гардероба
сред дантели, шапки и хербарии,
а после ляга в голямото студено легло
с надежда за сън,
за стогодишен сън.

Какво да обичам?

Обичай тялото си –
временният Кораб на аргонавтите, хралупата която обитаваш
докато езикът на мъжа пълзи от езика ти
към кафявите ореоли,
въздухът се разтвори в безвремието и прераждането на телата –

Обичай тялото си
преди Корабът да избухне взривен
от терористи, катастрофи, природни бедствия, рак, инсулт, инфаркт,
да потъне в леглото на смъртта,
мъртвата плът на дъното на океана, гроба, храна за рибите и червеите –

Обичай себе си
докато страхът подписва среднощен пакт и припомня кулите-близнаци, Мадридското
метро, колите-бомби в Истанбул, бомбените атентати в Лондон, господин Осама Бин
Ладен размахва заплашително пръст, “Ал Кайда” работи неуморно с робите на 21-ви век –

Обичай съществото,
което диша в твоето тяло под джинси и туника, под гънките на бледата си кожа,
съществото което плаче под дъжд от лунна светлина, вибрира от стрес, от безпътица,
кълбо от нерви –

Обичай твоите
чезнещи завинаги майка и баща
докато очичките им гледат през мъглата на сълзите и мрежата от бръчки, докато си
наливат чай с треперещи пръсти, четат вестник, плетат пуловер
или поемат на път в катафалка –

Обичай момчето
още от първите му стъпки върху несигурните крачета
докато рита топка, срича на английски mother, свири Григ, излита с Джъмбо Джет за USA и
вече няма нужда от теб –

Обичай това място
този град, този квартал, този апартамент с пейзажите зимни на Витоша и Софийския смог,
с мръсните улици, боклука, боровете и вечнозелените храсти, църковната камбана,
бездомните, уличните псета и саксиените цветя –

Обичай богатите
които плачат от намаляването на печалбите, и бедните с прокъсана дреха и изтъняла

душа,
обичай политиците за техните сълзи на предизборни кампании, за ъгловатите им глави и
празнословието, за плешивите мисли и речите по площадите, господин Генерал, другарю
Министър, сър Премиер, царю Президент –

Обичай ближния си
и непознатия в трамвая за Павлово с ужасени очи, треперещи пръсти и нервни тикове,
който помни библейския страх на Авел и братоубийството на Каин, страха от времето на
Сталин – Другарю Страх!, глада от последните 20 години, дребни парички в шапка,
Орландовци –

Обичай ръката си
и джаза на Армстронг
докато пишеш и слушаш “Two to tango”,
и бъди добра към себе си и към обитателите на това място, хората забодени в делника си
и в екрана на телевизора, в мобилните си телефони звън-звън, в часовниците си трак-трак
…

докато животът преминава неусетно край тях в черна лимузина.

За ползата от поезията и супермаркета

от поезията – полза никаква.
има много по-полезни занимания
като печеленето на пари
от шоу, игри в телевизия,
секса.

хората никога не виждат
как книгите плачат
но пък сърцето им пулсира често
закачено за тигана…

километрична
бе опашката във полунощ
пред новия супермаркет –
продаваха бананите и рибата
на половин цена.

(луната леко ми намига.
защо ме водиш Алън Гинсбърг
в Калифорнийския супермаркет?
докосвам томчето със стиховете безполезни –
гладна но щастлива)

повтарям –
няма полза от поезията
нито дивиденти,

“бананите по колко дават?”
“във банката каква е лихвата?”
муцунки сини от екрана обещават
спасение от свински грип
и общество нахранено –
това е главното.

след стогодишен сън
вулкан изригва във Исландия
и бълва пепел към звездите,
обърква трафика на самолетите,
милиони $$$$$ са загуба за бизнеса,
Европа плаче като бедното сираче,
и гражданинът няма нужда от поезия.

във въздуха
в пространството
в ефира
прелитат мисли
по-бързи от ракета,
по Интернет
ти можеш да напишеш книга.

но колко хора са държали
самородно злато? –
златотърсачите от Клондайк
са умирали във златните реки
с една мечта;
и колко хора
са се срещали на живо с НЛО? –
излезлите от кома си припомнят
черния тунел
и светлините,
аромата
на паралелни светове,
но кой се връща от отвъд?

човек не знае
формулата на дъгата
дори когато може да клонира
себеподобните,
микроскопични тайни крият
червените и белите ни кръвни клетки.
в кое полукълбо на мозъка е паметта?
къде е истината за нещата? –
във сития стомах
или в пътуването към мечта?
и все пак ви признавам –
от поезията полза никаква.
и никога не съм била
във никакъв супермаркет
освен в Калифорнийския.

Паралелепипед

животът е паралелепипед –
радостта да изчислиш обема
и пространството
което заемаш преди смъртта
е шанс.

мислейки за милионите квакащи жаби,
за суетата, парите и сексът които движат света
и го превръщат в място,

където можеш само да се напиеш,
за нещастниците в сиропиталищата,
за старците които се напикават,
за ежедневните линейки и катафалки –
изведнъж се усещаш прегърната от ангели.

повярвай повече на липите и птиците,
те разговарят за геометрията на нощта,
за евклидовите числа на нещата,
а самата поезия е производство
на нощта, липите и птиците.

и ти си (ха-ха-ха) не съвсем нормална –
слава Богу! и болката те гризе – това е добро!

КАТЯ АНДРЕЕВА – НОЩТА Е КРЪГЛА

Нomo sapiens

Понякога се страхуваш,
че ще забравиш всичко,
което все още не си научил;
ще изгубиш представа
за несъвършената си памет
и тихите знаци
на твоя отслабнал живот
ще ти се сторят познати…

Изправен, в черупката си,
ще чакаш триста години,
за да си спомниш
как се мечтае свободно!

Катарзис

И ще премерят сили слабите,
а страховете си – безстрашните;
и вятърът, притихнал сякаш в клонката
на златна ябълка,
ще улови на пламъка ламята.
Морето ще изправи хоризонта си

и ще целуне смело
първата звезда,
самотно падаща…
Но как да видим сушата,
която вече ще е дъно на очите ни?!
Но как да оправдаем своите отсъствия?!
Кръжат лъжите ни над мачтите,
над същите отдавна мъртви кораби,
които са изгубили маяка си
и жребият на непохватен юнга
не ще ги призове да се разкаят…
О, слаби ще убият демон в себе си!
А силните ще го приемат със сърцето си…
Морета, извисени над вълните,
ще плачат вътре, най – дълбоко,
преди да станат дъждове от пясъци;
преди да се затворят
за спасение…
Ще ме познаеш ли?
Ще се познаем ли тогава?!…

Писмо до себе си

Обвивки от бонбони.
Филтри.
Много филтри.
Кафе и фасове.
Безкрайно степенувани съображения.

На дъното!
A пепелта не е от рози,
щом поривът вещае разрушения.

Изстинали за радостта очи.
Костюми. Роли.
Затворих ги!
Старателно поставих марките,
написах срещу името си – получател.

Качих се върху точката на мрака
и отпътувах без адрес…

Ти, който отчаяно криеш формата си
Ти, който се храниш с оправдания
Когато мракът е светлото
Твое подобие
Знаеш ли как се тъгува за радост?
Вместо крила, люспите те издадоха
Запалили вятъра
Тромави писъци…
Ти си последната моя измислица
Докато в клетка за птици
Отглеждаме ангели!

Светло…

Малък град.
После – друг, в който
пропуших по сесии.
Гледахме кино, на карти.
Танцувахме…
Тази първична утопия,
че сме млади завинаги!
Имах сили за чуждите битки,
имах дръзко море
и разплакани залези.
Имах влюбени сънища и безбрежна тъга.
Ей така – на шега
хванах нощния влак и осъмнах
на тридесет!
И осъмнах нищожна във Нещото,
ала с толкова смела душа да остана!
Знаех! Знаех, че имам до края живота си!
Само мой – неподстриган във ничия армия!
И оръжие бяха очите ми,
и скептичния преход на скулите.
Имах себе си – толкова истинска,
че ми трябваше доста кураж
да науча танца на маските!
Кукловодът ми беше жесток.
„Кукловодът – съдба“ не търпеше провали…
Ето , виждам!
Ето, имам!

Моя свят – светъл град,
който пак да мечтая!

Антипроза

Няма да остана ненаказан.
Люлката превърна моя свят,
твоя свят,
този НИЧИЙ свят
във сладко обещание!
Древни богове
са приковали сенките
на цялото човечество.
Няма ненаказани!
Скръб, любов и непокорство…
Всичките величия са
вече пръст.
Вечният гробар –
подпийнал и случаен –
ще разлива тленното ни вино;
търпеливо ще гребе земята…
Няма ненаказан –
спускайте въжетата!
Тази пръст е само оправдание.
Тази пръст е мозъкът на времето,
който ще отвори
други пътища.
Тази пръст, побрала

толкова тела и корени!
Няма да остане ненаказана!
Вярваш ли,
брегът чертае себе си,
в люлката – по детски непокварена –
като мост към Остров на блажените!

И стана тъмно,
неотменимо тъмно.
Нощта е кръгла и се поклаща
върху небцето на кит –
същият, когото Йона
превърна в убежище…

КРЕМЕНА МАНОЛОВА – ДВА ХЛЯБА – РЪЖЕНИ

Какво съм Аз?
И моят ствол
поробил корените, от които
живее и расте,
защо е толкова нетраен?

14.04.1998

Мъдрост

Какво остана от желанията?
– Само скопени спомени.
11.01.1999

***

Спя спокойно – айсберг още нероден –
откъсна ли се в път към любовта,
ще се стопя.

21.04.1999

Вампир

Трудно повдигнах капака на своята гробница.
Тъй е удобно, тъй е уютно във нея, че вече
забравих какво е навън да се луташ.
Мраморът беше наместо копринено ложе –
толкова нежен и чист ме загърна във себе си.

Тръгнах полека със босите стъпки на прилепа
и си порязах нозете изтръпнали в изгрева –
да се завърна обратно във къщи, където си бях.
Сребърни нишки, тъкани във лунната паяжина
ще ме придърпат до прага, над който ме носиха.

Със самодиви танцувах преди да си тръгна.
Петела заклах рано – рано. С кръвта му се къпах,
с очите му кичих ушите си, с перата му литнах.
На изпроводяк песента му извиках, преди да си тръгнат
в кукумявки превърнати моите дружки.

После побягнах, подгонвайки заека, който ме чакаше,
за да го чуя защо се страхува от вятъра.
Заедно бягахме, заедно спряхме в умората вплетени.
После се крихме – аз в него, той във окото на ехото.
Ослепих ехото, а заека споделих с кукумявките.

Утробата – утро още раждаше тежкото слънце,
когато се върнах. През портата исках да мина,
но кучето моста, по който живота ми тече,

поиска да счупи със зъби. Пък аз го преварих.
И кукумявките се промъкнаха вътре пред мене.

Чужди ме срещнаха моите дружки във къщи.
Кръст от дърво забиваха право в сърцето ми
докато счупиха всичко, докато спрях да се смея.
Със сърп ме пожънаха, с ален конец ме завързаха
и се сбогуваха с мене. До мрамора.

От кръста порасна зелена надежда.
Сбогувам се с края.
Началото води ме там, откъдето ме спъдиха.
На прага ме чакат петела, заекът, кучето…

20.01.1995

Душа

Цена: два хляба –
ръжени
и една усмивка.

19.07.1998

КРИСТИНА КРУМОВА – ДОВЕЧЕРА ЩЕ ПОЗВОЛЯ НА ОНЗИ МОЙ ПРОСТАК

*
Суша
лази през накъсаните
преспи на клепачите
Без знание
вадичките намират пътя си по-лесно
Времето коли и беси
но дори то
остарява

Блудница

истините за страх и свобода
обладават съзнанието ми
по няколко пъти на ден
групово и поотделно
грубо
унизително
с внимание
въпреки това не откривам
не достигам
не формулирам
екстаза
в мислите –

причини и причинители
на безбройните,
регулярни сношения
вечерите използвам,
за да налея в тялото си
спиртни преживявания
и с тях рисувам на живо
върху времето
поемам
бивам поета
болката е лукс в играта
със свалени карти
размерът има значение
броят също
сюжетите примамват
ударите са нежни
целувките оставят кървави следи
атрибутите са задължителни,
когато и усмивката е атрибут
грехът в живота
на една блудница
е произведение на изкуството
изкуството в живота
на богоугодните
е грях

*
Ела!
Ела, Живот!
Свърши
и си тръгни!

*
Прелъстена и безочливо изоставена
от собствените си мигове…
Копелета!
По шарените ширини
на настоящето измерение
никой няма право да бъде жертва
Намирам облекчение единствено
в клишетата
Те се стичат спокойно
по запотеното стъкло
на безумието
Слизам по стълба към небето
блъскам глава в стената
и продължавам
да си представям

*
Последната, измита от мазното
чиния, напълних с люти чушки
подсуших ръцете, сбръчкани от
влагата
отпуснах наднорменото си тяло,
прилично украсено със стрии и
подути, синкави вени,
срещу телевизора
и въпреки, че косата ми мирише на лук,
довечера ще позволя на онзи мой простак
да рисува върху мен,
помислих си

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС – ДАРИЙ

Поетът Фарназий най-важната част
от своята епическа поема пише.
За туй властта над царството на персите
как Дарий е поел (от него води
рода си славният владетел наш
Митридат, Дионис и Евпатор). Тук обаче
е нужна философия, анализ точен
на чувствата на Дарий в онзи миг:
дали надменност и възторг са го надвили
или досещал се някак за суетата на величието.
Дълбоко размишлява над това поетът.

Но втурва се прислужникът и го прекъсва,
донасяйки му неотложна вест.
Войната с римляните вече е започнала.
Войската ни преминала е границата.

Поетът онемя. Каква беда!
Къде ти славният владетел наш
Митридат, Дионис и Евпатор
в гръцки стихове сега да се зачита.
Посред войната – представи си, гръцки стихове.

Тревожи се Ферназий. Несполука!
Тъй както вече смяташе за сигурно

с поемата за Дарий да се отличи,
та най-накрай да млъкнат враговете му.
Какво отлагане на всичките му планове.

Да бе отлагането само, пак добре.
Но под въпрос е и сигурността ни.
Неукрепен е за война градът ни Амисос.
А римляните са опасни врагове.
Как срещу тях да се изправим ние,
кападокийците? Нима ще можем?
Да се премерим в битка с легионите?
Велики богове, не ни оставяйте!

Но в целия му смут и безпокойство
не го напуска поетичната идея –
със сигурност надменност и възторг;
надменност и възторг ще е изпитвал Дарий.

[1920]

Превод от гръцки Яна Букова

МАРИО КОЕВ – ДОКАТО СЕ ОЗЪБИМ СЕ

Ха! Да направим всички възможни гримаси.
РЕМБО, „Един сезон в ада”

ВЪВЕДИТЕЛНА

От стари времена не съм зафащал,
да понапиша нещо пò така; нещо потъкмено.
Нещо постъклèно и – да река – по един и същий начин
все променяно.
Както река.
Порив на простàта – желание за алармиране
гъделичка през денонощите и … така де…
в полюшкащите тлашъци – още, още! ошшш…

Нужда от армиране – долу,
и от изковаване на рими – горе.

(Нали е собствено благочестиво да се каже: Изковавам стих!
А не: съзиждам, прогласям, откъсвам, изкандилквам, изблювам, екстраполирам,
антропоморфинирам, натунквам, изшмърквам, услужвам, окастрям, одрусвам;
а и онез „шептя”, „мънкам”, „съскам”, „вклисявам” –
дори да ги не помисляме за новоочукване…
А пък почти триптихно е:

„Изсъсках стих,
Набримчих рима!”).

И рекох, и като рекох, казах:

От стари времена не съм зафащал,
долу-горе е момент като всеки:
или сега – или никога;
жребият е хвърлен.

Рубикон туй, Рубикон онуй,
ама без Цезар не го брой.
Словата тръгват на бой,
написаното остава.
Но пò така – хем с крила,
хем държейки свитък.

I
Изсъсках стих,
набримчих рима,
видях, че тука нема,
там пък има.
Изсъсках стих,
набримчих рима.

Това е само оркестрация по повод концептуалния момент от въведителното – онзи, в
скобите, и нищо от сорта няма да бъде прогласено повече тук – нито в хореичен, нито пък
в друг безличен, но изкован с претенции за анекдотизъм и малко зютизъм стих; щото не
ми отива, и не за друго не ми отива, ами задето човек трябва да се държи на положение,

че положението никога не е било по-неприятно, тоест трябва да си отиваме от него тук, а
не да се държим, с което вече изпадам в противоречие със себе си и със света. Което и
беше целта на доказателството защо трябва да се държим на положение.
Та както казах, а след туй и рекох, затуй да не съм видял вече идеи за изковаване на
словото, мании за охибридяване на структурните изоморфизми посредством понятийни
лакеторазблъскваници между категория, метафора, аналогия, антонимия, антиномия,
метонимия, метрономия и накрай синтез… Опа-а! Подковах се. Нищо. Всичко ще бъде
простено и ще стане излишно, доколкото ще се престори на вечно. Междувременно всяка
катастрофа ще бъде изровена от великите покойници строфа. Ката ден. Ката нощ.
Дитирамби в катакомби. Ех!

II
Страдайки (макар че това е опошлена от силата си дума) от онази изоморфна форма на
клаустрофобията, наречена страх от площада или, с други думи, страх от обезличаване,
поради което сърцето ми започва да си проправя път с чук през ребрата като онзи там
поетикокомунистически герой – труженик на светлото бъдеще, пък околностите на света
се превръщат в място от сенчести хора и недовършени в пространствената си
разположеност предмети, улици, котки, кучета, гълъби и домове; затова и не ходя нито по
манифестации, иже нарицаеми митинги и протести, нито по стадиони, нито по молове,
нито на което и да е от местата, гдето се събират много хора, за да се порадват един на
друг, че са умни, млади, красиви, отговорни, вярващи, интелигентни, образовани и още
каквото там решат да си добавят.

Като казах молове, ще река нещо за моловете, чиято анатомия и физиология познавам
отлично от телевизионни репортажи, както и от изкуството на рекламните прекъсвания
най-малко опростяващи отношенията с простатата, макар че аз лично, когато цветното
изображение се промени с наситено цветно и гласовете, вместо да си гласят нещо,
започнат да призовават към щастие, неотклонно изключвам звука и съзерцавам картината
на отворените бели зъби и мамещите кожи на жените с не толкова загатнати, колкото

оформени от бледи воали форми. А когато на тяхно място се появят мъже – е, нито полит-,
нито секс-, нито каквато и да било друга измислена коректност не е в състояние да ме
изюди да ги съзерцавам, защото бих могъл с повече смисъл да съзерцавам себе си в
огледалото, ако чак толкова ми се ще, да не говорим и че съм с брада, а не с
благоизбръснати гърди. Жените нямат нужда да си бръснат гърдите, което добавя
поредица от благовъзвисяващи основания да ги предпочитам.

Но да не се отлоняваме дори и на грам от мола, за който искам да говоря. Не просто
искам, а трябва. И не само трябва, а съм длъжен. Длъжен съм, защото така съм решил. И
за да не обяснявам елементарната инак връзка между решение и дълг, спомнете си горе
за изпадането в противоречие. Нали инак някой може и да се почувства обиден, че го
вземам за глупак, обяснявайки му очевидното морално предимство да бъдеш
нонконформист само когато това не нарушава житейското предимство да си бъдеш такъв,
какъвто си – конфитюр. Прочие, в моловете се продават всякакви марки конфитюри и
изборът ти би бил изключително сложна смесица от интелектуални напъни и
емоционални инверсии, ако не съществуваха рекламните прекъсвания с хубавите жени и
техните още по-щастливи деца и успешни съпрузи, мажещи си сутрин дебели филии с
конфитюр, преди щастието да им се усмихне и да се отдалечат от нас до следващата
неочаквана, но затова пък още по-вбесяваща ни от завист среща.

Да, да! Вярвам, че най-силната, ако мога така да се изразя, причина да запомним едно или
друго нещо, което се продава в моловете, и да го купим всъщност е завистта, гдето сме я
понесли и сме я вчегъртали дълбоко нейде в себе си, гледайки как едни очевидно успели
и по-красиви от нас хора потребяват нещото.
Ерго, ходенето в молове има за свой конфитюр завистта. А завистта е надежда, под която
стои полепващото по вътрешностите ни знание, че шансовете в този свят винаги са
отредени за другите. А защото другите са абстракция, лесно е да ги смениш с очевидно
успелите хора, потребяващи шанса си по телевизора. И макар и да знаеш все пак, че те
също са измислица, имаща за цел да те включи в хоровода на умните, интелигентните и на

внушилите си още куп недостойни за когото и да било – с изключение на теб, разбира се,
неща, ти вече не си в състояние да се отделиш съвсем от надеждата, доколкото за теб този
свят едновременно е съставен и се състои именно от неща. И постигаме баналното отколе
откровение, че материализмът е по същество мистицизъм, само че пò така. Никой веке не
мое – да, никой не може вече да бъде залъгван с философски доказателства, че между
вещ и res би могло да има и онтологична разлика според културната рецепция на думата
(брей!), щом тè тази тук на рафта или в склада вещ си има точно определена парична
стойност и единственото, което евентуално би подлежало на доказване, е, че парите, чрез
които най-сетне я докопваш, са от трудови доходи, както споделят помежду си ревизорите
например.

И когато излезеш навън с препълнената пазарска количка, па и я разтовариш в автомобила
си на паркинга, ти, дори без да го усещаш, но с чисто сърце, навлизаш в оназ възжелана
цветна измислица, служеща ти за свят, за да си в състояние на другия ден отново и отново,
и отново да работиш, може би без пот на челото, а само с вратовръзка зад компютъра, но
да си заслужиш завръщането отново и отново, и отново там, в този свят, макар че
вероятно знаеш – ако си запазил малко разсъдък и малко чувствителност – че всичко това
са празни откъм тебе идеи на други умове (впрочем същите като теб, абстрактни).

==========================================

Аз патки не сум пасъл,
но са ме гонили гъски.
И аз сум гонил гъски
в пошлото кръгче
ин-ян, пълнено с ориз.
В пошлото кръгче
ин-ян (с ориз пълнено).
В змията, зяпнала

в опашката си
от банална мъдрост.

Банална, ама мъдрост.
Мъдрост, ама банална.
Аресвана от ората,
щот им банва нещо,
дет и те си го барат.

И се усмихваме се,
докато се озъбим се.
Па накрай преден ми
зъб падна.
Като за начало падна.

Като за подготовка за великото приключение
или за тихото отключение.
Малка вратичка в оградката ми,
а ключето високо.

По-високо от Прееверест
и при всички положения
от философичнатавсякакоза
засвойкрак.

МАРИЯН ГОЦЕВ – СОФИЯ СПИ ЗАД ОПАШКАТА НА КОНЯ

Детство

Къщата с ухание на другост
Има почти завършени стени
Това не пречи
Когато чувам гласа й
Е място за обяд
Сега посреща не всяка моя нощ
Преди тя умря
А той мълчи

Миг

Срещнах ненавистник
Отлетя

Гравитация

Масата на текста е голяма
При скорост близка
До скоростта на светлината
При достатъчно голямо ускорение
Текстът се превръща в черна дупка

Време

Цигарите са къси разкази
Кадри от история
Свързват дните
Неусетно
Безпаметно
В живот

Плагиат

Бързоход
В американска фирма
20
Години

В8
София спи
Зад опашката на коня
Сладоледът е икона
Метачките крещят
Щастливо

Утро

Градът не страда от деменция
Харесва му
Да не помни миналото на живелите
Надвесва се
Над слънцето и себе си
Сами са, когато слага
Пържени филийки
Слънцето мирише на
Простор
Градът на стара кухня

МАРКО ВИДАЛ – ЕДИН ДЕН МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ ЛЮБОВ

Трима педали

Сред вглъбените полета на най-далечна Русия,
чужди на всяка цивилизация,
далеч от целомъдрения поглед на хетеропатриархалната полиция,
трима педали живеят
и се молят на колене.
Круизингът е
тяхната единствена религия.

Превод от испански Катя Герова

Пространства

На Живка Балтаджиева

От неопитомимите пространства
между дивия калдъръм
на коя да е софийска улица
сиви сънища се измъкват,
залези от бетон.

От неопитомимите пространства
експлодира мизерия:

синът емигрирал
разнежена бабата,
150 лева
и примирена усмивка.

Сред дивите пространства
се възвисява концентрационния лагер:
опозиционерът екзекутиран,
децата плачат.

Междувременно
многогодишното сиво
продължава да доминира
и зашеметява
глобалното съзнание.

Превод от испански Живка Балтаджиева

София ІІ

Вечното сиво, вечен мой страх
се отчайва пред безразличието ми.

Станах друг
прошепва на ехото
гласа ми безсилен вече.
Дори самия себе си
виждам отразен

в непокътнатия бетон
така презиран от мен.

Толкова архитектоничен ужас
цялата тази сума
от железобетон+тухли+
постсоциалистическо
обезчовечаване

изтръгва от мен
дори усмивка.

И днес е ден като всеки друг
зима е
и съм в трамвая,

слизам и се взирам в полумрака:
старица моли за левче,
костюмиран бизнесмен
се шири наоколо
по безкрайни булеварди
изчезващи непредвидено
насред прегръдката на мъглата.

Просто… Това е София.

Просто е
чисто безразличие.

Просто това е… София.

Превод от испански Владимир Сабоурин

Круйзинг II

Понякога, в гората
дърветата шептят
разменят погледи
дори вървят
Приближават се също
Взаимодействат

Понякога, в градската баня
плочките усещат дъха на желанието
и са свидетели на предшестващи погледи
Понякога, в парка люлки, храсти и фенери
наблюдават напрегнати любовта,
която можеше да се случи,
но не го направи
желанието на една нощ
на един миг

Но този първичен копнеж
огрява само неодушевеното
Междувременно,
там в проклетата цивилизация,
където никой не изпитва чувства

никой не се люби
се случва незабелязана
цялата тази похот
цялата тази страст,
която един ден можеше да бъде любов
но не беше

Напускам. Отивам в изгнание
Искам да съм плочка, храст, дърво
или пепелник в безсмъртието
Искам да разпаля желанието си
искам то да се изпепели
искам просто да съм нормален
да отида в цивилизацията
и да не съм никой.

Превод от испански Катя Герова

МИХАЕЛА АНГЕЛОВА – ВРЕМЕТО Е МЪЖ

бог

аз спомням си тръгнах към тебе;
във влака смърдеше на фас и на киша.
лютиброд минах, през моста, през вадите,
на гара лакатник тропах със крак
и пътя се виеше много далече,
а нямах търпение да сляза от влака…
в илиянци вече усещах дъха ти –
тежък, цигарен, замесен със спирт,
как носиш в очите си бог на безсмъртие,
дърпаше релсите, режеше пътя,
към тебе затичах в гонитба със времето
и именно там завъртя се часовника:

стоп.
наобратно –
релси,
дъхът ти,
лакатник и вадите,
фасове, киша,
не тръгнах към тебе
и нищо не помня.

вселенския страх го усетих на гарата –
там, дето бях, а пък после ме нямаше –
уплаха я стисна за гушата (с право)
и спря със измама рождение на бог.
черната дупка отворихме с тебе,
дето ще глътне и време, и все,
дето затрива вселената, сетне
ражда един и единствений бог –
дето е всичко и нищо, навсякъде,
дето се ражда веднъж, или никога,
дето сатурн прокълна в нерождение,
дето спаси и вселена, и все.
„за добро“ си помислих, а как ми се искаше
пак да те видя… и пак.. че и пак!
живота със фас изкован е във киша
и редно не беше да раждаме мрак.

Сънувах

Октомври сънувах…
е, име не помня,
но ето ти друго –
с очи изпод вежди
поглежда
премрежено
(не мен, а друг,
или другаде…
нещо!)

и смешно
прихлопват се
тежките клепки
напразно будували
нощ подир нощ.
Искат да паднат –
ранени войници
в паницата супа
от час недокосната.
Лека усмивка
(насмешка ли,
нещо…)
помръдва по устните
силно подути
от страстни целувки,
от хапещи зъби
(съвсем по неволя).
Не моли, а казва:
„Умирам да пуша!“
досущ и по детски
намръщено гледа,
оглежда по масата,
пали цигара,
затваря очи
и аз се
събуждам.

Смърт

Усещам миризмата ти –
смърдиш
на прогнили
умиращи органи,
рани отворени,
кръв
от порязана грешно ръка.
Смрад металическа!
Дъх на мухлясал
от времето хляб.

Сядаш на масата
посред нощите
и мляскаш, въздишайки,
хляб и салам.
Колко те мразех
посред нощите
и лягах с познатото
чувство за гадене.
От теб ми се гадеше!
Ти ми засядаше
някъде в гърлото;
тебе повръщах
и твоите нощни
пиянски въздишки.

Пушиш цигари
(мизерно направени)
Ох, тая смрад!
Тая смрад
на мухлясало
мъртво
месо!
Все е вчерашно
и все е прогнило,
и все ми се гадеше
от твоята смърт.

Мръсна свиня

„Знаеш ми мярката“
казва ми тъпо
и аз му наливам
дотам и не повече.
„Мръсня свиня“
със яд премълчавам,
после доливам
и пръст лимонада.
Сядам до него
и той ми разказва
за хиледен път
позната история.
Аз му се смея,
но там – между зъбите

се е заклещило
„Мръсна свиня“

Не храни, майко

Майка ме хранеше
още от малка
с думи сладникави,
лесни за гълтане.
Закуската правеше
толкова вкусна
и сплащаше дрехите
толкоз прилежно.
Тя се стараеше –
тук си признавам
и беше ми лесно –
тук също признавам,
но някак със времето
хапките ставаха
твърди на камък,
закуската ставаше
някак си постна,
понякога даже
закуска и нямаше.
Думите станаха
горчиви и кисели,
а моите дрехи
лежаха на пода.

Станах голяма,
реших да направя
на майка закуска,
а може би даже
да сплащам и дрехите…
малко се мина
и аз осъзнах,
че е толкова трудно
да правиш закуска,
да сплащаш прилежно,
да гълташ горчивото.
Ех, мила майчице,
голяма съм, питам –
защо си ме хранила?

Левче на стотинки, прана семка и свободно място в джоба

Имах
левче на стотинки,
прана семка
и
свободно
място в джоба.

В нощния ми унес
звънна номер.
Скрит.

И пита:
„Искаш ли
да ги смениш
за временна,
но сладка
свобода?“

Затворих телефона.

Дали от младостта,
или от времето,
или от нещо древно,
изначално,
родило се от
мрак
и
светлина,
преследвам
временна,
но сладка
свобода.
За нея знаят
всички сетива,
намирала съм я
и в кратък звук,
и в силуета крив
на нощна птица,
обаче най се чувства
в

присъствието
на проста липса.
Една свещена
простота,
открила
свободата
в липсата
на кратък звук,
дори на нощни силуети.

Затворих телефона.

Нощта
ми липсва
като спомен,
но спомням си
на сутринта,
когато избледняваше
небесната чернилка,
когато чу се
кратък звук
и видях
силует на нощна птица,
разбрах,
че евтина е
временната свобода –
смених я
за изпрана семка,
левче на стотинки

и
свободно
място в джоба.

Времето е мъж

Времето е златната стотинка
на аристократ с бастун –
старикът, дето пише нощем
в кабинета си.
В себе си държи часовник,
мери
стотните и още –
аутопсия под лупа на умрелите.
Времето се реже с меч,
човече, изкован ковчег
от женско неприсъствие –
мъст издрала дървесината
на днескашната
маска на безсилие.
И ето – днес
мъстиш за нечие умиране,
но не! Смъртта изисква секс,
а после кърмиш
старик умиращ в думите
на ненаписано от него Вчера.
И ето – той е в кабинета си
с бастун опрян о дървесината

и пише думи в саждите:
“Времето е мъж,
жена не се е още раждала.”

МИХАИЛ КАЗАКОВ – ТОЛКОВА ДАЛЕЧ ОТ НЕЙНАТА КВАРТИРА

***

Разменям безпределността на хоризонта
за импулсивността на ръцете ти.
Тегля заеми от упования
и започвам да обикалям световете в очите ти.
За да подредя мислите си,
разхвърлям залези или бавно се разхождам
по крайбрежието на твоите устни.
После, тичам след слънцето –
оплезен ретривър, изпратен от теб
да гони метеори, планети, звезди…
Облаците – сребристи телефонни кабини,
отварят вратите си.
Слушалките се спускат като котви.
Вали гласът ти.
В сравнение с него, „Унгарската рапсодия“ на Лист,
звучи като демо на гаражна рок група.
Крада стила на Рахнев,
за да проникна в душата ти.
Но съм най-несръчния фалшификатор
и фалшифицирам бъдеще, а не думи.
Наливам се с тъгата ти.
Смесвам я с моята и трудно запазвам равновесие.
Заспивам под сянката на косите ти.

Сънувам предположения.
Будя се в другия край на галактиката,
без запаси от кислород и спомени.
Разменям безпределността на вселената
за импулсивността на ръцете ти.

***

Минавам по „Солунска“.
Там сенките ни все още се целуват
и смущават ноемврийските хора,
крачещи по тротоара.
Излизам на монохромния булевард.
Листата са единствените живи същества.
Сградите хаотично се въртят,
сякаш това е първият им танц.
Спирам пред квартирата ти.
Влизаш през входа.
Някой те следва и държи за ръка.
Не съм аз. Не ме виждаш.
Останах на „Солунска“ и се целувам със сянката ти,
с цялата ти обърканост и дуализъм.
Твоята сянка си тръгва.
Жълтите прозорци на сградата, в която
допреди секунди се бяхме опрели,
се превръщат във вулкани, изригващи лед.
Ноември е меланхоличният тромпет на Чет Бейкър,
или шалът около врата ти…

Ноември е разкопчаното портмоне на времето,
от което са изпаднали неусетните мигове
на нашите срещи.
Ноември си ти.
Ноември е твоята сянка.

***

Пръстите накъсват тютюневите съзерцания.
Пъхат жълтите влакна,
в машинката за свиване,
като внимават да не скъсат папируса.
След като очите вдишат дима,
мисълта се отразява
върху повърхността на празна чаша,
гравирайки я с думите:
„Всяка жена е отделен вид
алкохол, със своя процент на опиянение“.
„Консумирай без мярка!“, с провлечен,
пресипнал тембър, се обажда
празна бутилка от вино,
търкаляна от вятъра.
Семките на съзерцанието изпукват.
Очите се разширяват, интоксикирани от страховете.
Мисълта се въргаля пияна,
опитвайки се да се сбие
с всички разстояния, които
отвличат разумните обяснения.

И преди юмрукът
да попадне в областта на теориите за случайността
и да ги разбие,
тя изкрещява, давейки се в соковете си:
„Когато сме влюбени,
се превръщаме в аутисти“.

***

Ронят се часовете.
Дъждът е птица,
кацнала пред прозореца на тавана й.
Разтваря крилете си.
Събаря чашата, стояща на перваза
и цялата нощ се разлива по небето.
Сънища се гонят под клепачите й.
Целувам ги. За последно.
И сякаш целувам страховете й.
Утрото ме изпраща.
Булевардът, незаинтересовано, ми предлага
порция студени лица.
Търся в джобовете някакви думи – жестове,
за да ги пусна в отворените длани
на протегнатите им погледи.
Но слаба е моята поезия
и всяко нейно изречение.
Усещам липсата й.
Усещам мириса, дори и допира й.

А съм толкова далеч от нейната квартира.
Да обичаш онова, което не желаеш,
или да желаеш онова, което истински обичаш…
Да си беден, когато я имаш,
или богат, когато я нямаш…

***

Разговаряме за книги.
За сменени квартири и усамотението.
За онова, което ни се иска да работим.
За смисъла на желанията
и за отсъствието на инстинкта за оцеляване.
Едно огромно дърво е разперило
свежо-зелените си клони,
над нас като чадър и ни
скрива от летния дъжд.
Тя пъха фасовете в празните
бутилки от бира и се смее така
сякаш този свят е нищо.
Сякаш тя го е създала и
по всяко време може да го разруши.
Веднага се влюбвам в смеха й.
Бих го сложил за мелодия на телефона ми
и никога нямаше да отговарям, когато звъни…
Следобедът ни изпраща,
като стиска здраво в гърлото си
изреченията, които му се ще да каже,

и които ние с нея неволно чухме
да се прокрадват между гръмотевиците:
“Едва ли ще се срещнете двамата, отново…”

НЕЛИ СЕЛИМСКА – НЕВЕННО

Изчакване

Заради хапка със сол и шепа вода,
за пясък в очите на морския бряг,
за черупка от мъртвата мида
боса се спирам сега.

Облак отива да драска картини
в незнайно далечно небе.
Реката до тука мътна пристигна.
А ти ме настигаш.

Пантомим

С очите, които угасям под лягащи мигли,
гледам те тихо без дим.
И мъничко влага там се процежда.
Един пантомим пробяга край нас.
Приказва, плетял си е мрежа прозрачна.
Пише си нещо в простора ни мрачен.
Ти си отиваш. И аз от теб сега си отивам.

Един пантомим ни сварва без грим.

Колкото

Разкажи ми за онази костица от риба,
дето в зеница дълбоко ти влиза,
щом гледаш морето отблизо!

Колкото обич, и смърти в сърцето подписа.

Разкажи ми за ръбесто било,
дето премина на босо ходило
през обичайните няколко зими.

Колкото стопли, толкоз проклина.

Разкажи ми за мрежи от бръчки
в ъгъл на твоята прихнала устна;
в огледалото с белите кичури писал.

Колко ти липсвам? Колкото липсваш!

Картина

Извини ме! Обичам антично.
Намятам си плащ по нощите.
Извини ме! Но така те обичам!
Антично пия гъстото вино.

Няма пиано, няма и слама.
Само над ложе звездите.

Само отгоре е Бог. Кучето гложде.
Не съм му хвърлила кокал.
Пратих на тебе ред от Софокъл.
Разреждам с вода, доколкото може.
Извини ме, но така е възможно!
Така е спокойно с тревожност.

Невенно

Невенно селско момиче
с ракитена кошница тича.
Гони го всякакъв вятър
към строгия снежен човек,
в стобора нелепо подпрян,
от първо срамливо кокиче,
в бяло събрано.

Невенното селското момиче
рокли облича от пъстра басма.
Капки съдбовно се стичат
в дизайна от сиво до синьо.
Под джанките скришно се кичи,
а ритмично не къса цветята.
Алегорична е сякаш целия век.

Невенното селско момиче,
без никаква вена за нея –
родена жена, толкоз обрича.
Толкоз обича!

Да стана

Навих си
будилника стар.
Телефони сверих
до остра аларма.
Отгледах
гръмки петли.
На приятел
в прозорец
поръчах,
че трябва да стана.
Да стана!
Нарочно сега
и доста преди…
Доста да стана
и точно навреме –
в горите
пред изгрев,
дъждовен дори.
В нотите дреме
сивкаво славейче,
някак почти.

В ледено-росно
те търся
и в повей;
в крилото
на трудния гарван;
и в хрема,
родена в полени.
Трябва да стана
да стана за тебе и мен!

Щом

Подарих си шамия косите да скрия,
от старата ракла пендари приших.
И отворих очите си.
Пред това огледало много съм тиха…
С ятагани в зеници кристално те чупя.
Даже глухите чухали чуха.
Даже дланите вдигнах в шевици.
От ръкавите литнаха птици.
По тебе гнездата си свиха.
Дарих ти шамия от нощно небе и звезди.

Едно разстояние

Януари… Когато без обоняние
сещам ухание с името “Зима”,

с бяло и синьо – в две състояния,
тръгвам към тебе по много пъртини.
Но вкус е да имам кокиче невидимо
и много от ланшните шипки с рубини.
Бяла е моята мисъл и устните – синкави,
бели са димните всички комини,
сини от ризи и щипки – простирите.
В януари, с небесно това основание,
по всички пъртини, които ще ходя
теб да намеря, дългото меря в две,…
едно разстояние…

Причина

Понеже на вятъра липсваха мисли,
от жица разнизах му стреснати птици.
Понеже е вятър и после, синьо помислил,
разбра, че е нов, че е юлски и птичи;
разбра, че те мисля. И с много обичане.

НИКОЛАЙ ФЕНЕРСКИ – ДА СЛУШАШ КАМИОНИТЕ НА ЧИСТОТАТА

96 е, а ние гледаме Ъндърграунд
в Търново преди Самоводската имаше кино
смея се, после плача, а после и двете
едновременно
толкова силно се хиля, че те хваща срам,
но после и ти почваш с мен да се смееш,
но не плачеш,
не знам защо не плачеш на неговите филми,
но така се смеем, че много години по-късно
си го спомняме и го разказваме
на децата си
а всички останали в залата ни зяпаха изумено,
тия какво се хилят като луди,
а ние се чудехме как така
са толкова тихи, защо не се смеят,
уж сме в една зала и филмът
е един и същ,
но може и да не е,
може и да не е,
може би нашият филм си е наш,
а техният техен
и ние сме главни герои,
а те са статисти

Омухобезопаси,
легни си, спи, сънувай,
минутите са тук една след друга,
влачат се, прескачат се,
будувай,
после яж, разхождай се, мисли,
после пак
омухобезопаси,
защото в главата ти се трупат те
и в очите също,
а сутрин е толкова болкоуспокояващо
да слушаш камионите на чистотата
как вдигат с ряс поредния контейнер
и поглъщат всички твои страхове
и опаковки.

ПЕЙЧО КЪНЕВ – ИЗ ПОСЛЕДНАТА ВЕЧЕРЯ

Измислен разговор

Израснах през комунизма.
Една вечер двамата с баба седяхме
във всекидневната пред телевизора
и гледахме речта на председателя
на комунистическата партия,
заедно с всички други хора в страната.
Усетих, че баба скърца със зъби.
Попитах я:
„Какво има, бабо?”.
Тя седеше, без да казва нищо, но изведнъж
проговори:
„Този човек трябва да умре. Толкова силно
искам някой да го убие”.
А след няколко безгласни минути добави:
„Моето момче, кажеш ли на някой
каквото ти казах сега, ще те убия!”.
После се усмихна мило и ме погали по главата,
но аз забелязах нещо в очите ѝ,
което ме накара да замълча, и аз мълчах –
досега.

В града на ветровете, Чикаго

Под неоновата светлина
на нощната улица шестнайсетгодишна
нимфа гледа с ужас към света през зелената
бирена бутилка

лапнала е незапалена цигара
в начервената си уста

Часовникът неумолимо се върти
и за двама ни
и аз вървя през вятъра към
онова синьо затишие на езерото,
към времето...

Факт е (но не винаги),
че милиони умират в името на мечтата

И аз също, понякога—

Алепо

Тишина и лунна светлина
са напълнили всяка безпокривна стая

на разрушения град

точно като лавата в
Помпей;

щастливи детски гласове
звучат в миналото

и заглъхват—

Тогава някъде из руините един телефон
започва да звъни и звъни

и звъни и звъни

и звъни…

…..

Светлина и самота

Да умреш е все едно да заспиш, така казват някои
мъдри
хора.
Добре тогава, нека да помислим над това.
Човек като мен, който не помни сънищата си,
ще намери ли
някаква разлика?
Отново светлина и мрак,
ще се редуват, както и преди,

денят и нощта ще продължат да разтварят портите си.

Реката няма да спре да тече, дъждът ще продължи да вали.
Мъдрите хора пак ще казват изключително мъдри неща,
надявайки се,
че раят там ще е по-различен
от този, който имаме тук.
По дяволите,
какво значение ще има разрушеният храм, в който Бог
живее самотен?
Никакво,
но когато времето свърши – ще се срещнем там.

Всеки ден

Тя се събужда и отваря прозореца. Дълбоко вдишва
свежия и топъл въздух. Измива си лицето.
Снимката на брат ми на стената я гледа.
- Коя си ти? – питам аз.
Тя се усмихва и скача през прозореца
с разперени ръце.
- Аз съм жив – прошепва брат ми.

Тези неща

О, tempora и богове. И всичко, което е навън. И тук. И
навсякъде. Гладните черни деца копаят в златната мина

с мазолести ръце. Времето зад ъгъла се обръща и търкаля
като яйце. Баща ми се издига към бялото мляко на облаците
и после се връща. Баща ми меси тестото за хляба. Баща ми
отпива от чашата с ракия и после гледа през прозореца. И
после гледа през прозореца. И после гледа през прозореца.

Този свят

Харесва ми да живея в този
език, в който рай
се римува с край, слово с олово...

В този свят,
където слънцето всяка сутрин
бавно обявява появяването му.

Но къде отива мракът?

Никъде. Той е винаги тук.
Светлината е тази, която си тръгва
в края на поезията.

Стихотворенията се авторска подборка от предстоящата книга на Пейчо Кънев „Последната
вечеря”, 2018, „Издателство за поезия Да”.

ПЛАМЕНА ГИРГИНОВА – ВЕРОЯТНИ ФИНАЛИ

на всички наши несвършили любови

1. Нощ, отворени прозорци, завесите не помръдват
хотелска стая на Кубински бряг
дори бриза е спрял, за да се изпотиш,
за да не изглеждаш толкова добре до жилавата си любовница
Ти стоиш пред огледалото
сресваш дългата си руса коса
бельото ти е черно,
малко си напълняла
в стаята влиза гигантско, жълто Телетъби
и повръща върху теб.

2.Тишина, мрак, открития Космос
аз и ти сме облечени във високо технологични костюми,
които пречат на вселенския вакуум да направи с нас това, което правим сами
да се пръснем, после да се вкочаним
едни шнурове ни свързват с кораба, голям колкото теснолинейка
само ти знаеш как да се върнем,
а време няма
защото времето не съществува
измислихме си го, за да знаем колко дълго се обичаме
виждам цялата Земя зад рамото ти
имаме въздух за 3 минути

3. аз и ти сме първите хора
нямаме имена и живеем в градина, на палатка
имаме проблеми, но още не го знаем
ти не ядеш месо
аз ходя пред съседите гола
ти не знаеш какво искаш
аз не знам какво давам
записваме се на семейна терапия
някъде в уличките около Женския пазар
докато чакаме да ни приемат
ти купувам ябълки

4. Във вътрешния двор играят деца,
4-5 момичета и едно момче
русо, слабо, със сини очи
това е синът ни, който нямаме
и ти не познаваш
след 24 години ще позвъни на вратата ти
ще го поканиш да пиете водка
ще си говорите за жени
ще пиете много водка
даже още водка
после ще плачете и ще се прегръщате
ще се валяте
после ще се събудиш на пода на хола
и него няма да го има
както го няма сега

5. червен килим, води към дамската тоалетна на Одеон
вътре е светло като в утроба,
брилянтите на лампите отразяват малката черна рокля
късия червен маникюр
синьо-черното каре на косата
небрежни снежинки около лявата ноздра
ти умираш вечерта на премиерата
телевизиите и вестниците са много доволни
аз научавам от Facebook
защото в ерата на всички комуникации
не успяхме да поговорим

6. правиш анонимен секс
в маломерен апартамент на бул. България
ти не я обичаш, тя си мисли, че си идеален за нея
правите си дете, защото какво друго да правите нали наближавате 40-те
синът ви на 3 годинки постъпва във военно училище
след 16 години е лидерът на новия Холокост
срещу всички заченати без любов

ТЕОДОРА ТАНЕВА – ВСЕКИ МИГ Е ПРЕДПОСЛЕДЕН

***

Рано сутрин или късно през нощта,
кой ще каже – кое е времето сега?
Сред тъмните утринни зими
вървя като сред разхвърляни парцали.
И търся нещо изгубено, ценно, а може би не.
Самата му загуба – това е цената.

Рано сутрин или късно вечерта,
кой часовник мери тези страшни часове
и кой будилник буди от кошмара на яве?
Крача като стар клошар, който знае вече
в коя кофа какво ще намери.
По боклука ни познава – хората със домове.

Рано сутрин, а къде е сутринта?
След всичко ме обърква болката.
Няма добро за вземане, няма добро за вършене,
само стари спомени, погребани във книгите.
Зная за шума в душата ми – това е ехо.
Ехото, което кънти, откакто те създадох – свят.

***

живея на края на света
на самия ръб на действителността
терасата ми гледа към бездната
която идва от изток с деня
има някакъв нежен уют
в чувството
че всеки миг е предпоследен

ХОСЕ МАРИЯ МИЯРЕС САЛ – CUARTO PUM

Версия 1

1
Сигурно
някой тропа на вратата
чук – чук
но вратата не чува
защото е глуха тази врата затова не чува защото
на входа вече нищо не я притеснява
нито онзи който чука
нито който я блъска защото тя
съществува тук
чук – чук
и е глуха да не я притесняват
по – добре е да не чуват защото сега
вратата е онемяла
чук – чук
но тя знае кой тропа и чака и
защо викат
защото когато вратата дочуваше Никой
не се сещаше за нея никой нито почукваха
на тази врата защото Никой
не се интересуваше от това съществуване
чук – чук
само сега я търсят и викат

чук – чук
сега
когато вече
не съществува.

4
Няма повече
какво чета
да казвам
нивга веч за да не усетят
задължени-ето
правят го
онези които
не прочитат само онова което очите ми записват
и описват себе си
този текст чете се
сам-о тишината
щом се яви да разчита в празнотата
думи са
на всичките четящи
без очи
прочитащи-я.

Версия 3

7
Никога
не ще узная някой ден дали

ще стигна възвисен и дали ще полетя със светлината
на крилете ѝ нито ще зная дали ще мога някой ден
ако отново пак изляза
да вървя докато пътя аз открия
на връщане за да вървя отново себе си да преоткривам в посоката
в завръщане отново
и ще се върна със крилете ѝ
на светлината и към светлина ще полетя
но ако изляза без да се изгубя и се повърна
идещ с думите отново нека бъда
ще ида както никога сякаш някога
би съществувала невидима причина до камъка
там уморен
и все по-отмалял ще бъда вече ще седна
и с нея и със светлината
ще вървим заедно и докато гаснем
обгърнати
от тишината.

15
Идваше
отново да ме търси
и отново се почукваше и пак
защото никой вратата не отваряше
нито на потропването отговаряше
а то настояваше
и с почукването по вратата блъскаше
отворете казваше отворете ми
и върнете ми пролуката за светлината от прозореца

но камъкът мълчеше
и в пукнатините на земята
в най – тъмното на мрака
премълчаваше и скриваше
чук – чук и пътеката на светлината
не
съществуваше.

Превод от испански Диана Хаджиева

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА – КУЧЕТО НА ГОЯ

Хиподрум

Пет расови коня – всеки в своя коридор –
иновативни субпродукти на биотехнологията
Пет базови индустриални сектора –
отлично синхронизирани с европейското законодателство
динамично хармонизиращи системите си за управление
Пет мениджъра
седят на пет платинени кресла
Пет совалки, готови да излетят
Два сиви костюма, два черни и един тъмносин
В краткосрочен план –
настояват за незабавно и цялостно
оползотворяване на стратегическия ресурс и
прилагане на най-добрите технологии в региона,
както и за привличане на млади тясно-специализирани висшисти в секторите
В дългосрочна перспектива –
целта им е да увеличават капацитета,
казват че 15 години са прекалено дълъг процес
В общ план –
виждат огромен потенциал в непосредственото бъдеще на устойчиво развитие
Статистиката показва, че пътят им към успеха се състои в това
да си поставят начална и крайна точка
безкрайността не разширява хоризонта им

И все пак това са пет расови коня –
идеално синхронизирани помежду си и с целите си,
дресирани да галопират всеки в коридора си,
да прескачат препятствията в пистата си –
с хъс и до последен дъх

Созопол блуз

1.
Имах едно екзотично растение,
Много исках да го съхраня –
Поливах го, търсих му мястото –
Слънцето, сянката, даже компания сред другите цветя,
Уви, постепенно изчезна му блясъка, падна му свежестта,
Безвъзвратно колоритът протри се,
Изгуби си яркостта,
розовата му корона опуши се, листата му
сгушиха се и то бавно залиня
Созопол, потъваш.
Златната ти егейска корона
вече не свети, отражение слабо е станала,
клоните бръчкат се, стеблото ти чупи се,
корените кухи са – ветрове вият там, чуват се,
Жилите ти, жизнените ти сокове –
отвъд скалите, дъждовете, пясъка, морето, най-после –
напуснаха те, оставиха те самичък,
Не защото е зима,
Зимата е силна за много крайбрежия,

много градове край морета величаят я, и тя тях величае
И лято да беше, мястото е
напуснато от певците си, оголено е като след поражение, а битка,
бой тука не е имало,
по-скоро – набези, малки злодеяния – незабележими и незабелязвани,
мирно заобикаляне на правилниците,
малки вратички в законите,
мирно съучастие на администрациите,
малки пликове под масите,
мирни момчета с бухалки във фургоните –
Все мирни и малки средства на затъването,
Малки, мирни и славни начини на бавното потапяне
Созопол, потъваш по-бързо от Венеция!
Какво от това че върху скала са ни къщите и
хилядолетен – градежът ни,
през уютния ни залив не са минали опустошителните Рита, Чарли, Ирен, Ике,
но вилнели са други по-зли урагани и бури,
които прогониха Нике,
нищо, че на площада ни все още блести победната тръба в
гордо вдигнатата ръка на бронзовата Виктория на дивния флорентинец
Защо не разбрахме как и кога си е тръгнала стопанката на дома ни,
Защо я пуснахме сама да си иде, без придружител,
Какво от това, че е смело момиче, но е с превръзка на очите и
носи скъпа везна в ръка – не е безопасно жена да странства сама.
И то каква жена! (Една от тях!)
После,
вратите ни останаха затворени и
не посрещнахме (може и без палмови клонки) странника на магарето –
Голям страх – да не би чуждоземецът да ни наруши спокойствието и

мирното ни съществуване
И то какъв чужденец! (Един!)
А добруването ни отдавна го е нямало, но
ние не обичаме да се обръщаме назад и поглед да отправяме напред,
затова и не сме разбрали за това лишение и загуба
И спокойствието не е ли по-мимолетно от свежестта на цветето?
Какво от това че всяка Цветница кичим църквите и
домовете си с върбови клонки, кръстим се,
ние пак пеем
αγαπάω,
агапо,
полюшваме се в транс от ритъма на зурните, опияняваме се.
Созопол, потъваш по-бързо
Давиш се

2.
Созопол, Созополис,
ти отдавна полис не си,
нито си бург, нито си форт, нито си горд,
и крепост не си,
и Dorf не си като Düsseldorf (който вече е град),
и Djorf от Магреба не си ..
А ти, Созопол, даже село не си –
Пенсионерски клуб имаш ли?
Новогодишно веселие на площада?
Всъщност къде е площадът ти? Агората, хората, Аполония?
Станал си призрак? Защо? На какво?
На пост-социализма? На възрожденската перестройка?
На псевдо-реконструктивизма?

На ХоРеКа бизнеса?
Или станал си призрак на семплата красота? – онази от софийските билбордове –
универсална симетрия на морската плиткост, на плажния изгрев, на влажния залез ..
Бъди просто село, Созопол,
село понавъсено, малко зло,
поопушено с дим на цигари, леко вонящо
зловонно
тук-там кърпежи, по-малко имитации,
кери, куроси, кирици до насита
множество параклиси
и без жива душа…
Криво, зъбато колело, навито на бутафорните си стени
голямо скрито зимно плашило за малките летни русначета с дойките им –
и за татковците им, акостиращи с яхтите си със златни тоалетни чинии
в марината на Марина ризорт – там слънце море и луна греят за тях,
и ти също, грееш за тях – обслужваш ги с
летящи чинии, хвърчащи риби и хвърляш цветя,
леглата постилаш им,
вместо да сипеш прах, пясък да сипеш, с пепел да се посипеш…
Тогава, Созопол, Венеция стани
и най-сетне умри!

Кучето на Гоя в странно издължената картина в Прадо –
сякаш детайл изрязан от платно голямо невъобразимо страшно –
с подадено ухо над линията на пресрещането на небето и земята,
в опит да излезе от рова, да се измъкне,
но тялото му е надолу, тежи, влече към дъното му –
някои са виждали какво е там отзад

и как мирише и пропива влагата на чернозема в кожата ти,
как ветровете вият и зъбите тракат и
пушат телесата, близнати от пламъци
фатално близко разгорени,
или дерат, пробиват, режат, изтръгват нокти викове…
А от повърхността гледа това око на кучето –
спокойно, смело, лъчезарно,
сякаш усмихнато око,
уверено, че здраво стъпил на земята
от опората в твърдта ще полетиш
на гълъбицата с крилата, устремено,
ще изхвърчиш –
без мига на разколебаването и
без да гледаш на пропастта отзад страхливо,
решитело ще литнеш с размаха su ali d’aquila и
после ще последваш реенето му,
упоението на струята на носоглътката,
главозамайването,
чието виене на свят ще бъде целене в черепа нагоре,
високо зад хребетите в края на носа отвътре…
Око, опияняващо се от високото,
от лъчезара, от прозрачното на въздуха, от свободата, най-накрая!
Око, което не изпитва, не упорства, не изисква,
не търси своето,
Око на кучето –
там на предела между две земи

19.11.17

ЯНА БУКОВА – КОННИКЪТ

Неподвижната Земя

На Неподвижната Земя спокойно се живее
(а някои казват дори – безнадеждно),
защото слънцето тук не залязва
и нямат прилив и отлив моретата,
и сенките показват вечно пладне,
и някои казват, че сме в Ада,
а други, че това е
силно преувеличено.

На Неподвижната Земя е интересно
да наблюдаваш как се борят птиците
без успех със земното притегляне
и се задъхват във водата рибите,
и никога не се отронват капките,
и някои казват, че е наказание,
а други, че това е
силно преувеличено.

На Неподвижната Земя е малко скучно
– откакто я създаде Галилей
в деня, когато се отрече,
не може нищо вече да се случи.
И ако за нещастие заспиш,

веднага бъдещето си насън познаваш.
И някои казват – кошмари,
а други предпочитат
да не говорят за това.

[1986]

Конникът

Спокоен и навярно уморен
клепачи конникът притваря.
Зад тях навярно слънцето догоря
и си отива още някой ден
на още някое си лято в края.

А за досадата от вечността,
дори да си помисли е досадно
– времето протича твърде равно,
забавено е сниман този свят
и е монтиран после безобразно.

Ръката си, създадена за сеч,
прозявайки се, слага пред устата.
И само по гравюрите познати
ще се досетиш, че с изваден меч
ще броди този конник по земята.

Но дотогава – вечността.
Лениво вечерта се спуска.
И скуката не го напуска –
колко часове до сутринта,
колко много време до закуска.

[1987]

ПРОЗА

АНГЕЛ АНГЕЛОВ – ЛОКОМОТИВЪТ

На баща ми

Масивното, опушено туловище от години е заседнало сред запустяло място в края на сляп
коловоз. Беззрачният прожектор, кацнал върху парния котел, гледа невиждащо като
Полифем след ослепяването му. Странични стъкла на машинистката будка не се
забелязват, а всеобща ръжда е полазила по металната плът на някогашния горд друмник
от стоманените пътища. Лагерите на колоосите са схванати като артрозни стави, а
ресорите са омекнали, атрофирани от времето и дългото служене. Забравен е като
непогребан мъртвец сред изоставено бойно поле.

Понякога, все по-рядко, по металната стълбица с мъка се изкачва възрастен човек,
облечен в някогашна железничарска униформа. Запъхтян сяда той на кръглото столче
пред ръчага, поема си дъх, няколко минути седи загледан в замръзналите манометри,
после отваря пещта, надзърта в мъртвата й утроба и отново сяда до прозореца без стъкло,
уморен като след дълга нощна смяна. Вика на помощ спомените си, подрежда мечтите си,
излъсква приборите, подканя ги да оживеят, ослушва се да чуе дрезгавия авторитетен глас
на парната свирка, но чува само пискливите, невръстни сигнали на модерните
електровози от близката железопътна гара, в която отдавна вече не се стеле въглищният
пушек на отминалото време…

Машиниста седи така, незнайно колко, вика мечтите си, оживява пред очите му новият
облик на Локомотива – блеснали от грижа прибори, прогонена ръжда, прясно боядисан
тендер, освежени двигателни колелета, подменен зрящ прожектор, блеснали фарове,
готова за път машина… От стара кожена чанта Машиниста вади някакви инструменти,
парцали, шише пълно със зловонна течност, четка и се заема с работа. Не бърза, почива си
често, тъжно си спомня за някогашната си енергичност и примирено се опитва да воюва с

ръжда и запустение. Пред уморените му очи се заусмихват красиво надписани табелки,
всяка от които разказва на посетителите кой прибор за какво служи, а на една
тържествена голяма табела се чете цялата биография на Локомотива – кога е произведен,
къде е родното му място, кой го е създал, колко са му силите, каква е бързината му.
Представя си и как тържествено, на собствен ход ще се отправи към полагащото му се
почетно място в Музея на железниците, там ще изгасят пещта му, основно ще го почистят
и ще го благословят като един заслужил труженик… Сред виденията на Машиниста се
мярват и няколко снимки, на една от които сериозно се кипри и неговият образ наред с
другите машинисти, работили с Локомотива. Окачени са те в специални рамки, покрити
със специални стъкла против неканени отражения, а под тях с по няколко реда се обяснява
на посетителите кой от кога до кога се е трудил на легендарната машина. Има и различни
фотоси, които с готовност разказват за многобройните подвизи на Локомотива и неговите
машинисти, за някогашните тежкотоварни влакове, за преизпълнени планове, за
химерични усилия, които младостта не забелязва, че са безсмислени. Спомени като
кротки вълни го заливат, оттеглят се в небитието, пак се завръщат, докосват го с минали
радости, с преболели мъки, с надежди и уморени дни, сред които Машиниста съзира
остаряването, напредващата тромавост, неумолимо приближаващия край.

Въздъхва старецът, опитва се да прогони спомените, вглежда се в мъгливите идни дни,
където все пак мъждука мечтата му. Храни я с вяра, хваща се за нея като хром човек за
патерицата и бавно куцука към цел, която на мнозина би се сторила безсмислена. Миг
след миг се навързват, образуват дните, които му напомнят за някогашните работни
смени, за важната част от живота му.

Денят на поредното посещение го блъсва с внезапния си изглед – прерязаните панти, на
които се крепи масивният капак на пещта прерязват дъха му. Входът към изстиналата
утроба зее като беззъба черна уста. Капакът лежи в левия ъгъл на машинистката будка
сред купчина нарязан метал. Възрастният човек се подпира върху ръчага, той изскимтява
ръждиво и съчувствено чака да премине световъртежа на изненадания човек. Присяда той

върху кръглото столче до десния прозорец, опитва се да успокои дишането си, да спре
думкането на кръвта в слепоочията. Гневни мисли го спохождат, изпълват същността му,
завладяват го, пораждат изгарящи въпроси, чиито отговори се тълпят безредно и не могат
да се спрат, не могат да изберат един, който да е истински, който да обяснява на стария
човек безсмислието на посегателството върху плътта на Локомотива, върху собствените му
мечти, колкото и наивни да изглеждат.

На другия ден Машиниста носи старата си железничарска шуба, мърляво стогодишно
одеяло, шише с вода и няколко ябълки. В тендера е просторно и мръсно, с древни следи
от някогашните въглища. Застила одеялото сгънато на две, присяда върху него и наднича
през отвора към машинистката будка. От така стъкмения наблюдателен пост ясно се
виждат манометрите със счупени стъкла, черната паст на пещта, срязани метални
тръбопроводи. Притаен някогашният повелител на Локомотива се готви за мъчително
дълго чакане. Изтърколили са се няколко нетърпеливи часа, притъмняло е когато се чува
енергично изкачване по стръмната метална стълбица. Показва се рошава чернокоса глава
на човек, който като че ли току-що излиза от въглищна мина. Носи той преносима
машинка за рязане на метал, някакъв чувал с трудно определим цвят, фенер от който
струи мъртвешка изкуствена светлина. Старият железничар усеща кръвта си, съвсем се
снишава, приготвя се. Насочва мислен пистолет срещу мургавото същество, натиска
спусъка, изпразва целия пълнител, но нищо особено не се случва. Като че ли чува:

„Това е желязо бе, бате. И без това на никой не му трябва.“

Въздухът се сгъстява, почти не става за дишане, но намира сили, измъква се от тендера,
пристъпва към нашественика, взира се в очите му. В бялото им се забелязват червеникави
оттенъци, но не може да се разбере алкохолен ли е произходът им или са от рязане на
метал без предпазни очила. Бавно започва да се чувства мирис на кавга, Локомотива
потръпва, усеща настъпващото рязане, предчувства болката, на която възрастният човек се
опитва да попречи. Резача е непоколебим, става все по-неустрашим, вгледан в

престъплението си. Свистът произвеждан от убиеца на локомотивната плът прорязва
мислите и мечтите на някогашния железничар, зараждат се в недрата му клокочещи сили,
които той с мъка удържа. Безогледният човек си гледа работата, нехае за терзанията на
някогашния стопанин на парната машина, не го e еня за бъдещето й, както и за мъртвите
късове Душа появили се у Железничаря още след първото рязане , което той съзира.
Връхлита го всеобхватна безпомощност, треперещата му ръка изпуска първоначално
пожеланото оръжие за възмездие, разбира, че не му е дадено да убива, свлича се до
тендера и усеща как го изпълва немощ и тъжно примирение. Някогашната енергия за
съзидание необратимо е изчерпана, а енергия за борба със Злото не е произведена и
старият човек усеща своето неумолимо настъпващо поражение. Ням плач, породен от
безсилие, тлее някъде из вътрешностите му и все пак успява да промълви:

„Грях е това, което вършиш, друг е начинът да се нахраниш…“

Свистът от разрязан метал заглушава думите му, рунтава опашка от рой искри извира от
допира на бясно въртящия се резач до кроткото локомотивно тяло. Приближава старецът
до безумния похитител, докосва го по рамото, но чува от енергично извърналия се към
него крадец на метал:

„Остави ме, и теб ли искаш да срежа…“ – в насочената машина за рязане на метал се
съзира недвусмислена заплаха.

Непонятно явление се заражда някъде из локомотивната утроба, чува се плахо ръждиво
скърцане, опит за движение, за заплашително потегляне. Черното туловище мъчително се
раздвижва, тръгва, непоколебимо се насочва към стационарните буфери, неподвижно
закрепени в края на слепия коловоз. Някогашният машинист знае, че зад тях зее пропаст,
знае, че може да слезе – скоростта все още е малка – но той примирено присяда върху
сгънатото си стогодишно одеяло в очакване на сблъсъка. От воя на ненаситната си машина
за рязане крадецът на метал е оглушал, не усеща какво става, не чувства движението и

неговата посока… Тътенът, сътворен от помитането на буферите, сепва Резача, оглежда се
стреснато без да разбира нищо от сполетялото го явление. Локомотива, масивно и
достолепно продължава самоубийственото си движение и след свършека на релсите,
спира за миг на ръба на бездната и бавно и неумолимо полетява в първото и единствено
полетяване в живота си, различно от многовековния летеж по стоманените друми.

В дъното на пропастта изниква огнено изригване от горящ метал, а сред пламъците се
забелязват нишадърени жълто-зелени оттенъци, които обикновено изгряват при изгаряне
на биологична плът.

ВЛАДИМИР ШУМЕЛОВ – ДВА ТЕКСТА И ЕДИН МЕТАТЕКСТ

Потопът

Когато водата стигне до врата – горе главата!
Линц

… Остават няколко часа.

Захвърлям Библията. Когато отварям Речника за чужди думи (БАН, С., 1982), виждам, че
външната твърда корица се е откъснала, но колите са все още скрепени на широкото
място, където, слепени с плата, се докосват до твърдата подвързия; чета върху хартията от
вътрешната страна на подвързията: „Стопанска академия… лозарска наука, год. XIX, № 8…
минералното торене и хидромелиорацията… Биологичните прояви на…“ Цялата вътрешна
страна на твърдата корица е облепена с лист бяла хартия.

… Навън вали. Сменям книгите като носни кърпички. Чета… „През втория месец, на 17-я
ден от месеца, в този ден всички извори на великата бездна се разтресли и небесните
прозорци се отворили. И се лял над земята дъжд 40 дни и 40 нощи…“

Още: Шумер, десет века преди Христа, надпис върху глинена плочка: „Сутринта рукна
порой, а през нощта с очите си видях обилния дъжд. Погледнах в лице бурята, страшно
беше да се гледа…“

… Оня ден зададох въпрос пред аудиторията и тя мълчеше. И това мълчание бе
обезпокоително застрашително в дните, замъкнал се кой знае защо и откъде пред тях,
безропотните и неразбиращи заради това студенти; пълните със секунди и минути часове,

в които трябваше да отстоявам чужди възгледи и тèзи и много малко свои. „Колега, не
знаете колко са комплицирани…“ Не знаех, но се досещах. Нали в подобно състояние съм
и аз – отдавна.

… Навън вали. Сменям книгите като носни кърпички. Чета… „През втория месец, на 17-я
ден от месеца, в този ден всички извори на великата бездна се разтресли и небесните
прозорци се отворили. И се лял над земята дъжд 40 дни и 40 нощи…“

Още: Шумер, десет века преди Христа, надпис върху глинена плочка: „Сутринта рукна
порой, а през нощта с очите си видях обилния дъжд. Погледнах в лице бурята, страшно
беше да се гледа…“

… Продължавам да чета. Слушам „Тихи нощи“ на Рик Уейкман. И главата продължава да
ме боли (от алкохола минава по-бързо). Губя инерцията на собствените си мисли…

Хипотези: Огромна приливна вълна, която може да се образува, ако гигантски астероид
премине близо до Земята (Н. Бонев)… Земята се е сблъскала с комета или поне с опашката
й (Великовски, САЩ)… Луната е минала близо до Земята. До „неотдавна“ Меркурий е бил
спътник на Венера, а „отскоро“ е станал планета; според Гернстенкарн и Луната е била
самостоятелна планета, но някаква космическа катастрофа я е отклонила от пътя.
„Пленена“ от Земята, тя се приближавала все повече до нея, докато преминала „предела
на Роше“ (2,86 от земния радиус) и диаметърът й станал 20 пъти по-голям от днешния. В
резултат – огромно увеличение на приливите…

(Ако има Господ) Боже, спри! В бутилката се клатят няколко сълзи на мъж. Прозорецът на
стаята ми, която е на първия етаж, се облива от мътни потоци вода, сякаш с маркуч.
Опитвам да чета, отново… „Ипохондрия… Прострация… Ексклюзивизъм… Галон…
Гратификация… Абулия… Бикини…“ Коленете ми се присвиват нервно. Чука ми се… Отивам

до тоалетната. Когато сядам отново, съм спокоен. Спокоен… Водната завеса зад стъклото е
толкова плътна, че не виждам отсрещната къща…

Още: Според поляка Ян Гадомски на 4,4 млрд. години върху Земята пада един астероид с
радиус 17 км, който е в състояние да разруши половината ни планета. Астроблемите
(следи от паднали тела) върху повърхността на Земята са многобройни, фиксирани днес,
както и в митологиите. Митовете…

Време е да започна „Всички ценности на нашето време“. Днешните ни дела са проекции
на митологемите… Установяване неценността на новото време, без оглед на социалната
стратификация… Всичко, упорито… Имам късмет, че не съм историк. Мразя историята,
историите… „Без отдих е тази война.“ (Откъде го помня?)

Открих: пиша изглежда най-вече за прераждането, „да започнем отначало“ – нещо твърде
несвойнствено за нас, българите, тема, стара като света, но притежаваща изключителен
потенциал и далновидност.

Открих и още нещо: не мога да пиша без духовен или емоционален стимул, а това е
лошо… (Чета, хм, Еклисиаст и… Киплинг.)

Навън не вали. Потоп… Не мога да видя небето, но мисля че се е разцепило и излива
злобата си върху града. Колите по улицата плуват като катери, а хората… Майната им!
Въпреки че съм на първия етаж, при мен е още сухо. Майната ви! Слушам Робин Кениата…

… Преди гърците да се настанят на Пелопонес, там е съществувала Аркадия. Древните й
жители разказвали, че потопът бил отдавна, когато на небето не светела луна. Елините ги
нарекли „долунни“. Същото твърдят Аполоний Родоски (III в. пр. Хр.) и Анаксагор (V в. пр.
Хр.), позовавайки се на древни източници…

Това е положението… Земята е напукана… Пустините искат да ни глътнат… Водата в
океаните се покачва… Катастрофата настъпва – пясъци срещу вода. А хората?

… Трябва да чета. И да пиша. Но в същото време вълните блъскат в прозореца, който, Бог
знае защо, не поддава. Ако Господ би оттеглил претенциите си Горе, щеше да е ясно,
Луната щеше да набъбва, а това е най-добрия период за нови дела…

Това е. Свърши. Ще чакам дъгата…

Между Бекет и Аз

Минаха години, хората, забравили Бекет, си спомниха, долетели на крилете на мъртъв
психопат. Тя е тотално объркана, не знам, неинформираният е психопат. Цялото слухтене,
цялото усилие, цялата игра, да спим. Изхвърлени зад борда през 1492-а в Рая,
температурата е 350 С, тютюневият дим пълзи енигматично-епично, полупознатотайнствено до първия акорд. Моливът, ръката, машинката, компютърът, споменът,
схванатият гръб. Без време, живи са. И тръгват, времето пребоксува, някъде концептуално
потъваш в тиня от неакордирани ноти и спомени. Не си пиян, но. Това е музиката на
нощта, междувременно кварталът анихилира, слънцето и всичко. Жажда за живот,
фрагментирана редупликация на отминалото. От онова, оня сън. Кварталът в полуздрач,
пулсиращ синьо-червен неон и жажда за живот, писъци, ръмжене на коли и тишина.
Живот по релсите и понякога. Когато искаш да строшиш тишината, средата, самотата,
разказвайки нищото. Никога не заплака, напук на обкръжението, но повече. Подреждайки
доминото, разбрах, че нямам приятели, познати, врагове, нелепо. Не трябва да отлагам, за
кой път. Проектът пътува, срещам се, чукам, умирам. Но друга. Фиктивно, иначе
темпорално лимитиран, но без аналогии, без. Всичко трябва да бъде cool или Набоков и.
Заровиш ли се в спомените и обратно. Реших да се самоубия. Страхотно, страшно, весело,
неспасяемо. Току-що се остригах нула. Чао. Иначе нонконформистко, с „Танц със саби“,

неконфиденциално, трансцендентално, което, разбирам добре, си длъжен да вмъкнеш в
неопределеното. Страх ме е от обобщенията, още повече. Прекалено и интуитивно, а
вярвам, че да. Преди сто години започнах. Не се сърди за закъснението, не се поставяй в
позицията, както и за това. Бях ти написал една страница, дълбоко, поливалентно
потъваше. Трябва да му напиша друго, после. Може би компилация, но решението. Да
оставиш оцеляването. Съвсем, макар че. Когато се почувстваш стара, отвори. Загубих
разсъдък, вярата набира смелост, вярвам, но. Не. Би трябвало да пиша за много още,
около нас. Да. Ще видим. Времето. Или срамно и инфантилно, докато листата пожълтеят,
винаги. Разголване, самота, собствена територия, преди да се издрайфа. Преди сто години
и след. Спокоен и горд, никой. Factotum. В медианата, в Рая, докато полудяваш. Разликата
е във финала. Ако Сад, Гоя, Гог и Бекет са луди. Да. Не издържа, отиде и, лишено от
винетки и лъжи. Лъжи. Дишай, както пишеш, или. Не се пази от номинации, като бунт. Да.
Иронично, центонно, катахреза. Визуална хилядолетна традиция на европеец. Спорадичен
като семиекотизиран българин, или. Отбран и обран плод на. Липсват ми Медичите и
Духа. И Бекет. Липсвам.

*През 1991 г. „марксисткият литературовед“ Фредрик Джеймисън казва в „Постмодернизмът, или
Културната логика на късния капитализъм“: „… краят на буржоазното его, или монадата…
означава… край на стила, в смисъл на уникален и личен, край на отличително индивидуалния
щрих“. Една студия писана през 1984 г. и прераснала в монография, която слага началото на найголемия дебат върху постмодернизма през 90-те…

Още с „Двойно“ (1994) в първите години след 89-а се опитах да вкарам онова претенциозно
писане, което по-късно щеше да прерасне в т.нар. нисък и висок постмодерн. Наред с уличното
хайлашко писане, тип джаста-праста, опитвах писането в книгите да върви от по-традиционен
наратив, през леко „избледняване“ до неговото „обезличаване“ („колабиране“) в края. Едно
„бяло“ (нищо-не-значещо) писане от типа на „Хепънинг“ и „Дезинтеграция“, в което думите, без
големи букви и пунктуация, се нареждат линейно и привидно без смисъл и връзка помежду си, с
почти отсъстващ синтаксис. Но преди това слагах „Колабирали наративи“: „Махмурлук“,

„Снимката“, „Животът“, „Хаос“, „Отражения (I, II, III, IV)“, „Ретроспекция на окото“, „Жега“, „О, ясна
луна“, „Екстенсионал“, „Майната ви“, „Край“ – те бяха преди в съдържанието на „Между Бекет и
Аз“ (1998, 2003). В самия край се намираха „Потопът“, „Между Бекет и Аз“ и „Хепънънг“. Повечето
от „колабиралите наративи“ бяха всъщност прозаически фрагменти, които използвах съзнателно и
в по-големи белетристични масиви поради тяхната синтетичност (напр. в по-дългата проза –
„Двойно“, „Уестърн“ и др., но и като средство за колажиране). През 1999 г. в бр. 11 сп. „Ах, Мария
и приятели“ (София) излязоха и някои от тези къси наративи под заглавието „Суперкъси наративи“
(а броят беше кръстен „Антология на едно незавършено десетилетие. Българските класици от 90-а
година до днес“, което освен ирония носеше и някаква поука, но едва ли всички я разбраха в
момента). През 2011 г. пък едно македонско „списание за литература, култура, граждански права и
наука“ Корени“ пусна в превод „Колабирали наративи“ („Ретроспекция на окото“, „Хаос“, „Жега“,
„Самоубийството“), а отделни фрагменти са се появявали през годините във в. „Литературен
вестник“ (София), в. „Литературен глас“ (Ст. Загора), в. „Борба“ (В. Търново) – приложение
„Светлик“, алманах „Света гора“, сп. „Море“ (Бургас), алманах-списание „Културна палитра“
(Перник) и др., но най-вече в книгата ми „Pink Floyd. Елипси“ (2013).

Фактът, че текстове като „Тривиум“ и „Ейнджър“ бяха публикувани в сп. „Хермес“ (София, бр. 8,
1998 г.) говори твърде много за тенденциозността и претенцията на подобен вид писане.

Софийският „Хермес“ (тогавашното списание, не сегашното пловдивско издателство и книжарница
– от 1991 г.), малко помнят, беше един годишен алманах около литературно-естетически кръг,
обединяващ Вячеслав Остър, Младен Мисана, Кръстьо Раленков и Емилия Дворянова (днес само
последната е позната на широкия кръг читатели и литературоведи). Започна да излиза през 1990 г.,
но след десетата си година какво стана, не знам наистина. Публикуваше се претенциозна
„авангардна литература“, част от която по-късно се преля в някакъв „постмодернизъм“. Текстовете
бяха наистина шеметни, обезличаващи писането, нечетивни, фрагментизирани, пълни със
„символи“, хетероними, недоизказаност (многоточия); тук-там се съзираха имената и текстовете на
Сен-Джон Перс, Метерлинк, Мишо, Арто, Бретон, Песоа, Цара, Хлебников, Бродски… Трудно е, а и
невъзможно в няколко реда да се опише всичко това, наречено „Хермес“, но все пак се гордея, че
съм между над 70-те българи, публикувани там, и около стотината чужди.

„Двойно“ e текстът, който дава името на първата ми книга с разкази и новели, спечелила Голямата
награда за проза на конкурса за дебютни книги „Южна пролет“ в Хасково през 1995 г., както и на
фондация „Славяни“. Преди това се появи във в. „Литературен вестник“ (София), бр. 37, 1992 г., а
по-късно намери място и в сб. „И така нататък“ (2007), но също в www.grosnipelikani.net, 26.05.2012
г.

„Двойно“ е всъщност прозаически масив, който обединява три есета под едно заглавие: „Сънувах
такъв сън“, „Нещо като сън… или сън № 2“, „Крачка към безумието или Сън № 3“. Кратки,
импресивни разсъждения върху самоубийството, изкуството, съдбата на човека и човечеството,
пречупени през съновиденията и отразяващи двойнствения ни свят.

Към подобни проблеми е насочен и разказът „Потопът“. Разбира се, когато го публикувах в сб.
„Между Бекет и Аз“ през 1998 г., замисълът бе по-широк, но когато го пуснах в сайта на писателите
– Варна, http://varnawriterssociety.net, 19.07.2014 г. (изпратен за Беседа 4 на Обществото на тема
„Потоп“), проверих и една друга негова характеристика: можеше да въздейства естетически и по
конкретен повод – наводненията в България от 2014 г., и по-конкретно това във варненския кв.
„Аспарухово“; преди това беше излизал в различни издания и сайтове.

Основен принцип в този кратък текст (малко над 4000 знака), както и в редица други, бяха колажът
и играта, сериозната ирония. Ето и неговото мото: „Когато водата стигне врата – горе главата!“
(Линц). Взех го изпод стъклото на същата маса в онова барче, откъдето измъкнах оная
недомислица на Мао като мото към „Пътеката“. Подозирам, че това е оня афоризъм на великия
Станислав Йежи Лец „Ако водата ти стигне до устата, тогава – горе главата!“, но тъй като досега
никой не е забелязал този „номер“, да замълчим. Или по-право, както пише в един коментар по
повод този афоризъм в http://www.album.bg/loshata_berk от 3.08.2009 г., „Всекиму е присъщо да
греши, но само глупавият упорства в грешката“ (което пък от друга страна си е афоризъм на
Аристотел).

Както и да е. Текстът от 4000 зн. разследва някои от причините и хипотезите за този „потоп“, който
от единичен факт добива вселенски размер.

„Между Бекет и Аз“, който даде името на втората ми книга от 1998 г., определено е найекспериментален (като изключим, разбира се, такива текстове като „Дезинтеграция“, „Хепънинг“,
„Тривиум“, „Ейнджър“). Това, разбира се, не е нищо особено на фона на текстовете в списания от
типа на „Хермес“ през 90-те. И едва ли има голям принос за наградите „Интелект’98“ и
„Светлоструй“ (1999), които сборникът получи.

Преди да сглобя едноименната книга, публикувах текста във в. „Литературен вестник“ (София), бр.
15, 1995 г.; в. „Северняк“ (Шумен), бр. 6, 1996 г.; в едно френско списание за новелистика – „Брев“
(„Brèves“), бр. 58, 1999 г., на което бях гост-редактор и автор на единия предговор; в ел. сайт
www.grosnipelikani.net, 18.04.2011 г. Но откъдето и да го погледнем, текст между мен и Бекет, за
когото съм писал и други небелетристични текстове и критически фрагменти, един типичен
постабсурдистки текст от 90-те. Текст на липси (елипси, без абзаци) и претенции.

ГЕОРГИ БОЖАНОВ – ARBEIT MACHT FREI

Топло е! Слънцето приятно напича главата ми докато карам. Колата е кабриолет. Няма
покрив и въпреки жегата е проветриво. Вятърът е освежаващ. Не си спомням откога не
съм карал. По-скоро возил… Просто се търкалям на четири колела без посока, без време,
без смисъл. Мисля си и не мисля. Гледам около мен и сякаш виждам всичко за първи път
– разцъфнало дърво, зелена трева, провинциален път, ято птици, двигател ръмжи. Всичко
е опияняващо красиво, така както може да бъде само в сън. Не си спомням от колко време
карам. Асфалтът е толкова гладък! Все едно се движа по релси, а времето е приятно
свежо. Не искам да знам нито къде съм, нито кога съм. Обичам тази кола! Никога не
съумях да разбера как може нещо незначително, нещо бездушно, като една машина, да
ме освобождава така. Колкото повече карам, толкова повече се губя. Колкото повече се
губя, толкова повече се намирам. Забравям… Всичко лошо, всичко хубаво, всичко мое,
което не е мое, остава назад, в миналото. Нищо не ми трябва! Нищо и никой! Стигат ми
слънцето, колелата и вятърът… Този вятър!

А тя къде е? Колата е празна и в същото време някак тясна. Тя обичаше да седи до мен, да
протяга ръце към небето, да вика без глас, със затворени очи. Не й трябваше да гледа. Тя
усещаше всичко, все едно вече го бе изживяла. Животът бе игра за нея, без начало и без
край. Едно непрестанно трептене, подскачане. Танц около щастието, около удоволствието.
Тя беше моя. От момента в който докоснах ръката й за първи път тя беше моя. Но не я
притежавах. Никой не я притежаваше, дори самата тя. Но очите й бяха мои. Никога не
можеха да скрият нищо. Щом ме погледнеше разчитах душата й. Същата тази душа ми
сочеше посоката, докато се возехме в колата, без да знае къде отиваме. Да, когато бяхме
двамата никога не се знаеше къде ще стигнем, но винаги се озовавахме на правилното
място.

Сега я няма. За първи път карам сам, без посока. Приятно е, но се уморявам. Не знам
откога карам, но не искам да спирам. Няма, продължавам! Знам, че трябва и усещам, че
ако спра… Не трябва да спирам. Къде е тя, мамка му! Слънцето напича все повече,
задушно е. Добре, че е вятърът. Защо ме боли кръстът? И кракът? Не мога да помръдна,
чувствам се притиснат от всички страни. Искам да спра! Не мога, не искам, продължавам.
Изведнъж се чува тракане, отчетливо и тежко. Не е от колата. Движи се безгрижно.
Толкова обичам тази кола! Беше на баща ми. Той държеше всичките му вещи и всичките
му хора да бъдат изрядни. В перфектна форма, здрави и усмихнати. Доколкото можеха
вещите да се усмихват. Подари ми колата когато станах на двайсет и три. Каза, че съм бил
достатъчно зрял, а пък той не могъл вече да се грижи за нея. Нямал сили и време. Не беше
така. Той знаеше, че тя ми принадлежеше, както и аз на нея. Когато се качвах в нея
ставахме едно, аз и колата. Баща ми обичаше машината, аз пътя. Колко е топло! Имам
чувството, че ще се задуша. Няма да спра! Чака ме още път, макар да не знам къде отивам.
Тракането продължава. Поглеждам настрани и виждам влак. Побиват ме тръпки.
Композицията изглежда сякаш всеки момент ще се разпадне. Отвръщам поглед и гледам
напред. Пътят няма край и вече не чувам нито птиците, нито вятъра, нито двигателя, само
ужасното тракане. Натискам газта, за да изпреваря грозната машина. Не мога! Колата не
ускорява. Дали да не спра, да проверя? Не, продължавам. Не е толкова лошо. Скоро и
влакът ще е просто спомен, както и всичко останало. Но къде изчезнаха дърветата,
тревата, слънцето?! Вече виждам само пътя и вагоните, а вагоните са безкрайни. Напред
не им се вижда края. Поглеждам назад, същото. Какво ли има вътре? Ужасната
композиция изглежда толкова позната. Но пък всички влакове си приличат. На вагона найблизко до мен виждам процеп. Малка цепнатина през която виждам форма. Формата е
неясна и аз се вглеждам. Усмихвам се. Не може да бъде! Изглежда като силует на човек.
Но това не е пътнически влак. Като че ли е мъж. Изглежда познат. Мамка му колко е
горещо! Усмихвам се и ме побиват тръпки. Каква е тази фигура? Какво прави там? Кой си
ти? Поглеждам напред. Каква е тази странна миризма? Поглеждам вагона. Това… Това съм
аз.

Стряскам се и отварям очи, опитвам се. Спътниците ми са ме притиснали така, че не мога
да помръдна. Краката ми са изтръпнали. Имам усещането, че под тях има натрошен лед. В
същото време болката от стоенето прав изгаря всеки сантиметър плът . Явно съм заспал.
Не съм вярвал, че човек може да заспи в такова състояние. Возим се от дни! Никой не е ял,
никой не е пил, никой не е мигвал. Освен ако някой не е успял да припадне за малко, като
мен. Определено бях късметлия. Така се случи, че аз бях един от първите пътници във
вагона и успях да получа място до може би най-проветривото място там. Точно до главата
ми имаше малък процеп с размера на длан, през който влизаше вятърът. Той беше като
послание от Бог, че не трябва да умирам. Поне не сега. В четиресет градусовата жега този
вятър някак успяваше да ми влива капчици живот, като роса мрак. Не можех да си
представя как пътниците по средата на вагона издържаха без моя вятър. Дори не можех
да ги видя. Светлината бе толкова оскъдна, че можех само едва едва да огледам гората от
коси и изкривени лица. Това вече не бяха хора. Бе почти сраснала се маса от гниеща плът,
притискаща себе си в отчаян опит да намери начин да се събере на място където по
принцип не би могла. Опитвах се да пия от вятъра. Не бях докосвал вода от толкова време,
че хладината от стрелящия се въздух утоляваше сухата жар в устата ми, поне за секунди.
Разбиващия, отчетлив тропот на колелата бе прекъсван единствено от стоновете на
пътниците. Поне на тези, които още можеха да си го позволят. Нямаше говор, нямаше
човешки звук. Просто едни симфония на мрака, произведена от човешки гърла. И не
спираха. Не! През цялото, безкрайно дълго пътешествие, не спираха, макар да бяха
намалели. Сякаш някои от пътниците бяха слезли от влака. Малко, след като отворих очи
се сетих къде съм, осъзнах какво се бе променило и защо усещах ново, по-силно
притискане в тила си. Спътничката, непосредствено зад мен, беше мъртва, очевидно
решила, че не иска да разбере къде отиваме. Цялата тежест на тялото й бе върху мен.
Безжизнената маса се бореше да се свлече на земята, но упорството на другите пътници
не позволяваше да прекрати грозния театър между живота и смъртта. Тялото бе студено.
Усещах разликата. Адската жега не искаше да лишава останалите живи. Стана ми лошо от
мисълта, че дамата бе толкова близо до мен. Това, смесено с вонята от вече застояли
фекалии и локвите урина предизвика гадене у мен. За късмет празния стомах не позволи

да се изложа и се ограничих до няколко болезнени спазъма, след което отново бях спасен
от моя верен вятър.

Липсваше ми съня. С удоволствие щях да напусна този свят, спомняйки си за миналото.
Прекрасното минало. Онова минало, което пренебрегвах с лека ръка, когато бе настояще,
за сметка на бъдещето, което гледах с такъв захлас, какъвто само невръстните деца или
прегладнелите зверове могат да усетят. Да, лошо ми беше, но вниманието на съзнанието
ми внезапно се обърна към стържещия крясък на спирачката на влака. Тежката
композиция се мъчеше да продължи по пътя си, но здрава и непоклатима човешка ръка не
позволи да има противоречие. Няколко минути забавяхме и за първи път от дни насам не
се чуваха нечовешките стенания. Не защото някой им забрани, а защото никой не знаеше
къде сме пристигнали. Никой не искаше да знае и все пак всички знаеха. Всяка останала
жива душа във вагона замръзна в непоносимата жега в един последен, отчаян опит да
забави, ако може да спре времето. Но времето също имаше планове, своите планове,
безмилостни и необратими. Времето, което беше дало всичко на мен и спътниците ми, с
един замах го бе отнело, без уговорки. Бе дошъл моментът, в който трябваше да върна
времето, което притежавах на заем.

С последния стон на спирачката, влакът спря. По ирония на съдбата бях чувал такава
тишина само в най-красивите моменти от живота си. Онези моменти, когато четях очите й.
Онези страшни очи!

Вратата на вагона се отвори грубо и бавно. Край на пътешествието! Последна спирка!
Любезните кондуктори започнаха да ни приканват да слизаме с присъщия за тях
дисциплиниран и организиран маниер и с помощта на прикладите си. Да, нашите
кондуктори притежаваха неща с приклади. Умората, гладът, болката караха пътят до
вратата да изглежда безкраен, колкото бе пътят със самия влак.

Слизайки от влака, не можах да се отърся от изгарящата жега. Сякаш бях в пещ! Когато
минах няколко крачки, очите ми свикнаха с дневната светлина и мъчно успях да видя
портата на комплекса. Над нея имаше надпис. Той гласеше „Arbeit macht frei“.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ – СБОГОМ В БЕЗДНАТА

Намигване в капан

– Съжалявам, но днес трябва да приключите, начина ви на работа не е подходящ за
нашата фирма. Сигурна съм че ще си намерите такава, която отговаря на вашите
способности. Моля ви само да попълните бланка #37. Просто запишете трите си имена,
адреса и дата на раждане. Също така и вашият подпис, точно там, десният долен ъгъл на
листа – показалеца на директорката се насочи към хартиеният лист и посочваше един от
ъглите. Младият офис работник не беше подготвен за това. Едва няколко трудови седмици
и вече трябваше да се разделя с работата си. Стана му тежко, почувства остра болка в
слепоочието от която последваха коремни спазми и учестен пулс. Неизречените му думи
придобиха някаква плътнаст, оформиха се в добре стиснат юмрук и започна да се тресе …

– Извенете – започна директорката – но какво правите, моля подпишете документа и
напуснете офиса ми, но моля ви, имам и друга среща! – продължаваше да уговоря
засегнатия вече бивш служител, а той все така продължаваше да се тресе … и ФРАС! ФРАС!
– ярост и нищо друго! Човекът в него бе изчезнал.

Не изрекъл и сричка, изгоненият служител сложи край на всичко. Едно силно ФРАС бе
достатъчно! Едно силно ФРАС промени както неговият, така и нейният живот! Той – далеч
от хората, зад стени от стомана и гледка от малък четвъртит прозорец мечтаеше за утрото.
А тя заобиколена от хора в бели мантии, понякога дочуваща само шумове, а понякога
нищо. Лежеше неподвижна и чакаше едно единствено намигване, вещаещо свършека на
всичко.

Сбогом в бездната

Алармата звънна точно в 6:37 сутринта. Все още бе тъмно, слънчевите лъчи се криеха
нетърпеливо зад хълма, но само след броени минути щяха да пронижат светлите пердета
на мотелската стая, в която Хари Труман спеше спокойно необезпокояван до този момент.
Дори бурният нощен живот, кипящ под прозореца му, не успя да го пробуди. Но това се
промени, още след първите звуци на алармения часовник. С мигновени движения Хари
започна да потупва по шкафчето до леглото, без дори да е отворил очите си с надеждата,
че ще улучи досадният алармен часовник. След няколко несполучливи опита, все пак
постигна своето, звука изчезна от стаята по същия начин както се бе и появил. Труман
отново се замечта, сънищата го завладяха, до момента в който разума го стресна със
силата на тежък чук. Докато се усети, вече бе отскочил от леглото си, бързо нахлузи
панталоните, ризата му създаде малко проблем, не можеше да улучи ръкавите й, макар и
с раздърпани шевове, тя вече бе прилегнала на него. Изми зъбите си с еднодневките паста
за зъби и четка. Плисна няколко пъти по лицето си със студена вода.

Когато пристъпи отново до леглото, Хари Труман забеляза от ъгъла да се подават две
дръжки – това бяха дръжките на чанта – „накарала го“ да извърши нещо спонтанно, нещо
немислимо. В този момент започна да се поти. Емоциите го завладяха с пълна сила.
Треперещото му вече тяло „поиска“ да седне, да се успокои за малко. Просна се направо
на земята, краката му се подкосиха, не можеше да направи и крачка, килима на земята не
успя да омекоти удара от презимяването, но не почувства никаква болка, в такива
моменти покачилия се адреналин действа като обезболяващо. Спомените зпочнаха да
прииждат, мислите го отведоха там, където беше миналата вечер, мястото след което се
бе озовал тук, в този мотел. Съмнения като ураганни ветрове се бяха завихрили в главата
му. Сълзи от болка, се цедяха от очите, стонове на отчаяние се дочуваха като неясни звуци
притиснати с менгеме.

Не можеше да поправи това, което бе извършил. Хари се взе в ръце, опита да се
концентрира, опита да забави мислите си, да престане да вижда това, което предстоеше
да му се случи … тогава в съзнанието му се появи и думата СМЪРТ! Тази мисъл го събори
на пода като удар с бухалка, прати го в безсъзнание.

Когато се свести, бяха изминали точно два часа. Сега вече знаеше, че е късно за каквото и
да било, дори и да се обади по телефона, за да чуе за последно единственото същество,
което бе обичал – дъщеря си. Просълзи се, това бяха сълзи от мъка, сълзи от раздяла.
Сякаш в този момент тя стоеше точно там, галеше русите й коси и й казваше „ – Обичам те,
принцесо“!

Изправи се на краката си, усещаше, че каквото и да направи, трябваше да е бързо, затова
грабна чантата в едната си ръка и се затича към вратата, отвеждаща навън към коридора.
Когато допря дръжката с ръка, Хари чу шум. Това бе шума на приближаващата го смърт.
Завъртя рязко бравата, дръпна вратата и се озова в коридора. Както и предполагаше – там
имаше двама души, добре сложени, с черни костюми. Бяха пратени да му отнемат живота.
Още щом прекрачи прага на вратата, се озова в коридора на мотела, мъжагите в черно
облекло моментално извадиха по един пистолет и го насочиха право към него. Без да се
колебае той побягна по коридора, два заглушени изстрела изфистяха покрай него. Вече
застанал зад ъгъла на коридора усещаше топла кръв стичаща се по гърба, „-Краят ми е
близо“ помисли си той, и се затича по стълбите на горе. Зад него двамата мъже тичаха
подире му.

Имаше само два етажа, оставащи до покрива, премина ги като на видео игра, не го
затрудни нито раната на гърба, нито треперещото му тяло. На покрива нямаше нищо, зад
което да се прикрие, или с което да изненада нападателите си, затова реши да се насочи
към ръба. Отвори с лявата си ръка чантата, чийто дръжки бе хванал с железен захват, а
погледа му гледаше към вратата, от която щяха да се появят изпратените за него убийци.

И ето ги, те вече се подаваха, насочили оръжията. След като ги видя, Хари Труман се
обърна, сега гледаше надолу към земята, надолу към бездната, която щеше да го погълне.
Не чуваше вече думите на преследвачите, крещящи „-Стой, не мърдай, ще те гръмнем“!

Разтворената чанта се понесе надолу, от нея хвръкнаха банкноти, разпиляващи се във
всички посоки. А там горе на ръба, на покрива се чуха няколко поредни изстрела
пронизващи тялото на Хари Труман. Така и той се понесе надолу. С последни дихания
живот, пред очите на Хари се появи образа на дъщеричката му, усмихваща се… той
протегна ръцете си напред, за да я погали … земята го погълна.

НИКОЛАЙ ФЕНЕРСКИ – КАК ДА НАУЧИМ ГЪБАТА ДА ХОДИ?

Откакто съм станал на човек, не спира да ме тревожи един изключително сложен и
интимен въпрос. Гъбите повече животни ли са или са повече растения? Казват, че били
отделно царство. Добре, щом така твърдят, няма да спорим с тях. Са по-умни те. Не били
нито животни, нито растения. Били гъби. Но пак не спира да ме човърка и изяжда извътре
– може ли чак такъв неутралитет да има, след като всички знаем, че едно нещо прилича
винаги на друго нещо и не може да бъде напълно независимо. Така понякога аз лично се
чувствам повече растение, някаква грудка, картоф, едно ми е уютно, неподвижно, тъмно.
А друг път съм животно, кон някакъв, галопира ми се на воля по поляните, цвили ми се,
честно ви казвам. Не ми се влачат талиги и каруци обаче, да се разберем.

Но аз съм човек, имам разум и затова понякога съм такъв, а друг път инакъв. Днес
животно, утре растение, вчера охлюв, днес водорасло. Шегувам се, много ясно. А гъбата
дали може да бъде човек? А човекът може ли да бъде гъба? Щото познавам един, дето
може. Доказано е. Сложни въпроси, проклети въпроси. Но въпреки тяхната проклетия,
някои неща са безспорни – че нещата си приличат. Човекът прилича на маймуната.
Понякога е истински шебек. Но човекът прилича и на прасе. Не само метафизично, но и
напълно физически. Има си зурла, търбух, грухти по медиите, цапа около себе си. Отваря
си прозореца на колата и изхвърля отвътре отпадъците си в движение. А после си надува
оная квичащата музика.

Но думата ми беше за гъбите. Невъзможно е, казвам ви, така е устроен светът, няма начин
те да не клонят повече към едното или към другото. Към растенията или към животните?
Сериозно ви питам. Може би имате мнение по въпроса. И предполагам, че повечето от вас
ще заявят, че гъбите са предимно растения – не се движат, стоят си на едно място, имат
стъбло, излизат от пръстта под тях. Само че, драги мои приятели, това е тяхната

грандиозна измама. Тяхното коварно прикритие. Те само се правят на растения. Имитират
растенията, прикриват се зад растителна външна форма, а в действителност вътрешно по
характер и душевност те са си почти животни. Ми така де, медузата да не би да изглежда
по-умна от една гъба? А си е животно. Къде е мозъкът на медузата? Ми тя прозрачна
цялата. И главата й дори прозрачна. А гъбата хич не е прозрачна и следователно крие
разни тайни от нас. Логика, братле.

Убеден съм в това, което ви говоря. Знам, че може да ви звучи налудничаво, но ако малко
се замислите, ще разберете, че въпросът е сериозен. Често ходя за гъби. Само когато имам
друга работа не ходя. Трудя се. Ставам човек. Изграждам характер. И гъбите тогава се
радват, че не съм ги затворил в буркани или изпържил. А може би трябва да е тъкмо
обратното – аз да бъда затворен в буркан или изпържен? В собствен сос. Колко въпроси
възникват покрай гъбите, а! А как невинни изглеждат на пръв поглед. Ах, колко са долни
теее… Събирам само печурки, манатарки и сърнели, щото ги познавам. А с отровни гъби
не искам даже да се срещам. Отровната гъба може да ти съкрати живота по-бързо и от
жена ти. Обаче не е сигурно. Но имам стратегия вече. Знам какво да направя. Нещата ще
се променят, казвам ви.

Ще отида следващия път в гората и ще намеря някой по-едър екземпляр. Манатарките
малко темерутести ми изглеждат, като стар български писател е манатарът, печурките са
твърде прости, мязат на чалгарки, затова ще се наведа край някоя по-голяма и млада
сърнела. Сърнелите са елегантни външно, което намеква и за вътрешни достойнства. Наймалкото, от едното възпитание ще се държат любезно с мен. И така, намирам голямата
красива сърнела и лягам в шумата до нея, за да я гледам отблизо. Добър ден, Зоя, ще я
поздравя любезно. Как си днес? Тя отначало ще се срамува да говори, но после ще
разчупим ледовете и приказката ще потръгне. Що пък Зоя? Ми щото звучи така тънко като
пънчето на сърнелата. А ако ще си говориш с някого, той трябва да има име. Значи прасето
може да е Гошо, кравата да е Милка, а гъбата не може да е Зоя, така ли? А бе както искам
ще си я наричам, гледайте си работата. Това си е моята гъба.

И тогава ще й предложа на моята гъба. Така и така разкрих твоята животинска същност,
дарлинг, знам, че по душа ти си представител на фауната, не на флората. Не ме
заблуждавай повече с някакво свое гъбено царство. Значи може царят в оная приказка да
издаде заповед – отиди там, не знам къде, донеси онова, не знам кое, а не може гъбата,
която ужким си има царство, да стане ходещо същество? Логика, сестро. Сега слушай ме
много фнимателно. Ти крака нямаш и няма и да ти пораснат, щото си нямаш дупе, а на
главоного не ми приличаш, обаче ще предприемем друга тактика. Ще заповядаш на своя
мицел да расте само в една посока, да се захваща за тревичките и коренчетата и да те
издърпва полекичка. Колкото да се скриеш да не те препикават зайците ще успееш. С
времето ще свикнеш и ще почнеш и по-бързо да се движиш. И ще ми бъдеш благодарна.

Тая работа не е като оная. Да научиш една гъба да ходи е занимание изтънчено и
благородно. Сърнелата Зоя ще бъде едно създание, което е повярвало в своите сили и
знае, че промяната е възможна. И няма да е далече мигът, в който ще постигне своето
собствено личностно съвършенство. Тя ще бъде една щастлива гъба, която е постигнала
вътрешно равновесие и хармония. Защото движението е живот и започвайки да се движи,
тя ще увлече след себе си и другите гъби, дори тромавите манатарки и претенциозните
смръчкули. А за пачия крак да не говорим – той ще върви може би най-бързо от всички. И
гъбите имат права! Единствените губещи навярно ще са гъбарите, щото гъбите ще почнат
да се крият из храсталаци и хралупи, но какво да се прави, щастието иска жертви. Може би
Нобеловият комитет ще реши да ми присъди голямата награда за мир, като разбере как
съм научил Зоя да ходи, но аз ще я откажа от скромност. Не са важни хората, а делата им.
И всеки има някакви амбиции. И ето, аз ви разказах за моите. Сега е ваш ред.

КРИТИКА

ВЛАДИМИР ГРАДЕВ – СВЕЩЕНО ВРЕМЕ

Caro mihi valent stillae temporum.*
Свети Августин

1. „Какво е времето? Кой би могъл да обясни ясно и кратко? Кой би могъл да го разбере
поне с мисълта си тъй, че да може с думи да го изрази? А не е ли времето найобикновената и най-познатата наша тема на разговор? А и когато чуваме думата „време”,
безусловно я разбираме, разбираме я и когато я чуваме от чужда уста. Тогава какво е
времето? Ако никой не ме пита, зная, ако ли искам да го обясня на някой питащ, не зная.”
Думите на свети Августин прочуто изразяват голямото затруднение и смущение, в което
изпада нашето мислене, когато се опита да схване времето, тази тъй „заплетена загадка”.

Времето, нашият затвор, нашата свобода: минало, настояще бъдеще; преди, сега, после;
днес, утре, вчера; някога, винаги, никога. В езика няма по-обикновена и позната дума, в
живота няма по-непосредствен и по-очевиден опит, ала когато искаме да обясним що е то
– времето, – трудностите следват една след друга. Какво минава, когато минава времето?
Самото то ли постоянно тече като река, дори в свят без неща и събития? Или пък извън
ставането и преминаването на нещата няма време? Дали пък самото то не е субективно,
съществуващо само за човешкия ум и чувствителност, както твърдят някои, в един, сам по
себе си, обективен, неизменен и непознаващ времето свят?

Бързо разбираме, че в питането, в търсенето има нещо повече, отколкото в отговора, в
намирането, че времето, с други думи, не е проблем, който можем да решим, а тайнство,
което можем само да задълбочим. Трябва ли да ни учудва тогава, че неуловимата
реалност на времето поражда толкова напрегнати размишления и неистови спекулации –
от шеметните парадокси на софистите и будистите до виртуозните, парафилософски

провокации на Борхес и научно-фантастичните хипотези на физика Еверет за постоянното
роене на времето в паралелни времена.

2. Исторически, два са основните начина за проникване в загадката на времето. Единият е
то да се разглежда като природно, космическо. Още Аристотел определя времето като
„числото на движението с оглед на предходното и следващото”. Дефиниция, потвърдена
по същество и от Нютон, за когото съществува единствено „абсолютното, истинско и
математическо, време, което протича според самото себе си и собствената си природа
равномерно и безотносително към всичко външно”. Това схващане на точните науки
задава общоприетата днес представа за времето като безкрайна права линия, по която с
постоянна скорост преминава една неделима и непротяжна точка – настоящият миг,
атомът на времето, – която в своя ход необратимо разделя оставащото зад гърба ѝ минало
от бъдещето, към което отива. Действително, постоянно си служим с този съвсем прост и
ясен за нас наглед и разполагаме всичко по линия на времето, което измерваме с
часовници и календари. Ала, не ни ли заставя този наш образ на времето парадоксално да
признаем, че бъдещето още не е, а миналото вече не е, а пък настоящето е само нищожен
и неуловим миг? Какво е тогава битието на времето, щом то е съставено само от
несъществувания? Кант, отговаряйки на този въпрос, век след Нютон, отхвърля теорията за
абсолютното и обективно време и твърди, че времето е субективната форма, т.е. основата,
на целия наш опит: „Времето не е нищо друго, пише той, освен формата на вътрешното
сетиво, т.е. нагледното представяне на самите нас и нашето вътрешно състояние”. То, с
други думи, не може да бъде обективирано, защото е субективно, вътрешно присъщо на
човека, който го живее. Класическият анализ на живяното време дава всъщност още свети
Августин. Дълбокият и диалектичен християнски богослов разглежда времето във връзка с
човешкото съществуване, с неговото основание, смисъл, цел. В действителност, ние,
хората, проницателно отбелязва той, никога не излизаме от настоящето, защото живеем
миналото единствено в настоящето на спомена, а бъдещето – в настоящето на очакването.
Времето, това триизмерно настояще, когато се измерва не от хронометъра, а от душата, е
удивително еластично: то се свива и съсредоточава във вниманието, разширява се назад в

спомнянето, удължава се напред в очакването и по този начин неговото значение
постоянно се променя за нас.

Такова е, значи, времето на душата: „мое” и „наше”, живяно в неговата темпоралност,
историчност, драматичност. В нашия собствен опит, с други думи, времето не е хомогенно,
безразлично, празно, каквото то е за физиката. А индивидуално и своеобразно, то насища
хронологията с особените си черти, зависи в своето протичане, както от външните
случвания и обстоятелства, така и от вътрешните преживявания и настроения. Космическо
и човешко, измервано и живяно, количествено и качествено определимо, такива са двете
страни на нашия опит на времето: универсален и субективен, идентичен и различен за
всеки един.

3. За религиозното съзнание времето не само че не е празно и еднородно, но то произтича
от другата, отвъдната реалност и се възприема като израз на божествената воля или закон.
Живяно, времето заедно с пространството формира религиозния опит. Докато свещеното
място дава рамката за отварянето към свръхестественото в този свят, то свещеното време
позволява неговото явяване в хода на живота.

Религиите подреждат пространството, като го разделят на свещено и профанно: това,
което е „в храма” и онова, всичко, останало; като посочват неговия център: така Делфи е
„пъпът на света” за древните гърци; като определят смислово основните му координати: в
Египет левият бряг на Нил, място на мъртвите и гробниците, се противопоставя на десния;
като изпълват със символи четирите му посоки; като го разчертават според своите
светилища и поклоннически пътища.

Също толкова разнообразни са начините, по които религиите и културите представят и
формират опита на времето, всяка според своя светоглед и логика. Ала и тук могат да се
откроят два основни възгледа за времето: според това дали неговото начало и край
съвпадат или не съвпадат, то е схващано като циклично или линейно. Наглед за цикличния

ход на времето дава постоянният кръговрат на годишните времена. Най-силната
представа за праволинейния ход на времето несъмнено идва от живота, с неговото начало
и край, на всеки индивид. Цикличното и линейното време не се изключват, а взаимно се
преплитат и спираловидно се вият: изтичане на годините и редуване на сезоните, промяна
и постоянство в промяната, създаване и унищожаване, ето това е за нас времето. Казваме:
„Как минава само времето!”. Помисляме малко и въздишаме: „Уви, не времето минава, а
ние отминаваме”.

4. Божественото време според Библията тръгва от нищото, за да стигне до Царството
небесно, човешкото време също е линейно, но в обратната посока – от раждането към
смъртта. Времето на света пък – с регулярното движение на небесните тела, с редуването
на деня и нощта, с фазите на луната и следването на сезоните – е равномерно и циклично
и „няма нищо ново под слънцето”, а животът се оказва повторение все на едни и същи
жестове и действия.

Това именно улавя цикличният (от гр. κύκλος – кръг, колело) възглед, който представя
времето като perpetuum mobile, като постоянно движещо се колело. Такова е античното
разбиране за времето – кръговрат, в който всичко периодично се завръща и се случва
отново. Вселената за древните гърци е космос, т.е. хармонично устроена, добре
подредена и завършена цялост, историята не е насочена към никаква цел, и тя, в крайна
сметка, е не друго, а повторение на същото. Модерното съзнание размишлява интензивно
върху този неспирен кръговрат на времето, който го опиянява и ужасява с постоянното
унищожаване и създаване на формите и нещата.

Видно е, че в цикличната представа за времето то съвсем не е еднообразният континуум
на физиката и математиката и неговите отрязъци се отличават качествено един от друг:
пролетта е епифания на бога, а пък през зимата той се скрива, дните и часовете на свой
ред са fasti или nefasti, благоприятни или неблагоприятни. Всеки миг, всеки час, ден,
седмица, месец, сезон, година има свое собствено значение: времето е винаги качествено

определено, изпълнено със свое съдържание. Затова древните гърците имат различни
думи за време: χρόνος, измеримото време на света, което Демиургът прави заедно с
небето по образ на вечността. За да се разбере какво е времето, трябва, значи, да се знае
най-напред образецът, по който то е направено: Αἰών, това време, „което е винаги”, т.е.
неизменната вечност на боговете, идеите или небесата, от която идва преходността и
продължителността на живота, на поколението, на епохата.

Времето и моралът в традиционната култура са неразривно свързани. Трите Хòри,
богините на часовете и годишните времена, са дъщери на Зевс и Темида („Право”) и
техните имена са Евномия („Законност”), Дике („Справедливост”) и Ейрене („Мир”).
Понятията за ред, справедливост, законност се свързват с регулярния ход на времето както
на сезоните, така и на етапите на живота. Времето, „баща на всички неща”, е не само
природно явление, то управлява моралния и социалния ред. То за Хераклит е „Богът, ден
и нощ, зима и лято, война и мир, ситост и глад”. Любовта и омразата управляват според
Емпедокъл вселената, процесите на свързване и разделяне, на създаване и разрушаване
са постоянни и определят ритъма на космоса и живота. Накратко, времето за гърците
съвсем не е хомогенно и безразлично. То носи в себе си καιρός, решаващия, критичен миг
(етим. думата се свързва с κρίσις – гр. „криза”), чието улавяне носи успех и „благо във
времето”. Интензивен, със свое лице и съдържание, този миг се противопоставя на
неутралната и безлична секунда. Кайрос е изобразяван като стремително бягащ на
крилатите си нозе млад бог, държащ остър бръснач в ръка, с падащи върху лицето му коси
и с гола глава отзад: веднъж отминал, е невъзможно да бъде застигнат и уловен.

Времето е кръгово всъщност, значи, не съществува, съществува само краят на всяко начало
и началото на всеки край. Селяните добре знаят това: жънат, за да сеят и после пак да
жънат; моряците също: корабът влиза в пристанище, за да отплава от него и после пак да
влезе в пристанище… Краят на целия цикъл настъпва според Платон през „голямата
година”, когато планетите се оказват в изходната си точка и космосът се завръща в своето
начало, но само за да „започне наново могъщият вековечен порядък”. Стоиците са дори

още по-радикални и прецизни. Изчисляват, че на точно определени дати, на всеки 36 или
72 хиляди години, светът изчезва в огромен пожар, след което всичко започва също както
преди: „Сократ, Платон и всеки друг човек ще съществуват отново, със същите приятели и
съграждани и ще им се случат съвършено същите неща, всеки град, село, нива ще се появи
отново както преди. Това обновяване на вселената не се случва само веднъж, а всеки път,
все по същия начин, до безкрайност”.

5. Циклично е схващането за времето и в Древна Индия. Във Ведите (около 1000 г. пр. Хр.)
времето се ражда с жертвоприношение, поддържа се живо, ден след ден, с
жертвоприношение и се разрушава с жертвоприношение. Откъдето и прочутата формула:
„ако жрецът не принася всяка сутрин жертва на огъня, слънцето няма да изгрее”. По-късно
в Упанишадите времето (кала) се свързва със самсара, вечния кръговрат, без начало и без
край, на създаване и разрушаване, символизиран от колелото (чакра). Животът на
човешкия род се разгъва в рамката на четири юга, всяка с намаляваща продължителност
до последната: Кали юга, която е нашата. Четирите юга съставят една божествена юга, а
хиляда божествени юга са един ден на Брахма (калпа). 360 дни на Брахма пък са една
година на Брахма, чийто живот продължава сто такива години и в неговия край всичко
угасва, включително и боговете, за да се възроди после отново и да започне всичко пак
отначало. Индийското съзнание схваща самсара, кръговрата на времето, като порочен
кръг, от който трябва да се излезе. Това не може да стане обаче, бягайки напред към
бъдещето, както обикновено прави европейският човек, който за източния човек изглежда
като бягащ в колело хамстер, който тича, тича, тича и си мисли, че е отишъл много напред,
но остава все на същото място. Индийският мъдрец осъзнава илюзорността на времето,
принадлежността на кала към реда на мая и не се страхува да го загуби, защото знае, че
„изгубеното време” е спечеленото битие. Към това именно се стреми йога, която чрез
своите техники – пози на тялото (асана), контролиране на дишането (пранаяма),
медитиране (дхяна), свръхосъзнаване (самадхи) – търси да постигне възприятието на
чистия миг, който, парадоксално, е без време. Без минало, без настояще и без бъдеще,

без спомени, без тревоги и без надежди, той единствен дава независещата от времето
блажена свобода.

6. Редуването на деня и нощта, на годишните времена и пр. ясно свидетелства за
цикличния характер на времето, ала при все това процесът на остаряване е безвъзвратен,
приближаването на смъртта неизбежно и ходът на годините не може да бъде спрян:
„всичко разрушава времето. Загива земна сила и телесна мощ, умира честност и расте
безчестие”. Идеята за повторението на същото и тази за необратимостта на ставащото
очевидно са несъвместими, ала религията, и в това е нейната сила, успява да смекчи
противоречието, дори да го премахне с идеята за кръговрата не само на света, но и на
съществуванията, с вярата в прераждането и в Древна Гърция, и в Индия. Така смъртта,
вместо да бъде краят на необратим процес, се оказва само етап от вечно повтарящия се
цикъл на прехода от едно състояние към друго: „същото в нас е животът и смъртта,
бдението и съня, младостта и старостта, защото едни в други се превръщат и пак обратно”.
И при Платон „всички неща се пораждат тъй – противоположното от противоположно…
като че се гонят в кръг”.

Накрая, най-радикалната от цикличните теории на времето, както я определя Борхес, се
основава на възгледа, че светът е съставен от краен брой елементи, които не могат да
дадат безброй съчетания: следователно е невъзможно в безкрайното време да не
преживеем отново това, което живеем сега и което е същото, което сме преживяли някога
преди. Днес това разбиране се свързва най-вече с Ницше, който със своя „героичен метод
изравя непоносимата гръцка хипотеза за вечното завръщане и се опитва да извлече от
този кошмар на духа основание за ликуване”. Аржентинският писател намира метода на
немския философ за героичен, защото желае да превърне ужаса от неизбежното в amor
fati, защото се стреми да запази ведро безстрашие пред лицето на най-страшното, на
разтварянето на собственото съществуване в заличаващото всяка индивидуалност в
„самодвижващото се колело” на живота, и защото пламенно търси да се отъждестви с
космическото дете на Хераклит, което, напълно отдадено на своята игра, безгрижно

създава и унищожава в „невинност и забрава” формите на битието, защото си поставя за
цел да живее пълноценно, неразкъсван от склоненията на времето, всеки миг в
настоящето, без да си спомня и да съжалява за миналото, без да очаква и да разчита на
бъдещето.

Борхес пише със симпатия за по детски героичната поза на Ницше, ала тя му е по-скоро
чужда. Идеята за вечното завръщане не разпалва неговия ентусиазъм, но не го и
вледенява от ужас, а по-скоро го успокоява, тъй като премахва съдбовната неповторимост
на събитията и снема драматичната и патетична уникалност на съществуването. Така, в
разказа си „Богословите” той приписва учението за вечното завръщане на измислената от
него секта на монотоните, която проповядва, че „историята е кръг и следователно всичко,
което е на тоя свят, вече е било и пак ще бъде”. Разобличен от теолога Йоан от Панония и
осъден като еретик на смърт водачът на сектата Евфорб отива в пламъците с думите: „Това
вече се е случвало и отново ще се случва. Вие разпалвате не клада, а огнен лабиринт. Ако
тук можеха да се струпат всички клади, на които съм бил, земята не би ги побрала и
ангелите биха ослепели. Много пъти съм казвал вече това”. Всеки път следователно, както
меланхолично осъзнава и разказвачът от „Вавилонската библиотека”, когато си мислим,
че казваме или създаваме нещо ново и оригинално, ние само повтаряме това, което други
вече са казали и направили: „каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще
се прави”, заключава още Еклесиастът.

7. За древните гърци и индийци времето е без начало и без край, кръговрат, в който
всичко вечно се завръща, но разбирането за него в Библията е радикално друго. Светът не
е съществувал винаги и няма да съществува во веки: дело на свободната воля на
Всемогъщия, той, и времето с него, има абсолютно начало, ще има следователно и
абсолютен край. Божие творение, времето е различно и противопоставено на вечността на
своя Творец.

В началото Бог създава ex nihilo, от нищото както света, така и времето. С акта на
сътворението времето е задвижено и оттогава то върви все напред към своя край. Така, то
напуска сферата на мита, където застива в „имало едно време” на неизменното настояще
или неопределеното минало. В замъка на спящата красавица движението е спряло,
готвачът е вдигнал ръка, за да удари шамар на чирака, ала той ще го застигне едва когато
принцът развали магията.

Библейското схващане за времето, противоположно на цикличното, е линейно. Негов
образ е не кръгът, а стрелата, която, пусната от точката на Сътворението, лети към своята
цел, към точката на Деня, който ще сложи край на света и времето. И това време има
своето живяно от човека съответствие в опита на безвъзвратността на станалото,
непредвидимостта на бъдещето и новостта на събитието.

Докато гръцкото мислене превръща времето в пространство (геометрия), то вярата в
единия Бог преобразува пространството във време (история). Времето се схваща като
постепенното осъществяване на Божия промисъл, то за разлика от езическия възглед е
телеологично – със зададена т.е. от Бог посока и цел. Ала това линейно движещо се време
съвсем не е хомогенно и монотонно следване, а е пронизано от радикална несигурност,
защото „Господ пише право с криви линии” и неговият, зависещ от волята на Всевишния,
ход изобщо не е равномерен, а е по-скоро „скокообразен”, минаващ през въздигания и
пропадания, през подеми и крушения. Времето, с една дума, е непрестанен риск:
изпълнено с надежда за спасение, то постоянно е изложено на опасност, тъй като във
всеки един миг, може да се завърне в нищото, от което е произлязло. То не е вечно, нито е
подвластно на сляпата и неумолима съдба, а е в ръцете на Всемогъщия, Който, за
вярващия в Него, е справедлив и милосърден, обичащ и провиждащ.

Същественото в библейската перспектива е, че времето не е празно изтичане, а че има
смисъл и значение, ценност и цел, защото Творецът осъществява своя промисъл за света и
човека във времето и посредством времето. Бог е Господ: Той създава света и времето,

Той управлява историята, определя нейното развитие в зададените от Него предели, явява
в нея Своята воля, бележи траекторията ѝ с особените мигове на Своите намеси и
интервалите между тях. Нещо повече, Всевишния позволява на човека свободно да
избира как да действа, но одобрява или осъжда всички негови решения. Времето,
накратко, е драматично живяно, тъй като в неговия ход се решава спасението или
погубването на всеки.

Самото време за Библията е преходно, необратимо, крайно. Всичко на този свят идва и си
отива „като трева, която сутрин пониква, през деня цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и
изсъхва”, единствено Бог пребъдва „отвека и довека”: „В начало Ти, Господи, си основал
земята, и небесата са дело на Твоите ръце; те ще загинат, а Ти ще пребъдеш; всички те
като дреха ще овехтеят, и като наметало Ти ще ги промениш – и ще се изменят, но Ти си
все Същият”. Всевишният е над всяко изменение и колебание, Той е над космическото и
историческото време на този свят. Слава на Тебе Господи, „Твоите години няма да
свършат”, защото Твоето „време” е вечността. Пространството и времето са границите
между Бог и света. Те характеризират творението като различно от своя Творец. Времето
като всичко сътворено е подвижно, преходно, зависещо от волята на Всемогъщия. Но от
властта на Бог над времето и историята идва и упованието на верните, че Той е тяхното
„прибежище от род в род”. Божията вечност единствена дава на крайното и преходно
човешко съществуване опора, устойчивост, смисъл.

8. Тайнството на времето е предмет на прочутото библейско размишление на
Проповедника: „Всичко си има време, време има за всяка работа под небето: време да се
родиш и време да умреш; време да садиш и време да скубеш; време да убиваш и време
да лекуваш; време да събаряш и време да съграждаш; време да плачеш и време да се
смееш; време да тъгуваш и време да играеш; време да разхвърляш и време да събираш;
време да прегръщаш и време да избягваш прегръдки; време да търсиш и време да губиш;
време да къташ и време да пилееш; време да раздираш и време да съшиваш; време да
мълчиш и време да говориш; време да обичаш и време да мразиш; време за война и

време за мир… Всичко Бог е направил за бъде хубаво в свое време, и е вложил вечността в
сърцето на човека, макар той да не разбира от начало до край делата Божии”.

„Всичко си има време”: първият стих задава общата перспектива, изреждането след него
представя човешкия опит на времето между раждането и смъртта. Времето е винаги
време „за нещо”: за садене и скубане, за строене и разрушаване и т.н. Никое време не е
безразлично, всяко е дадено от Бог като време за благославяне или проклинане, за
спасяване или за осъждане, „време за смях и време за плач”. Човек, и това е първият урок
на Проповедника, не може да има всичко наведнъж. Той не може да разполага с времето,
в което нещата непрестанно се следват и нищо не спира. Нашият опит на тази земя винаги
е белязан от преплитането на предвидимото и непредвидимото, от редовното протичане
и случващото се по Божия воля, която налага неизбежни граници на всяко действие и
съществуване. С войната и мира отделният живот се вплита в историята. Господ е
подложил човека на неумолимия закон на това редуване на времето. Ала самото то, в
своя ход и смисъл, остава все тъй загадъчно за човека. Никой не знае какво го очаква
занапред, всъщност всеки знае: краят е еднакъв за всички: „съдбата на синовете човешки
и съдбата на животните е съдба една”, но защо тогава е всичко? „Всичко си има време”, но
и то като всичко останало е суета, а преходността и краткостта на живота е тъй очевидна,
че не оставя място за никаква илюзия: „Дните на човека са като трева; като полски цвят –
тъй цъфти той: понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава”.

Бог е вложил не само времето, но и „вечността в сърцето, макар човек да не постига от
начало до край делата, които Бог върши”. Адам е сътворен по „образ и подобие” на Бога и
човек носи в себе си искрата на вечността, ала, несъвършен и греховен, той никога не
успява да проумее изцяло Божия промисъл. Затова Проповедникът го съветва да се
примири с непроницаемостта на времето и да го приеме такова, каквото е: тайнство, което
не е достояние на човека, а единствено на Бога. И нека приеме отреденото му за живот
време като дар, нека се подчини в „страх и трепет” на волята на Всевишния и нека не
толкова да брои дните си, а да се грижи за тях и да ги къта като скъпоценни, да бди и

постоянно да пита „Кое време е?”, за да доловя Божия зов в него и да знае какво да прави
с миговете, които Господ му е отредил. Тогава времето ще бъде за него не кошмар, а
благодат.

9. Какво е християнското схващане за времето? Откриваме го в словата на Исус: „Времето
се изпълни и наближи царството Божие”. Идването на Христос е „изпълнението
на времената” (τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου), в което се осъществява Божия промисъл за
спасението на хората и света. То не е подвластно на човека, нито е следствие на
естествения ход на света, а е Божие дело, зависи единствено от Неговата воля. То е време
на нахлуването на вечността във времето, кайрос, който осветява цялата предходна
история и определя цялата последваща история.

Християните тълкуват историята, изхождайки от идването на Бог сред хората в лицето на
Исус Христос. Времето получава своя смисъл и значение от едно-единствено, историческо,
не митично, а действително случило се в „дните на кесаря Август”, решаващо за човека и
света събитие. Затова летоброенето започва тъкмо с него, с раждането на Спасителя, това,
датирано от времето и датиращо времето събитие. Бог няма нужда от времето, за да
съществува, но Той влиза в него, за да освободи победения от него човек, за да го изкупи
и избави от крайността на съществуването.

Въплъщението на Христос, приближаването с Него на Царството Божие дава на времето
ново измерение, съвършено друго качество, тъй като го разполага в хоризонта на
спасението.

След идването на Христос човек живее вече във времето на благодатта, както отбелязва
теологът Оскар Кулман, но сред преходното и белязаното от греха време на този свят,
чийто край още не е дошъл и спасението ще се осъществи напълно и изцяло с Второто
пришествие. Между вече и още не, такова е характерното и фундаменталното напрежение
на времето през новата християнска ера.

Божиите чеда могат и трябва да живеят „посред времената” с това обновено, спасително
време. То е време на вярата, основана на сигурността, че победата вече е на Христос, и на
надеждата, че ще бъдем спасени. То е време на очакването на Бог, Който „ще дойде тъй
както крадец нощя”, време на мъдрите и на неразумните, на бдящите и спящите. То е
време на любовта, време, значи, за Бог и за ближния, то е време за грижа и служение, за
работа на Господнята нива и за умножаване на поверените „таланти”. То, с една дума, е
Божи дар, който не бива да бъде пропилян. Но то е и Божие време, което пресича по
вертикала линията на нашия живот, то е време на скритото развитие на небесното
царство, тъй както от синаповото зърно израства високо дърво.

Свети Августин разбира в светлината на Евангелието времето като кратка пауза във
вечността, фаза, която е започнала с Творението и ще завърши със Съдния ден.
Християнският мислител категорично отхвърля цикличния възглед за времето, защото, ако
всичко се повтаря все по един и същи начин, животът няма да е драма на падението,
изкуплението и спасението, пък тогава и въплъщението на Сина Божи също би следвало
да се случва безброй пъти, след всеки космически пожар. Идеята за вечното завръщане
отрича за християните именно „новото”, което идва с Христос на земята и което е
несъвместимо с цикличното повторение на същото.

В разказа „Богословите” Борхес разиграва и възможностите и парадоксите на
християнското схващане за времето. Един от героите, Йоан от Панония, защитава
традиционното учение на Църквата, че истинската стойност на всяка личност и действие
идва от тяхната неповторимост. Това схващане му дава основание да заяви, че „няма две
еднакви души и че даже най-окаяният грешник е безценен като кръвта, която Исус Христос
е пролял заради него. Една-единствена човешка постъпка тежи повече от деветте небесни
сфери и да си внушаваме, че тя може да изчезне и после да се появи отново, е израз на
прекалено лекомислие.

Времето не възстановява онова, което губим, вечността го съхранява за небесната слава
или за пъкления огън”. Сътворено от Бог, времето, тъй както и светът, има начало и край.
Но ако това е така, учи сектата на хистрионите (измислена от Борхес като противоположна
на тази на монотоните), тогава и числото на различаващите се един от друг мигове е
крайно и следователно „свършекът на света ще настъпи, когато се изчерпи броят на
техните възможности; и понеже не се допускат изключения, праведният трябва да
изключи (да извърши) най-безчестните деяния, за да не сквернят бъдещето и да ускорят
идването на царството Исусово”. Твърденията и престъпленията на желаещите да ускорят
настъпването на Апокалипсиса хистриони логично отвеждат на кладата и Йоан от Панония,
който преди това е разобличил и опровергал, използвайки техните аргументи,
изповядващия идеята за цикличното време ересиарх Евфорб.

10. Ислямът е подчинение на всемогъщия и милостив Бог. За мюсюлманското съзнание,
най-схематично казано, времето не е равномерно протичане, а накъсано, зависещо от
волята на Аллах, следване на различни мигове. Времето се представя, значи, не просто
като линия, а като „млечен път”, в който по думите на ислямоведа Луи Масиньон миговете
са звезди, искрящи точки, в които вечността пронизва времето, за да му открие неговото
истинско значение и смисъл.

Продължителността на времето е интервалът между двата божествени мига на
възвестяването на волята на Аллах и на Неговото отсъждане за нейното съблюдаване, тя
се дава на хората, за да успеят да се приготвят за „Часа (на Съда), който скоро може би ще
настъпи”.

Ходът на времето е според желания от Бог ред, ала Неговата свобода е абсолютна,
мислите и действията Му са непроницаеми за човека. Времето е относително и
променливо, с различно качество и интензивност. Западната, класическа и модерна, идея,
че светът е организиран според природните закони, е чужда на ислямския светоглед:
всичко на този свят се подчинява не на закони, а на волята на Всевишния, Който създава и

разрушава каквото и когато пожелае. Затова всяко позоваване на бъдещето е заменено с
формулата „ин ша‘Аллах”, „ако пожелае Бог”, която показва готовността на правоверния
да приеме всичко случващо се с доверие и с примирение. Събитията както в човешкия
живот, така и в историята на общността и света носят в себе си белега на Божията воля.
Това изпълва сърцето на мюсюлманина с благоговение, освобождава го от тревожното
неспокойство от потискащото изтичане на „времето, което само ни погубва”, дава му
надеждата, че Аллах ще се смили над него и ще го допусне да участва в неувяхващата
младост и непреходност на Своето „време” на вечността.

11. Божественото време е това на неизменността, вечността, безсмъртието, а човешкото –
онова на променливостта, преходността, гибелта. Представяме си по човешки, твърде
човешки, вечността като несвършващо дълго време и я противопоставяме на времето на
основата на продължителността. Ала вечността не е безкрайното продължаване на
бързолетното, неспирно протичащо и променливо време. Тя е атемпорална, извън
времето, и „не може да бъде определена чрез него”.

Но какво тогава е вечността? В разсъжденията на философите и в преживяванията на
мистиците тя се явява като nunc stans, „настоящия миг”, който не е точката, която разграничава аристотелиански минало, настояще, бъдеще, а точката, която ги събира в
парадоксалното единство на „винаги” и „сега”. „Така разбран, пише Киркегор, мигът
всъщност не е атомът на времето, а атомът на вечността. Той е първото отражение на
вечността във времето, първият ѝ опит, да спре, така да се каже, времето.”

Вечността, с други думи, побеждава разкъсването и прехождането на времето, което е
неспирно обедняване, изтичане, „кървене” на живота. Тя, заявява Боеций, е „цялостно,
едновременно и съвършено притежаване на божествения живот”, притежаване, което
може да продължи и миг. Тя е пълнотата, цъфтежът, върхът на съществуването, настъпва
тогава, когато човек стане това, което е, това, което може да бъде според собствените си
възможности и „нито бъдещето му липсва, нито миналото му убягва”. Противопоставянето

между вечност и време не е, значи, между безкрайно дълго и ограничено кратко време, а
между пълноценно и непълноценно съществуване. За Борхес „вечността е по-богато
изобретение. Вярно, че е немислима, но и скромното последователно време е
немислимо…, а животът е прекалено беден, за да не бъде безсмъртен”. Хронологичната
обективност за аржентинския писател е измамна привидност: „годината е не по-малко
суетна от суетната история… само настоящето е”, само то е истинско. Три века по-рано
Спиноза също заявява: „чувстваме и знаем от опит, че сме вечни”, т.е. че сме живи. Затова
и мъдростта за холандския философ е „размишление не върху смъртта, а върху живота” и
съзерцание на всички неща „от гледището на вечността”, т.е. в светлината на техния
божествен живот, на пълното разгъване на всичките им възможности.

Ала какво се случва с този живот след смъртта? На този въпрос отговор дава всяка
религия. Когато както в Древна Гърция или Индия водещата представа за времето е
цикличната, тогава и смъртта се възприема само като етап, като точка на ново завъртане
на колелото или прераждане. Когато както в монотеистичните религии схващането за
времето е линейно, тогава и смъртта се възприема като несъмнен край на този живот, а
бъдещето на човека се решава не от него самия (според закона на кармата) или от сляпата
съдба, а от Божията воля: един бъдещ ден мъртвите ще възкръснат и всички – праведни и
неправедни – ще бъдат съдени от Бог.

Та, какво е безсмъртието, какво може да се каже за този, обещаван от религиите, вечен
живот? На този въпрос е посветен друг разказ на Борхес – „Безсмъртния”. Неговият герой е
римски легионер, който търси „тайната река, която избавя хората от смъртта”. След дълго,
изпълнено с премеждия и патила пътешествие той накрая стига до река, отвъд която се
издига чудовищния град, без жива душа в него, на безсмъртните. Вън от него живеят
някакви първобитни люде, троглодити, които обитават плитки ями и се хранят със змии.
Безразлични, апатични и толкова лениви, че на гърдите на един от тях има свито даже
птиче гнездо. Тъкмо тия жалки троглодити са безсмъртните. Един от тях, не кой да е, а
самият Омир, обяснява на войника, защо живеят по този начин. Изпробвали са всичко и са

разбрали, че в безкрайната продължителност на времето на всеки се случва всичко и
всеки ще стори всички възможни, велики и низки, дела. И тъй, всеки пише поне веднъж
Одисеята, „невъзможно” е тя да не бъде многократно съчинена. В безкрайно
продължаващото време, значи, всеки е бил и ще бъде всичко, което може да бъде:
президент на Габон, фолк певица, цирково джудже и пр. и пр., но когато всеки е всичко,
тогава „никой не е някой”. След като е бил, и то многократно, палач и жертва, видял е
красивото и грозното, опитал е вкусното и безвкусното, правил е всичко, което може да се
прави, безсмъртният престава да различава и да смята едно за по-добро или за по-лошо
от друго. Всичко за него става еднакво. Животът без край е само празна игра.
Безсмъртните започват да градят своя съвършен град, но липсата на цел и смисъл,
превръщат града в абсурден лабиринт от задънени улици и стълби за никъде и те,
отегчени, го изоставят, за да живеят като троглодити в пустинята. Ако надживяването на
смъртта, внушава със своята притча Борхес, е просто безкрайно продължаване на времето,
то всичко се оказва безсмислено и празно повторение.

Несъмнено е така, безсмъртието само по себе си не е щастие, затова и в античната
митология единственото, което иска получилата безкраен живот, но не и неувяхваща
младост сибила, е да умре. Тогава впрочем и осъдените в ада също биха били блажени,
което е абсурдно. Религиозната идея за вечността, също както тази за времето, е
качествено определена и интензивна: адът и раят са част от нея: блаженство за
християнството носи само участието в Божествения живот, а осъждането е оставането
извън него „във външната тъмнина, където е плач и скърцане със зъби”.

12. Днес сме еднакво далеч от индийското схващане и от юдейското размишление, от
гръцкото понятие и от християнското разбиране за времето. С научната революция
мисленето за времето се формализира, то се изпразва от своеобразие и съдържание,
става строго количествена величина, изчезва неговото качествено определяне. Така
модерността губи чувството за свещеното и есхатологично време. Ала и за нас е все тъй
остър и болезнен въпросът за осмислянето на изтичащото време. Възприемаме сякаш с

по-голямо примирение откогато и да е било, необратимостта на времето. Преобладава,
въпреки завръщането на религиите и множеството научно-фантастични спекулации,
нагласата, че еднопосочното и безразлично време няма алтернатива. Представите за
следващ живот, с религиозните обещания за вечни награди и за вечни наказания,
бледнеят и губят своята сила не защото са научно опровергани, а защото, повехнали и
остарели, те почти нищо не говорят на съвременния човек, който съвсем не е склонен и
готов да страда и да търпи лишения в името на блаженството, било на небето, било в
светлото комунистическо бъдеще. Днес желанията, страстите, илюзиите са свързани с
непосредственото настояще, с благополучието и наслаждението тук и сега. От това не
следва, че общоприетото схващане на времето е погрешно, а преживяването му –
непременно неавтентично и неистинско. Заблуждението и обедняването на нашия опит
идват от абсолютизирането на научната представа, от неразбирането, че тя отчита само
една от многобройните форми, в които живеем, времето, от забравянето и изгубването на
онова чувство за неговата тайна, което изпълва неспокойното питане на свети Августин и в
което и тъмнината дава светлина.

*Скъпо ми струва всяка капчица време.

Текстът е Глава 5 от второто разширено и преработено издание на Това не е религия, Фондация
„Комунитас“, 2017, с. 81-101.

ЙОАННА ЗЛАТЕВА – ДЖАЗ ЗА ВИКТОР ПАСКОВ

Четейки единствената негативната рецензия за „Аутопсия на една любов”, на Ангел Игов,
се замислих, че Виктор Пасков сигурно се е зарадвал на нея повече, отколкото на
наградите и признанието. Игов нарича секс сцените в книгата „непроизводителни”,
отблъскващи, „без художествена стойност”, тъкмо поради тяхната претенциозност и
прецизност, което означаваше, че заявеният още в заглавието хирургически проект върху
нещо вече мъртво, оголването на травмите, бароковото кодиране на историята върху
човешка физика са търсен и намерен ефект. Контражурното, анатомично порно,
преекспонирано, в близък план и със забавен каданс наистина напомня на
клаустрофобичния ефект на хоръра без в книгата да има някакъв хорър. Разгърнатата
анатомия издърпва всяко пространство и въздух, без да оставя място за читателя в тези
сцени. Как да повярва тогава същият този читател в последната сцена след убийството на
Чарли – ни повече, ни по-малко марша на светците и спасението на душата и света на
героя, т.е. осмислянето и въздигането на малкия свят на нощния джаз и клубовете отвъд
границите на реалното време? Книгата завършва с решение много подобно на „Баладата”,
след като вече е отблъснала всичките си читатели, дошли да търсят продължение на Георг
Хених. Защо след като абсолютният тон и абсолютния секс първо бяха заявявани и
изгубвани толкова самонадеяно в цялата книга – тихо мърмореше еснафът в мен – защото
му трябваше на Пасков да ги отглага отново – за вечността след смъртта? Разбира се,
обяснения за тези странности могат да бъдат намерени, според интересите на читателя, и
в пословичната арогантност на Пасков, и в приомите и формите на театъра и музиката –
особено предвид, че романът е специфична композиция от сцени в близък план и бързо
повествование в щрихи. В моя прочит по-долу се опитвам да възстановя връзката между
телесното от порно сцените и спасението във финалния епизод.

***

В есето на Адорно „За джаза” не се казва нищо хубаво за джаза, който, за автора, се явява
особен вид предателство на индивида в полза на статуквото. В джаза, според Адорно,
субектът не е просто асимилиран в колективността и общото, както в традиционната
постройка на рондото – куплет-припев-куплет. Джазът ситуира индивидуалното в набора
от технически елементи на накъсване и пропукване на водещия ритъм, които обаче
едновременно обезпечават същият този основен, банален ритъм. Вибратото, което
имитира сексуалния акт, синкопирането, техническата игра с инструмента са форми на
интерференция, на присъствието на частното индивидуално с неговите колебания,
физическа уязвимост, стремеж към откъсване от стандартните тактове. Те, обаче, остават
подвластни на принципа на случайността и съответно заменими и незначителни, способни
единствено да доведат обратно към стандартния ритъм. Ефектът на пречупване/огъване
при синкопа е възможен единствено при наличието на постоянен бекграунд бийт. Без да
формират нещо ново, тези спазми (т.е. синкопите) остават на нивото на походката на
пияницата и неловките движения в сексуалния акт и, като такива, маркират субекта като
първично кастриран. Колкото по-интензивна е импровизацията и възбудата в джаза,
толкова по-неумолимо се утвърждава чрез тях силата на статуквото. Новото възниква чрез
спазматичните движения на импровизацията, по случайност, като същевременно чрез
него статуквото също придобива случаен характер, но вече не като баналност, а като
неоходимост и приобщаване на ексцентричното и осакатеното обратно в лоното на
водещия, основен ритъм.

***

Случайното е темпоралният аспект на преходното или незначителното, което може да
бъде пропуснато или заменено, без да наруши целостта на необходимото. Чрез тази
категория, наследена от Аристотел, Адорно и Бенямин визират един режим на

несигурност и зависимост, в който индивидуалното и субективното винаги могат да се
окажат захвърлени като преходни и ненужни, състояние на преходност и стечение на
обстоятелствата, често наричaно съдба.

„Аутопсия” започва и работи именно с темпоралността на тази изначална случайност и
захвърленост, която често върви по фаталната линия на жените (и символичната кастрация
на мъжете), макар че не принадлежи на тях. Освен Ина, в тази категория са Зиглинде,
смесица от плът и хаос, чиято връзка с музикалния гений Кристоф води до неговия
психически и професионален срив. Кристоф остава белязан, откакто го напуска Зиглинде,
по същия начин, по който ходът на времето се променя за Чарли след напускането на Ина.
В тази категория е ягуарът на Хари Милинката, който „сякаш нарочно”се врязва челно в
насрещния ТИР, както и цялата галерия от изкривени, деформирани музикантски съдби в
романа. Но жените, фетиш или вдъхновение, както и ягуарът на Тони Милинката, са само
носители на една по-голяма логика на фаталното стечение на обстоятелства: „Какво е това
свинско време, дявол да го вземе, което обрича страхотните таланти на разкапване,
унижения и в крайна сметка — на смърт”, се пита Чарли, а рефренът и повторението на
„сякаш нарочно” в този епизод трансформират инерцията на ягуара летящ срещу ТИР-а, в
сила, която действа едновременно и субективно, и външно за героите. Тягостното
разпиляване, сривовете на музикантски кариери и амбиции, сборове от случайности,
фетиши, пасивното женско тяло и ягуарът на Милинката се оказват част от една
неумолима логика и маркират пресичането на две темпоралности, на преходното и на
усещането за система и закон, които обаче остават непознаваеми като същност. Ако
излезем извън рамките на романа, обективното изражение на тази логика би била самата
работа на музиканта, изначално вид contingent work, една условна, случайна заетост,
състояние на прекариат, при което отделният човешки живот абсорбира в себе си – всеки
по свой начин – неустойчивото, несигурното и ирационалното в системата, но романът на
Пасков не е социологическо проучване, дори не точно протест, а по-скоро отмъщение.

***

Още в историята за Адам и Ева, за фаталния плод и първородния грях се пресичат с
изменчивата и свободна човешка воля случайното (в смисъл на непредопределено) на
историческото битуване, от една страна, и безвременната темпоралност на божия закон и
неговото всезнание. Законът сам по себе, както и случайността не представляват проблем
взети отделно. Проблемът настъпва и същинската работа на разказвача започва, когато
двете темпоралности се пресекат, т.е. когато случайността на дребното и незначителното
са окаже инструмент на невидим до този момент закон на действие и последствия, на
правила и механизми, които стават осезаеми единствено в този сблъсък. Понякога ходът
на голяма историята със своите временни закономерности си присвоява статуса на
извечен закон и завареното положение се представя за това, което винаги е трябвало да
бъде. Понякога, както в приказките, малките предмети, магията или фетишът заемат този
статус (на закон) с обещанието да поднесат сила, която не е тяхна и не принадлежи на
техния свят. Въпросът е какво се случва когато магическият предмет изчезне, къде отива
магията и може ли да бъде уловена нейната сила в този момент на опасност? И може ли
тогава тази магия, която винаги остава под въпрос, да бъде върната обратно в немагичния
свят на битието?

***

Ина е особен случай, който носи темпоралността на безусловното, без обаче самата да
бъде или да се превръща в закон. За Чарли тя се явява внезапно, уж случайно, отникъде,
но се оказва, че е била винаги част от неговия свят. Познава джаза и самия Чарли по-добре
от него самия. С влизането си в живота на героя обявява, че сексът е като джаза. Съвсем по
магически Ина успява да преобърне музиката на Чарли в нещо като секс. Нейната
фаталност е различна, не уязвимостта на случайното, а центробежната сила на това, което
трябва да бъде. Пълното владеене и откриване на тялото е безапелационно и

безцеремонно, т.е. без ритуал, забулващ секс сцените в тайнственост и условност. Чистото
владеене на тялото като инструмент се слива с иначе пасивната природа на чистата
физика, без божества и легенди, непоносимо в безразличието си към условности и
уговорки, защото този инструментариум не познава релативизма, където жестовете и
думите са гласно или негласно урегулирани с оглед на интересите на страните. Доколкото
Ина използва тялото си като съвършен инструмент, нейният джаз е сроден с абсолютния
тон, едновременно изкуство заради самото изкуство и тяло заради самото тяло. В тези
сцени тленното, телесните течности и миризми – изначално пасивни, преходни, случайни
– придобиват парадоксалната автономност на авангарда на миналия век – преследването
на чистото естетично възприятие на предметите, на художествения абсолют, освободен от
човешките конвенционалности и опитомени очаквания. Ина, този „стопроцентов
музикант, който не музицира”, но който владее до съвършенство любовта към джаза, е
особен вид супрематист, влагайки в тялото си върховната власт, предопределена от
авангарда за техниката на изразните средства, цветовете при Малевич или непоносимата,
търсена автономна изразност на предметите в експресионизма. По силата на логиката,
вложена в Ина, можем да наречем Дзига Вертов „стопроцентов машинист, който не кара
влак” и дори комерсиалния Уорхол „стопроцентов рекламен дизайнер, който не прави
реклама”, при които абсолютизмът на изразното средство и на техниката са освободени от
нуждата да обслужват нещо друго и са изведени до израз на самия смисъл.

Превръщането на тялото в инструмент, не като инструментализацията и употреба, като
фетиш или рекламен предмет, а като изразно средство съответно превръща тялото в
носител на смисъл, който вече не е външно обусловен. Контролът, доколкото може да се
нарече контрол, не принадлежи на субекта, нито на обкръжаващият го свят. „Абсолютният
тон” за Чарли не е част от клишето за свободата на изразяването, а свобода на
изразяваното, част от една (остаряла може би) естетика на ексресионизма. Гениалното
изпълнене, за Чарли, е не възпроизвеждането на тона като стока, а приемането му като
дар, неговото чуване. Темпоралността на тона не е във времето, а в мигновеното – или го
чуваш, или не го чуваш. В баналния на пръв поглед коментар на Ина, че „тонът прави

музиката”, тонът съществува като завършеност още преди самата музика, в измерение,
предхождащо реалното изпълние. По същия начин абсолютните геометрични форми на
Малевич сякаш предшестват момента на размесване на боите, преди формите да
попаднат в историческото време. В тези картини или виждаш квадрат, или не виждаш
нищо, без място за среден вариант на субективна интерпретация или различна гледна
точка. Най-вероятно подобен е ефектът и на двуизмерното пространство на руските икони,
в които обектите всъщност визират зрителя (по Ваня Вълкова). При Брехт ефектът на
отстранението е единственият начин, по който пиесата, прекъсването на действието,
обръщането на актьора към публиката, добиват смисъл. Зрителят или вижда този ефект,
или не знае какво точно гледа. Автономността на изразното средство, на инструмента или
материята, с която се работи, наподобяват субективно възприятие, но остават външни за
зрителя, като призма или анаморфна перспектива, която не принадлежи на историческото
време. Този инструментариум напомня на идеалните форми от пещерата на Платон, но тук
вече обитаващи физическия свят, без философски идеализъм.

***

Тези синкопи, различните женски тела in motion в романа обаче не са равнозначни. След
като Ина си тръгва, Чарли импровизира, както е импровизирал и с Ина, но няма какво да
„чуе” у домакинята, изпратена от агенция за необвързващи контакти, при която самото
битие предварително се изчерпва с идеята за необвързващ контакт. От друга страна, той
„чува” енергичното младо юпи Сара по-добре, отколкото тя чува себе си, но чутото са поскоро чуждите гласове на чуждо поколение.

Ако наистина държим вулгарното да генерира художествена стойност като езикова игра,
то сцените със Сара са достатъчни смешни и самоиронични – остъкляването на погледа на
Сара при всеки намек за нещо „мръсно”, нейното порцеланово лице с немигащ поглед на
анаконда, ритуала с еротичното постригване на смокинята, който за Чарли е „все едно, че

стрижех главата на поп идол от моето поколение”, еротичната фото-сесия, където се
упоменават Кант и ООН, и всякакви леко отмъстителни коментари на Чарли, тук
представен като ексцентричен персонаж от бара, застаряващ, но все още играещ играта.
Самата Сара излъчва глада на този, който няма фантазията да си представи своето блюдо,
да го „чуе” с други думи, подобно на онзи музикантски блокаж при Чарли, когато не може
да си представи абсолютния тон и съответно да го изсвири. Така или иначе, тези сцени са
малък жест на разчистване на сметки и отмъщение на Чарли и самия Пасков към
субкултурата на юпитата и принципното обедяване на сетивата и обезлюдяване на
фантазията като сетиво. Сексът като текст тук е социализиран, един фон на дисонанс,
който прави четливо разминаването между поколения и социален опит (тематика,
несъвместима с тялото на Ина). Но това социализиране и съответната художествена
стойност си имат цена, доколкото смешното е същевременно кастрация, обобщение на
обективната икономическа кастрация на Чарли и сетивната кастрация на Сара. Точно в
тези сцени на социална плътност и ситуираност в света на нуждите се откроява и онази
осакатеност и раненост на преживяването, за които пише Адорно и които, според него,
джазът всъщност утвърждава. За Сара, мръсното е форма на пикантно общуване с масите,
фантазия за приватно консумирана еманципация, която я прави специална в света на
юпитата – и в този контекст Адорно е прав да разглежда джаза като лъжа,
псевдодемократизъм.

Същевременно всяка секс сцена със Сара е почти идентично повторение – понякога поинтересно дори – на друга сцена с Ина. Самият Чарли е повторение на останалите
музиканти преди него в живота на Ина. Тази повтаряемост, импровизации върху едни и
същи сцени – съвсем съзнателно разработвани в романа като такива и може би найинтересния елемент в него – обаче не се занимават със спора за новото и старото, колкото
с разликата между автономното и неавтономното. Синкопите не могат да съществуват
извън основния ритъм, но могат да маркират друга темпоралност. Двете редуващи се
линии на разказа – преди и след Ина, позволяват на тленното да присъства в две
темпоралности, да бъде едновременно чиста, пасивна физика, която анимира

закърнелите фантазии на Сара, и отрицание на тази предметност – абсолютното тяло,
което е вътрешно обусловено случване и изразяване. Плътта като материя остава една и
съща, от един и същи клас, но изразността, тонът, който звучи в тези две линии, са
различни. В джаза на Ина категорията мръсно изначално не съществува, режимът е
или/или, двоична система от 0 и I – или чуваш тона, или другото е булшит. Тонът отива
докрай, докато Сара държи да знае какво следва след всяка стъпка. По този заобиколен
начин повторението успява да разграничи джаза като абсолютно изживяване от джаза
като платена работа и част от многото форми на кастрация в борбата за оцеляване и в
режима на нощните клубове от 9 до 5 „заради скапаните мангизи”. С тази особеност, че на
ниво техника и фактология те не се различават, освен в различните темпоралности, които
носят със себе си.

***

Няма как да заобиколим и критиките на Адорно към авангарда, който, според него,
колкото повече се опира на техниката като форма на автономност, толкова става и поабстрактен, т.е. незаплашителен и безобиден: „Композициите върху абсолютния цвят се
доближават до тапетни мотиви … От опасностите за новото изкуство, най-лошата от тях е
липсата на опасност,” т.е. бягството в чистата субективност, според Адорно, която в своята
частност остава абстрактна.

В романа на Пасков мотивът за „чуването” и тона остават без обективно изражение и
можем единствено да се доверим на реакциите на Чарли. Колко да вярваме на героя,
когато преживяното остава в рамките на чистата субективност? Романът съвсем
съзнателно поема риск, отказвайки се от обективно, емпирично проследимо
разграничение. Разликата е за инструмента и изпълнителя, но тя остава субективна и
невидима и във всеки един момент присъства изкушението тази разлика да се загуби, да
бъде игнорирана като игра на думи, като някаква фантазията на Чарли или Пасков или

въпрос на гледна точка. Точно в тази фантазия и този риск обаче, субективното може да
разпознае и своето необходимо, т.е. неслучайното в себе си, силата на закон, неналожен
отвън и нетърсен отвътре, неподвластен на биологични и исторически зависимости, както
и на собствената воля. Ефектът на магията, която продължава да действа дори при
отсъствие на конкретния предмет, при загубата на инструмента или техниката, разбира се,
се нарича любов в този роман, би могла да се нарече изкуство, а при други обстоятелства
вяра, безумие и др. Тази вътрешна необходимост като субективно възприятие винаги
остава под въпрос, рискува да не бъде чута и да се слее с всичко случайно или всичко
исторически детерминирано, но единствено този риск – да не бъде спасена – съдържа в
себе си и възможността за спасение.

ОБЩЕСТВО

БИТКА В НЕБЕСАТА ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЕДНА ДУША. ИНТЕРВЮ С КИРИЛ ВАСИЛЕВ

Владимир Сабоурин: Отдавна искам да проведем този разговор като естествено
продължение на много други през годините и течащи в момента. Няма как да не започнем
с равносметка на 90-те, времето, което ни формира като автори. Вече е в ход война на
интерпретациите за наследството на това десетилетие, което очевидно е ключово за
упражняването на символна власт над настоящето и бъдещето на литературното поле.
Твоите ’90?

Кирил Василев: През 1989 г. бях на 18 години. Мисля, че е изключителен исторически
шанс да си млад и да преживееш радикални, но ненасилствени политически, социални,
културни и икономически промени. В този смисъл нашето поколение би трябвало да е
безкрайно благодарно на съдбата. Ние получихме възможност едновременно да станем
автори на собствения си живот и на социалната структура, в която той щеше да се
реализира. Друг е въпросът как се възползвахме от тази възможност. Днешните млади
също имат свободата на индивидуалния избор, само че в рамките на една социална
структура, която вече е установена. Това е фундаментална разлика. Усещането за свобода,
която имах през ранните 90-те, не може въобще да се обясни днес. Свободата като
единство на истина, справедливост, солидарност и индивидуално щастие беше осезаема
възможност. Сигурно звучи наивно или високопарно, но за мен това е сърцевинен опит, от
който се ражда всяко същинско политическо и социално усилие. Този опит не бива да се
бърка с философските и политически доктрини за свободата, колкото и възвишени да
изглеждат те. Най-голямото поражение на нашето общество е, че в един момент реши, че
този опит от ранните 90-те е бил лъжа. Това повтарят до втръсване циниците и от ляво и от
дясно. Аз съм категоричен противник на този цинизъм. Ако днешното ни общество е
твърде далеч от този опит за свободата, това е, защото допуснахме сериозни грешки.
Отговорността е на всички, които са участвали и участват в създаването му със своите

морални, професионални и политически избори; от политиците, бизнесмените,
университетските преподаватели, писателите… до последния безработен в най-забутаната
община. На първите свободни избори по-голямата част от българското общество избра
БКП и това предопредели всичко по-нататък. Комунистическата партия не рухна, а
мимикрира и не позволи появата на същинска лява партия у нас. Големите престъпления
на комунистическия режим като „Възродителния процес“ не бяха осъдени, а партийната
върхушка и шефовете на репресивния апарат не бяха отстранени от политическия и
икономически живот на страната. Антикомунистическата опозиция не намери сили да се
справи с мимикриралите комунисти по друг начин, освен като заимства част от техните
методи – създаване на синя олигархия, контрол над съдебната система, създаване на свои
банкери и т.н. СДС извърши важни реформи по време на управлението на Костов, но не
можа да предложи и наложи алтернативен начин да се прави политика в България. Това е
най-големият им провал, а не приватизацията, или неуспеха на съдебната реформа. Но
битката не е приключила и няма да приключи. Тя не е приключила и в найпроспериращите демокрации, защото този опит за свободата, който гражданите в
различните общества са придобили в различно време и условия, не оставя никой честен
човек на мира. Лъжа е, че сме се излъгали в надеждите си, лъжа е, че сме обречени, лъжа
е, че няма друг шанс и възможност. Излъгахме се само в представата за самите себе си,
надценихме способностите и решимостта си да създадем това желано общество. Но
способностите се развиват и култивират, ако има воля за това. Понякога този процес може
да отнеме много години. Забравим ли обаче опита за свободата от ранните 90-те, тогава
наистина сме свършени. Всеки, който си мисли, че индивидуалното щастие е възможно
без истина, справедливост и солидарност е пълен глупак или е откровен злодей.

В. С.: Ти дебютира през 2004 с поетическа книга, която, твърде необичайно за дебют,
работеше в жанра на поемата. Дебютът ти бе определен тогава като „малко късен” спрямо
постмодернисткия мейнстрийм и със сигурност прекалено висок естетически и жанрово.
Продължаваш ли да вярваш в поемата като ултимативния, контрафактически,
контраконтекстуален поетически залог?

К. В.: Да, но в един особен смисъл. Не съм литературен историк и теоретик, но мисля, че
поемата е модерно изобретение. Тя е опит да се съвместят лириката, епоса и драмата по
един противоречив и затова фрагментарен начин, т.е поемата е жанров микс. Тя е
границата на модерния субективизъм, защото свидетелства за неговия желан разпад. С
времето започнах да възприемам поемата не просто като жанр, или микс от жанрове, а
като екзистенциален проект. Всеки от великите поети на модерността е автор на една
поема, която пише през целия си живот. Пише не е точната дума, защото поетът по-скоро
се стреми да умре в тази поема и така да се надживее в нея. Понякога той я въплъщава в
поеми в тесния смисъл на думата, а понякога в кратки стихотворения. Уолт Уитмън и
Емили Дикинсън са образцови примери в това отношение. Уитмън има безкрайно дълги
поеми, а Емили Дикинсън пише съвсем кратки стихотворения, но и двамата създават и се
надживяват в животи-поеми или в поеми-животи. Тези поеми не са просто сборът от
всички създадени от тях стихотворения, а са онзи безкраен и противоречив Аз, в който
поетът е умрял или се е надживял, и чиито изгубени писма са отделните стихотворения.
Тази Аз е едновременно личен и надличен и затова досегът с него освобождава, както от
тиранията на безличното, така и от тиранията на личното. Това е усещането за
себенадмогване, което получаваме, четейки някой от великите поети. За да можем да
преценим качествата на един поет трябва да го четем в цялост, а това означава след
смъртта му. Има поети, които са автори на гениални стихотворения, но не са истински
велики поети, защото не успяват да се умъртвят в надличния Аз на поемата. За да се случи
това, е важно също поетът да живее дълго, да изчерпи опита на всички възрасти.
Качествата на едно или друго стихотворение не са най-важното. Важен е мащабът, силата
и остротата на визията зад тях. В това отношение поезията на Фернандо Песоа е
образцова. Неговата сила не е в отделните стихотворения, нито в идеята за хетеронимите,
а в мащаба на цялото; в пълното изразходване на себе си в тези стихотворения, което е и
форма на освобождаване от себе си и на себенадмогване.

В. С.: За разлика от определящата част от литературния истаблишмънт, чийто генезис е в
по-голяма или по-малка степен университетско-академичен, ти си преминал през
реалните сфери на голяма медия, общински отдел за култура, НПО, тежка държавна
институция в сферата на изобразителното изкуство. Би ли разказал за този свой опит?

К. В.: Отскоро аз също работя на трудов договор в университет, но е вярно, че като човек и
поет съм формиран извън него. Това беше важен опит за мен, защото ме сблъска със
собствените ми граници. Дадох си сметка какво мога, какво не мога и какво не искам.
Видях различните форми на корупция в бизнеса, в неправителствения сектор и в
държавните културни институции. Научих се да не бързам с моралните присъди. В
бизнеса, който е свързан с местния пазар, корупцията в държавната и местната власти
просто не дава шанс дори на тези, които не искат да участват в тези процеси, защото в
противен случай ще фалират. Това не е просто личен проблем, защото от него зависи и
прехраната на много други хора, служители и работници. Как би трябвало да постъпи един
бизнесмен в такава ситуация? Ако попита работниците си, дали те биха му казали да не
дава подкуп на местните дерибеи, за да може да реализира определен проект?
Същевременно, давайки подкуп, той става зависим и се налага да прави все повече
компромиси. Невъзможна ситуация. Десните политици и интелектуалци не проявиха
никакво разбиране към тези дребни и средни бизнесмени. Те ги осъждаха с лека ръка, без
да могат да им предложат помощ срещу местните дерибеи. В медиите също наблюдавах
нещо подобно. Дори в най-корумпираните медии работят журналисти, които полагат
неимоверни усилия, въпреки натиска на собствениците, да спазват някакви
професионални и морални стандарти. Те също са поставени пред невъзможен избор. Ако
откажат да правят компромиси, ще бъдат уволнени. Независими медии почти няма, така
че те нямат алтернатива. Трябва да се откажат от професията, в която са инвестирали
години усилия, а ако тези хора напуснат професията, корупцията в медиите ще победи
окончателно. Работата в медиите ме научи да не се доверявам на отделна медия, а на
един или друг журналист, който се опитва да запази, въпреки всичко смисъла на
професията. В неправителствения сектор видях друг тип корупция. Това е безумието на

проектното финансиране, което не е предназначено да реши даден проблем, а да
удовлетвори определени формални критерии, които са разработени някъде много далеч
от мястото на проблема. Там се запознах с хора, които живееха охолно с пари от
консултации за писане на такива проекти, защото бяха станали проектни виртуози. Но се
запознах и с хора, които бяха създали неправителствени организации за подпомагане на
хора с различни нужди, работейки без никакво заплащане, мотивирани от това, че самите
те имаха такъв близък.

През цялото това време наблюдавах отстрани академичния живот и си дадох сметка, че
завишеният социален статус на интелектуалците и хуманитариите през 90-те е инерция от
времената на комунизма, когато този статус беше компенсация за липсата на
интелектуална свобода. Днес интелектуалците и академичните кадри в областа на
хуманитаристиката имат интелектуална свобода, но нямат висок социален статус и това е
нормалната ситуация. Тя е може би заслужена. През ХХ в. много от тях в България и по
света участваха в създаването (или подкрепяха) най-чудовищните политически режими,
появявали се някога в историята на човечеството. Вероятно днес изкупваме тази вина.
Когато започна отварянето на досиетата в България се оказа, че много от тези, които като
млад смятах за интелектуални и морални образци са били доносници, най-често от
кариеристични подбуди. Оказа се, че знананието, интилектуалните способности, добрите
обноски и умелото говерене не са достатъчни, за да бъде един човек морално и
интелуктуално устойчив. Разбира се основната причина за ниския социален статус на
интелектуалците и хуманитариите е в типа общество, което постепенно се създаде и у нас.
В технологизираното общество на виртуалния капитализъм няма място за
хуманитаристика, особено когато самата хуманитаристика в лицето на някои от найзначимите си имена обяви края на човека. Технократите са напълно съгласни с този извод,
но изхождайки от различни предпоставки и формулирайки различни очаквания. За тях
краят на човека не е извоюване на нова форма на свобода, а е капитулация пред научната
рационалност и възможността да се управляват безкрайни процеси на символна
трансформация.

В. С.: Макар през 90-те да съжителствахме в общото поле – по онова време стимулиращо –
на в. „Литературен вестник”, аз се срещнах фронтално с поезията ти чак при втората ти
книга Липсващи страници (2010). Как изглежда отвътре пътят, извървян от Три
поеми (2004), контрафорсно свързани с 90-те, до пословичната втора книга (която лично за
мен поставя началото на нова епоха в съвременната българска поезия)?

К. В.: Много ми е трудно да отговоря на този въпрос. След първата книга ми се струваше,
че повече няма да напиша нищо, но ето че постепенно се оформи втора книга. Първата
книга имаше ясна триделна структура от идентични по форма поеми. Втората беше
предизвикателство, защото трябваше да оформя цяло от различни по големина и форма
стихотворения. Темите и гледната точка ми се струва, че преляха във втората, но тонът в
някои от стихотворенията стана доста по-саркастичен, а образите още по-гротескови. В
първата книга поемите бяха съставени от сравнително кратки части. Между частите, както
и между отделните строфи и стихове имаше много празни смислови и сюжетни звена. Във
втората книга също има такива поеми, но и дълги и монотонни стихотворения, в които има
силно вътрешно напластяване на образи и понятия. В тях се отпивах да разгърна една
продължителна и равна музикална линия. Бях повлиян от есетата на Бродски, които
настървено четях по това време, и идеята му за монотонността на времето, която трябва
да се отрази във формата на стихотворението. Другото ново бяха опитите в различни
стихотворения да свързвам конкретна делнична ситуация или обикновен предмет с
определена етическа, философска и религиозна проблематика. Същевременно исках да
избягам от предварително изградена концепция за отделните стихотворения и за книгата
като цяло. За мен всяко стихотворение, а и всяка поетическа книга би трябвало да е нещо
като битка в небесата за спасението на една душа. Истинските битки нямат предизвестен
край. Не ме притеснява провалът в стихотворението. Притеснява ме дали е имало
същинска битка, до пълно изтощение.

В. С.: След Липсващи страници имах привилегията да прочета в ръкопис твоята
дисертация „Отвъд теизма и атеизма. Религията в постметафизична перспектива” (2013) с
научен ръководител проф. Владимир Градев. Едно от ключовите положения, което
споделяме, е трансцендентното измерение на естетическата модерност. Как се вписаха
академичните ти занимания с теория на религията в концепцията ти за и правенето на
поезия?

К. В.: От една страна, академичните занимания са съвсем различни от заниманията с
поезия. Целта е различна, подходът е различен, езикът е различен, екзистенциалната
нагласа е различна. От друга страна обаче, темите, които ме занимаха като поет, не са
далеч от темите, с които се занимавах като докторант. Как стои днес въпросът за Бог?
Може ли изобщо да бъде зададен? Какво се е случило с религиозния феномен през
модерността? Какво значи спасение и можем ли изобщо да говорим за него? В
дисертацията си се опитах да проследя внимателно съвременния философски дебат върху
религията и да си дам сметка къде са философските граници на религиозния феномен
днес. Но също и къде са границите на самата философия. Струва ми се изключително
важно въпросите за Бога, светостта и спасението да присъстват в изкуството и културата,
оставайки напълно отворени, без дори да се опитваме да им отговаряме. Това ще ни
предпази както от технонаучния, така и от религиозния фундаментализъм. Много важна за
мен беше срещата с Владимир Градев, който в началото беше просто мой научен
ръководител, но постепенно станахме приятели и днес мога да общувам пълноценно с
него. Това, което ме впечатлява при него, е ведрата съсредоточеност и посветеност не
само в изучаването, но и в живеенето на религиозния феномен и същевременно
отвореността към интелектуални позиции, които изглеждат максимално отдалечени от
християнската гледна точка. Той е един от малкото християнски интелектуалци в България,
при които не откривам никакъв фундаментализъм, никакво презрение към друговерците,
инославните и атеистите. Това не означава, че е конформист, защото той единствен написа
протестно писмо срещу провеждането в СУ на конференция, посветена на Людмила
Живкова, както и срещу гостуването на иранския посланик.

В. С.: Знам, че си заклет меломан, безразсъдно харчиш по-скоро за дискове, отколкото за
книги, виждаш вкаменяващата загадка на естетическото по-скоро в музиката, отколкото
във визуалните изкуства, колкото и важни да са те за поезията ти. Баща ти Васил Ганчев е
художник, съпругата ти Христина Василева се занимава с камерно пеене. Как се разполага
поетът между естетическите – и все по-отявлено политикономически – суперсили на
музиката и визуалните изкуства?

К. В.: Вярно е, че за мен музиката е образцовото изкуство. Нейната способност да
изразява, без да си служи с думи, действия и образи разкрива същността на изкуството
изобщо. Във всяко изкуство ние търсим музиката, т.е. онова, което то изразява, без да
можем да го назовем или посочим. Тази дефиниция на изкуство дължим също на
модерността. Всъщност музиката е най-великото постижение на модерния западен свят.
Античността и Средновековието също имат своя музика, но тя е съвсем примитивна в
сравнение с това, което бива създадено от Ренесанса насетне в западния свят. Не е така по
отношение на другите изкуства. Архитектурата, поезията и скулптурата на Античността и
Средновековието са напълно равностойни на създаденото от Ренесанса насам. Същото
важи и за другите цивилизации. Архитектурата, поезията и скулптурата на Египет, Индия,
Персия и Китай са напълно равностойни на тези създадени в Европа, но не и музиката.
Великата музика на Запада е родена в лоното на християнството и това говори за тясната
връзка между музиката и религията. Не си спомням кой съвременен композитор беше
казал, че всяка хубава музика е религиозна. В музиката има няколко съществени за
религиозното отношение компонента. Първото е именно възможността да се изразява
нещо, което надхвърля способностите на мисълта и езика. Второто е, че музиката е форма
на драматизация на времето. Тя кара слушателите си да възприемат времето по начин,
който е различен от рационалните модели за време. Времето в музиката е екзистенциална
проекция, както е в християнството и останалите библейски религии. И третият важен
компонент в музиката е обещанието, което тя носи. Всяка музика носи обещание за
спасение, за безсмъртие. По парадоксален начин това обещание произтича точно от

времевия характер на музиката. Защото в нея онова, което вече не звучи, не умира, а се
проектира и живее в онова, което звучи в момента и същевременно призовава онова,
което предстои да прозвучи. Това е форма на спасение, което не изключва смъртта, а я
превръща в път към надживяването. Трансцендирането на езика, екзистенциализирането
на времето и обещанието за спасение оформят структурата на музикалния феномен и в
него винаги ще се отразява религиозния феномен. Това личи дори по начина, по който
музикалните критици говорят за музиката. Без непременно да са вярващи, те много често
използват думи и изрази, които имат религиозен характер, за да опишат преживяванията
си. Разбира се аз говоря за онова, което неправилно наричаме класическа или
симфонична музика. Но дори и в популярните жанрове можем да долови далечен отглас
от нещата, за които говорих. Най-малкото, защото в основата на съвременната популярна
музика има много от религиозната музика на чернокожите афроамериканци.

Визуалните изкуства, от друга страна, постоянно напомнят за материалния и обектен
характер на света, в който живеем. Също и за технологичния му характер. При музиката
винаги има опасност да се изпадне в лоша мистика. Контактът ми с визуалните изкуства е
начин да се връщам към конкретния материален свят и да си припомням, че истинското
мистическо е онова, което се открива в самите неща, дори в най-грубите и материални
неща. Визуалните изкуства също имат своята връзка с религиозната традиция на
християнството. Догматът за Въплъщението е от фундаментално значение в това
отношение. Той има не само историческо, но и структурно значение за развитието на
визуалните изкуства в западния свят. Това е идеята, че в смъртното се е въплътило
безсмъртното, че в крайното на образа може да се открива безкрайното на смисъла. Но
също и идеята за едно нетоталитарно единство, в което разликата никога не се заличава.
Както в музиката спасението, надживяването включва в себе си смъртта, така и във
визуалните изкуства просияването на изобразеното, в този смисъл неговото спасение и
надживяване, включва в себе си разрушаването на материята, както е в изпочупените
статуи или в напуканите и олющени икони. Или в пожълтяването на хартията на снимките.
Това важи дори за дигиталните образи, които се депикселизират.

Къде е поетът във всичко това? На пресечната точка между музиката и визуалните
изкуства, но и леко встрани от тях. Поезията е и музика и образ, но и свобода по
отношение на тях и тяхната връзка, защото образът не е фиксиран и винаги включва
визуалната памет на слушателя или читателя, която е строго индивидуална. Музиката
също не е фиксирана, защото е възможно да изречеш или напишеш едно стихотворение и
на друг език. Тази свобода за музика и образ, за отношението между тях е предимството
на поезията. Поезията предпазва както от лошата мистика, в която може да изпадне
музиката, така и от схематизма на изображението, в което може да изпадне визуалното
изкуство.

В. С.: Третата ти и за момента последна поетическа книга Провинции (2015) е моята чаша
чай в уникалния й бленд на високомодернистична трансцендентност,
социалнополитическа чувствителност и ракурси откъм визуалните изкуства. Месията идва
от забутаните провинции, местата на изгнание, перифериите на империята с техните
музеи на местното изкуство и останките от културата на метрополията. Накъде сега след
идването Му от провинциите?

К. В.: Провинцията е мястото, където Месията се ражда, умира и възкръсва, но не за да й
даде някакво предимство и реванш, а за да изобличи едновременно гордостта и
високомерието на столицата на света и ресентимента на провинцията. Днес светът няма
столица и провинцията постепенно завладява света. Най-лесно разпознаваемият знак за
това е възхода на фундаментализмите, национализмите, изолационизмите,
сепаратизмите. Ресентиментът е на ход. Затова може би по-категорично трябва да се
припомня, че столицата на света (в лицето на Пилат) си изми ръцете и заслужи с това
провала си, но провинцията (в лицето на бунтуващите се тълпи) уби Месията. Ние
оставаме в провинцията и трябва да свидетелстваме и за двете престъпления, но и да
останем на страната на губещите.

АЛЕКСАНДЪР СПИРИДОНОВ – ЩО Е БЪЛГАРСКИ МОДЕЛ И ИМА ЛИ ПОЧВА У НАС?

През последните няколко дни бях обзет от есхатологични мисли. Разбира се, те бяха
пропъдени от настъпването на светлия празник Рождество Христово, на който раждащият
се младенец, Господ Иисус Христос, е с всички нас, за да ни даде светлината, която да
следваме, ако трябва да перифразираме думите на Негово Светейшество Патриарх
Български Неофит.

Във всеки случай тези мисли не бяха породени от PR фактори, старателно опитващи се да
убедят мен, семейството ми, приятелите ми и цялото ни общество, че сме лош материал,
че не ни е отредено място в пантеона на историята и че съществуваме само и единствено
за да слугуваме на други, по-висшестоящи от нас йерарси. Апропо, тези СМРАД (средства
за масова реклама, агитация и дезинформация) освен че усърдно изпълняват задачата си
да унищожават националния подем, се опитват да ни убедят, че статуквото е една
безначална даденост, една спусната от божествата на модерната епоха реалност, която е
вечна и неизменна, т.е. срещу нея ние не можем и не трябва да се борим. Нашата
национална трагедия ще достигне своя пик ако целокупното ни общество се поддаде на
подобни инсинуации и повярва, че то не e носител на национален живот, а просто
вегетира и е “обречено” или “прокълнато” да се роди в “тая шибана страна”.

Изминаха вече 26 години откакто покойният Станислав Стратиев издаде своя сборник
„Българският модел”. В това произведение четем, че „ако сме дали нещо на света — това
е българският модел. Той е — както Хеопсовата пирамида или Вавилонската кула —
нашият принос в съкровищницата на човечеството. Казано сложно — това е състояние на
духа. Определен начин на мислене. Тип душевност. Казано просто — обратното на всичко.
(…) Българският модел е неунищожаем. С него ще бъде свършено, когато всички отидем в
Канада. Както ще бъде свършено и със самата Канада.”.

Помоему, оказа се, че историята отреди другояче. Българският модел е унищожаем. Нещо
повече – той не само е унищожаем, а е унищожен. Българският модел е напълно
унищожен, заличен, забранен, опетнен, оплют, осквернен, потъпкан, изхвърлен, смазан и
затрит като наше историческо битие. Ако някой се осмели да говори за него, пък камо ли
да го възхвалява, обикновено му лепваме един красноречив етикет „националист” или
„фанатик”, с което несъзнателно увековечаваме историческия вакуум и аномията, които
царят в родината ни. По какво съдя, че реалността е такава?
Наскоро имах честта да чуя парчето „Мафия” на групата „Скандау”. Първоначално си
помислих, че това е поредното проявление на „хетерогенизацията” на нашата култура.
Този евфемизъм всъщност се отнася до налагането на една поредица от външни „модели”
на поведение, на говор, на социални отношения, на ежедневни практики и т.н. Песента,
чиито музикални качества в случая не ни интересуват, е отличен пример за прилагането на
тези наложени отвън модели: чуждиците, копирането на глобалните модни трендове в
музикалната индустрия (нещо, което е наложително, имайки предвид комерсиалния
характер на въпросната глобализирана музикална индустрия), липсата на всякакви
елементи, указващи българското естество на културната среда и пр.

Проблемът не е в това, че някой изпълнител е издал една песен, изцяло лишена не само
от български характер, а дори и от нюанси, свързани със същата тази „шибана страна”.
Проблемът е в това, че други изпълнители (почти) няма. Проблемът не е в това, че
българският модел е порочен (или пък опорочен), а че български модел изобщо няма.

Глобализираната рамка на съвременните социални, културни, политически, икономически
и пр. процеси е незаобиколим фактор, който несъмнено трябва да имаме предвид и да се
съобразяваме с него. Едно Второ Българско възраждане обаче не може да бъде
осъществено като дългосрочен и всеобемен проект, ако ние се срамуваме от това, което
сме.

Българският модел е нещо свято. През годините той е бил опорочаван и изкривяван;
имало е хора, които са се възползвали от него, но също така е имало и герои, които са
страдали в негово име. В крайна сметка, българският модел е непреривно обвързан с
индивидуалния образ на всеки един от нас – той прозира през нашия говор, нашето
поведение, нашите отношения с близките ни, нашите ежедневни дейности. Всичко това,
което приветливо и топло наричаме „наше”.

В бурното море на глобализацията ние преминахме от Лили Иванова към Гери Никол, от
Цанко Лавренов към Анди Уорхол, от Методи Андонов към Зак Снайдър и от Димитър
Талев към Стивън Кинг. Във вторите няма нищо лошо, но първите са тези, които формират,
консолидират и съграждат нашата култура, нашия модел и, естествено, нас самите. Нашата
трагедия настъпва тогава, когато се отречем и се засрамим от онези, които ни градят като
личности, принадлежащи към определено национално пространство и благодарение на
които буквално не бихме били „ние”.

Тази трагедия е епилог на сценария, написан от демиурзите на Модерна; от съвременните
социални инженери; от безкласови, безродни и безполови хомункулуси и от дълбоко
изпаднали в почти сексуална самовлюбеност милиардери, живеещи с илюзията, че ходът
на историята е пластилин в ръцете им.

Нашият модел обаче трябва да бъде съхранен и зависи само от нас и от нашите
ежедневни усилия дали ще успеем да го съхраним. Той е необходим за индивидуалното
битие на всеки един наш сънародник, както и на нас самите. Отричайки се от него, ние се
отричаме от себе си и търсим някаква несъществуваща абстракция, някаква фикция.
Поради това е крайно време всички да си дадем сметка за нихилистичното съвремие и да
се борим срещу неговата безсъдържателност с всички сили, защото това е борба за
всичко, което сме.

ВЛАДИМИР САБОУРИН – ЧЕНГЕТА, АКАДЕМИЯ, ОБЩЕСТВО НА СПЕКТАКЪЛА

1. Интелектуалният – академичен и артистичен – елит на мирния преход е съставен, с
единични или структурно привилегировани изключения, от сътрудници на Държавна
сигурност.

2. Капковото напояване на обществото на прехода с „разкрития” на социалната мрежа на
сътрудниците осигури гладкото трансфериране на власт и привилегии от елитите на стария
режим към елитите на новия.

3. Принадлежността към Държавна сигурност, осигурявала привилегии през стария режим,
осигури – най-малкото под формата на запазване на статуквото и липса на каквито и да
било санкции – привилегии и през новия.

4. Юридическата безпоследственост на „разкритията” на сътрудниците позволи
постепенното им, прогресиращо с консолидацията на мирния преход, стилизиране като
заслужили „жертви” на стария режим – и все по-заслужаващи състрадателно, публично
потупване по рамото в новия.

5. При липса на всякакви лустрационни последствия за елитните „жертви” на
„разкритията” те бяха превърнати в „чисти” морални казуси, породили литература от
псевдокласически апологии и псевдохристиянски изповеди.

6. Идещите след „разкритията” постфактумни апологии и изповеди все по-безостатъчно се
интегрират в новорежимното общество на спектакъла под формата на класически черен
пиар за „жертвите”.

7. Сътрудничеството между академията и обществото на спектакъла в естетическата сфера
има за реалнополитическа основа сътрудничеството им в социалната мрежа от
сътрудници на Държавна сигурност.

8. „Разкритията” с тяхната литература от апологии и изповеди на „жертвите” вече са
интегрална част от обществото на спектакъла.

9. Всяко говорене за „разкриваните” сътрудници на Държавна сигурност в стилистика,
различна от спектакъла на жертвеността им и отговарящата й user friendly филантропия, е
вече на практика политически некоректно.

10. „Разкриването” е спектакълът на България търси талант да бъдеш елитна заслужила
жертва на двата режима, съвпадащи в рамките на мирния преход.

VISUAL ARTS

ВЯНА ВЪЛКОВА – ПРОСТРАНСТВО – ЛИНИЯ – ФОРМА

С настоящото есе накратко ще разгледам едни от най-влиятелните творци на 20 век,
протегнали ръка към най-съвременните научни и технологични открития в началото на
века и доразвили модерното течението Конструктивизъм.

Ще гледаме и разсъждаваме върху творбите на:
Антоан Певзнер (1884–1962) – художник и скулптор
Наум Габо (1890 – 1977) – художник и скулптор, архитект и теоретик на изкуството
Ласло Мохоли Наги (1895 – 1946) – Художник, фотограф, пространствен и визуален
експериментатор

Братята Певзнер и Габо
Антоан Певзнер и Наум Габо, двама братя, известни като руски и американски художници
и скулптори. Творци генератори на идеи, хора на мисълта, логиката и експеримента – едни
от емблематичните лица на модерното изкуство, напълно покриващи понятието
конструктивизъм – едно от многото лица на Модерното изкуство на 20 век.
Двамата са родени в Беларус, между 1910 и 1914, в семейство на инженер от еврейски
произход, Наум Борисович [Неемия Беркович]. Истинските им имена са: Наум Габо –
Неемия Беркович , а на Антоан Певзнер – Нота Беркович Певзнер.

Наум Габо

ПОГЛЕД КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО МУ НАЧАЛО

Наум (Неемия) Певзнер изучава медицина и естествени науки в университетите в Томск и
Курск и инженерни науки в Мюнхен. По това време той започва да посещава лекциите по
история на изкуството на Хайнрих Вьолфлин. Благодарение на брат си Антоан Певзнер,
Наум се е запознал с творчеството на италиански художник Амадео Модиляни и на руския
авангардист Архипенко, което оказва силно влияние в творческите му търсения.
От 1915 г. той започва да се представя с псевдонима Наум Габо.

През 1917 г. заедно с брат си се връща в Русия и започва да преподава в ВХУТЕМАСе. Става
близък с авангардистките художници-конструктивисти Татлин, Малевич, създател на
Супрематизма, Родченко. Заедно с художника Густав Густавович Клуцис, част от руския
авангард, създател на цветния фотомонтаж организират изложба в Москва и там се
представят произведенията на руски авангард.

През 1915 г. Неемия Беркович Певзнер напълно се отдава на пространствени
експерименти и конструктивни творчески търсения и по това време започва да се
представя под псевдонима Габо с основна цел да не го бъркат с по-големия му брат
Антоан Певзвнер и заминава за Норвегия с което започват неговите сериозни скулптурни
експерименти. През 1917 г. той се запознава и се сближава с руския кръг художници:
Родченко, Татлин, Малевич.
Наум Габо излиза с радикалния, за времето си, «Реалистическим манифестом» с който
критикува модерните течения кубизъм и футуризъм като отстоява идеята, че в дълбочина
единството на пространството и времето, движението на обемите, но отрича обема в двят,
като чисто емоционално живописно внушение и отхвърля емоционалната линията.

През 1922 г. пристига в Германия, където се запознава с немския художник и карикатурист
Адольфом Оберлендером и Габо започва да работи като създател на декори и костюми за
балетната трупа на Сергей Дягилев.
В 1932 г. отива във Франция и се сближава с Мондриан, холандски художник, който
едновременно с Василий Кандински и Казимир Малевич поставя началото на
абстракционизма.
През 1935 г.отива във Великобритани и оказва огромно влияние върху някои модернисти,
художници и скулптури като Б. Николсон, Б. Хепуорт, Л. Мартин.
От 1946 г. заминава за САЩ, а от 1952 става американски гражданин. Започва да
преподава в Харвард. През 1961 посещава СССР.

ПОГЛЕД КЪМ ИДЕИТЕ В ТВОРЧЕСКОТО МУ

И двамата братя като творци имат сериозен интерес към математиката и търсят логичното
начало и структурата на формата. За тях всяка форма е резултат на логично
взаимодействие, а не на случайни естетически хрумвания и емоционални чувства. В
техните пространствени експерименти, рисунки и скулптури те изследват формата и
нейното логическо трансформиране, строго обусловено и резултат от математически
анализ и който са достигнали последователно и изцяло на базата на математическа

логика. Всяка линия и обем са подчинени и резултат от логически структурни
взаимовръзки между отделното и цялото.

В работите на Наум Габо могат да се видят директни инспирации от творческите търсения
на Татлин. Освен явния респект, от друга страна може да се види нестихващия критичен
аргумент към опитите на Татлин да предефинира ролята на изкуството в прогресивното
общество, което излиза на повърхността след победата на Болшевишката революция през
1917 г. Въпреки че Габо се асоциира с руски художници от генерацията на авангарда и
заедно с тях прави самостоятелна конструктивна група в Москва през 1921 г., той поема по
свой самостоятелен път. Две или три години преди Октомврийска революция той
кристализира свой собствен художествен език, работейки относително изолирано в
изолираната среда на Кристиания (Копенхаген), където отива, напускайки университета в
Германия.

Както и самият манифест на конструктивистите, те търсят логиката на изображението и
обема в самата конструкция и от самата конструкция. И единствено последователно и
логично извличат смисъла на изображението като художествен обект.
В едно изказване на Габо за „същността на материалите” той казва: „Генезисът на
скулптурата се определя от материала. Скулпторът няма забрана относно
използването на какъвто и да е вид материал за целта, която иска да постигне във
вида на пластиката си, в зависимост от това доколко работата е в съответствие
със свойствата на избраните от него материали, издялани или отлети, изградени
или конструирани. Скулптурата не престава да бъде скулптура дотогава, докато

естетическите ѝ качества са в съответствие със съществените свойства на
материала.”

Наум Габо като човек с логично мислене и интерес към точните науки и специално
математиката е заинтересован и вдъхновен от идеите и търсенията на едни от найсилните умове в средата 19 век Бернхард Риман. В творческите си търсения и
експерименти той се опитва да интерпретира и прилага тези математически концепции и
елементи от т.н. Риманова геометрия.

Антоан Певзнер

ПОГЛЕД КЪМ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО МУ НАЧАЛО

Роден в Климович, Белорусия, в семейство на инженер. Завършва Киевското
художествено училище и през 1909 е приет в Художествената академия в Петербург, но се
налага да прекъсне обучението си, заради наложените ограничения за евреи.

През 1911 г. той отива в Париж, центъра на модерното изкуство в началото на 20
век. Певзнер доразвива художествените и теоретични идеи на модерното течение –
конструктивизъм, възникнало като част от руския авангард около 1915 в Русия и
продължил съществуването си до 1934 г. като преди това е официално забранено от
сталинския режим. Самият термин КОНСТРУКТИВЕЗЪМ е въведен през 1920 г. от Наум
Габо и Антоан Певзнер.

В 1911 г. Певзнер пристига в Париж и се запознава с А. П. Архипенко и А. Модиляни,
оказал по-късно голямо въздействие върху брат му Наум Габо.

След Октомврийската революция (1917) двамата с брат му се връщат в Москва и там през
1920 г. Певзнер става професор във ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические
мастерские).

През 1923 г. той заминава за Берлин и там се запознава с Катерина Дрейер (американска
художничка абстракционистка и колекционер на изкуство) и Марсел Дюшан.
През 1946 г. Антоан Певзнер е един от организаторите, а по-късно и председател на
салона ,,Нова реалност” ,като се е опитвал да преосмисли и продължи да развива
концепциите на конструктивизма.

През 1958 г. участва във Венецианското биенале и във първото и второто издание на
,,Документа” в Касел.

ПОГЛЕД КЪМ ИДЕИТЕ В ТВОРЧЕСТВОТО МУ

В световното изкуство е познат като руски и френски художник и скулптор. Певзнер
развива идеите на конструктивизма и дава началото на кинетичното изкуство.

В началото на творческият си период Певзнер създава серии контрарелефи, повлияни от
руския художник Татлин, един от стартерите на конструктивизма и чиито идейни и
творчески търсения са дали голямо отражение в различни сфери на изкуството,
архитектурата и дизайна на 20 в. С новите си експериментални търсения Певзнер поставя
и началото на кинетичното изкуство. По това време той се запознава с италианския
художник Модиляни и руския художник Архипенко, факт, който по-късно оказва голяма
влияние върху творческото развитието на брат му Наум.

Прозирайки някои идеи от работата на Л. Мохоли-Наги (1895–1946) с променливо
осветление в просветващи конструкции (което е повлияло развитието на светлинната
реклама ), Певзнер създава през 1924–26 г. „Торс” от плексиглас, с прикачени детайли от
различни метали, отразяващи по различен начин светлината в различни части на обекта.

Творческата близост между Певзнер и Габо предопределя общите им лични връзки,
участия в изложби и особено с групата на холандските художници и архитекти „Де стил”,
начело с архитекта Тео Ван Дусбург и Пиер Мондриан, която развива принципа на
неопластицизма в изкуството и функционализма в архитектурата. Първата собствена
изложба на Габо се състои в Лондон (1937), а на Певзнер – в Париж (1947). Търсенето на
универсални обобщения личи в проекта на Габо за паметник, предназначен за института
по физика и математика (1925); комбинацията от геометрични фигури от тънки плочи е
замислена като пластична формула на законите на Вселената. През 1927 г. на Изложбата
на машинното изкуство в Ню Йорк Певзнер се представя с технизирани композиции от
масивни метални блокове, скрепени с болтове, а Габо – с поредица от разработки на
мотиви от проекта за радиокула край Серпухов, антагонистична спрямо „машинния
романтизъм”.

Ласло Мохоли-Наги (László Moholy-Nagy)

ПОГЛЕД КЪМ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНОТО МУ НАЧАЛО

Роден в Бачборсод, Южна Унгария. Мохоли-Наги започва да учи право, но логически и
експериментално настроената му мисъл го насочва към революционното за началото на
века изкуство – фотографията – симбиоза от техника, светлина и форма.
През 1920 г. той заминава за Берлин да учи фотография. Това му решение го довежда до
запознаване с творци от кръга на дадаистите и конструктивистите. По същото това време
Наги се запознава и с архитекта Валтер Гропиус, който от 1919 г. е директор на училището
за изкуства и занаяти „Grand-Ducal Saxon School“ във Ваймар което Гропиус превръща в
емблематичната за модернизма школа ,,Баухаус”. И естественото продължение на
творческата кариера на Мохоли-Наги е да дойде в Баухаус, където през 1923г. е поканен
от Гропиус като преподавател по фотография.
Динамиката на времето, в което техниката, науката, изкуството, новите фотографски
възможности и търсещият, опиянен от модернистичните утопии и прогреса на века творец
се преплитат в екзалтираща надпревара, за да се положи началото на съвременният
дизайн и архитектура, се отразява на всеки, стъпил на територията на Баухаус, и
още преди да подготви първия си курс по фотография той основава факултета по
фотография в „Баухаус“.

ПОГЛЕД КЪМ ИДЕИТЕ В ТВОРЧЕСТВОТО МУ

С пристигането му в Берлин започва първият му творчески период (1920 – 1923).
През този творчески период най-значителното в изкуството му е, че то става напълно
абстрактно. Той силно е повлиян от руските конструктивисти от началото на века и найвече от Ел Лисицки (руски художник, архитект, теоретик.), който посещава Берлин през
1920 г. В творческите търсения на Мохоли-Наги настъпват големи промени. Той се отказва
от творческото авторство и престава да подписва произведенията си, като по този начин
максимално се дистанцира от класическата представа за художник, който емоционално
преживява своите творби и лично е свързан тях. Той максимално се стреми да запази
повърхността на платното или материала, върху който рисува, гладък, без излишни
натрупвания на боя. С цел повече да изглежда като производствен мултиплициран
продукт, произведен фабрично в завод, а не да е артистичен резултат от ръката на
художник, отпечатваща по случаен начин неговите емоции, и затова започва да дава на
произведенията си буквено-цифрени заглавия или направо ги оприличава на автомобили
или други промишлени стоки. По това време започват и творческите му изследвания върху
светлината и различните прозрачни материали.

Освен с живопис върху платно Мохоли-Наги работи и върху хартия и прави колажи от
различни материали, графични отпечатъци, скулптура от дърво, метал и стъкло.

През 1922 г. той с помощта на съпругата си Луция преоткрива фотограметрията и
експерименталните му търсенията се насочват в тази посока. Фотограметрията е
фотографско изображение, направено без камера. Това му дава голяма свобода да
експериментира със светлината и с различни прозрачни и плътни материали.

Мохоли-Наги е силно повлиян от идеите на руските конструктивисти, които се опитват да
създадат нова система от универсални ценности като нова радикална художествена
парадигма, изцяло базирана на промените, идващи от бума на научно-техническата
революция в началото на 20 век. Един нов художествен и комуникационен език, напълно
късащ с класическия и исторически смисъл на представите и целите, и естетиката на
изкуството. Художествен език, базиран изцяло на геометричните форми, вдъхновен от

естетиката на машинните елементи, мултиплицираните заводски продукти, на
конструктивната, механична и рационална мисъл, а не на спонтанната творческа емоция
на автора.

Наги много силно е привлечен и от утопичната социалната философия на руския
конструктивизъм, разпространил се в различни сфери на изкуството, архитектурата и
дизайна, отреждащ водеща роля на художника като активен генератор за подобряване на
живота в обществото. Художествена и социална нова парадигма, изцяло повлияна от
идеите за нов световен ред, базиран на марксистка концепция за нова, прогресивна
социална класа, в която основна и прогресивна роля се дава на световната работническата
класа, „която да победи капитализма, да премахне старите класически и остарели
обществени буржоазни принципи и да установи Нов обществен ред, чрез революцията
на пролетариата”.

В манифеста на конструктивистите от 1921, подписан от руските авангардисти К. К.
Медунецкий, братята В. А. Стенберг и Г. А. Стенберг може да прочетем в началото част от
водещия лозунг, с който започва ,,Конструктивизма в света” – ,,Конструктивизмът ще
доведе човечеството при минимално изразходване на енергия до овладяване
максимално на културата. ”

Паралелно с преподавателската си работа в училището ,,Баухаус” той прави редица
творчески експериментални работилници по фотография.

През 1925 г. в серията издания на „Баухаус“ излиза книгата му ,,Живопис, фотография,
кино”, в която определя фотомонтажите си с измисленото от него
понятие „фотоскулптури“, представляващи „взаимно проникване на визия и игра на думи;
странна комбинация от реалистични изобразителни средства, превърната във
въображаеми светове.“

Мохоли-Наги изцяло се впуска в изследване на новите технологични възможности и
материали, непознати до сега, за да реализира своите идеи.

Технологиите и научните открития своевременно променят и обуславят нови полета за
творческа интерпретация и имат нужда от нови изразни средства и материали за
внушение. Макар и еклектични, в началото на века се забелязват първите тенденции за
използването на по-различни от класическите методи и материали. На основата на
промененото мислене по отношение на формоконструиране, пространство и материя се
налагат прозрачни и полупрозрачни елементи, които обслужват скулптурата и които
именно ще бъдат обект на нашето изследване.

Използването на тези прозрачни и полупрозрачни елементи, приложени в скулптурата, и
съотнасянето им към познатия ни плътен обем, равнината, правата и всички останали
формоконструиращи елементи ще допълнят и обогатят езика и звученето на визуалните
изкуства. Способността им да са прозрачни, да имат възможността да пропускат и
редуцират светлината или пък да я филтрират и оцветяват в различни цветове и нюанси,
да въздействат с двуизмерна и триизмерна материалност и същевременно да запазят
усещането за лекота ще ги направи предпочитани от много автори.

Точно върху елементи, изграждащи временни и нестабилни светлинни движения и форми
Мохоли-Наги отваря прозореца и все едно с това отваряне влиза и преминаването на
остър лъч светлина, който преобразява и преосмисля пространството, за да се превърне в

един светлинен експеримент, от светлина и сянка, прозрачност, отражение,
полупрозрачност, затъмнение, сянка и полусянка, остра граница на тъмнина и блясък на
светлина, наслагване и пренаслагване на движещи се плоскости и фотографски образи
един върху друг в напълно нов и непрестанно променящ се художествен обект. Променящ
от вътре и вън заобикалящото го пространство.

Това е началото и на кинетичната скулптура от светлина и прожекция на променящите се и
нетрайни образи, съставляващи един енигматичен и синхронен обем. Това е началото на
оптичното изкуство, на експерименталния концептуален обект, началото на ново търсене
и изграждане на образи, преживявания и пространства.

През 1929 г. Мохоли-Наги участва в организирането на прочутата изложба „Филм и
фото“ в Щутгарт.

През 1937 г. се установява в Чикаго и става директор на училището по дизайн, което
преименува в „Новия Баухаус“. Две години по-късно заедно с други художници основава
в Чикаго собствено училище по дизайн.

Обобщение

ЛИНИЯ, СТРУКТУРА, СВЕТЛИНА, ПРОЗРАЧНОСТ, НЕПРОЗЛАЧНОСТ ПРАЗНО И ПЪЛНО
–
ПАРАЛЕЛИ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КОНСТРУКТИВНИТЕ И ПРОСТРАНСТВЕНИ ТЪРСЕНИЯ НА
ГАБО, ПЕВЗНЕР И МОХОЛИ-НАГИ
Срещата и на тримата творци става на територията на генератора на нови идеи,
експерименти в изкуството, архитектурата и дизайна на 20 век – Bauhaus. Като
преподаватели и част от творческата мисъл те донасят където и да отидат частица от
вируса на съвременния дизайн и това бавно и постепенно променя обществото като

градска среда, променя възприятията и отношението към фотографията като изкуство,
към модерното изкуство и към дизайна като функция, форма и материал.

Началото на миналия век освен с бързо научно-техническо развитите бележи и непознат
до сега експериментаторски дух който витае навсякъде и той не отминава едно от векове
дълготрайно изкуство като скулптурата, в което материалът е еталон за качество и борави
изцяло с представите за трудност, тежест, устойчивост, дълготрайност, вечност и точно
поради това използва традиционно твърди или гъвкави, но издръжливи, нерушащи се
лесно материали.

Началото на века разрушава и тези представи, градени и доказани векове наред. От
изчистените скулптури в неолита, през масивните статуи в Египет, силно компактни и
вретеновиди тела на куросите от гръцката архаика или изчистената от дълбочини
сдържана детайлност на повърхността на фигурите на Елинизма, през Римските копия на
гръцките скулптури, през драматичните статуи на Микеланджело и дори през дръзките и
смели витиевати извивки от недопустимо смелата игра с мрамора на великия Бернини до
връщащи се обратно по вектора на времето класически скулптурни ансамбли от масивни и
прецизни тела, бронз, мед, камък, дишащи плът, с ясно изразени контрастни повърхнини
изграждащи живи и дишащи обеми, светлини и сенки, вдлъбнатини и издатини на тежко
емоционалната развръзка в плътската маса от масивен и тръпнещ мрамор или бронз на
големия Роден.

В средата на века технологията за производство на нови синтетични прозрачни и
полупрозрачни, с различна гъвкавост и твърдост, материали прави голям бум и това е
пряка творческа провокация към творци като Певзнер, Гаво и Мохоли–Наги. От друга
страна фотографията се размива още повече и светлинният експеримент с различни
обекти, създаващи нови форми и наслагващи се пространства, позволява още позадълбочените експерименти и проекти на Мохоли–Наги.

Всичките класически представи за понятието какво е скулптура и как трябва да се прави
Наум Габо, Антоан Певзнер и Мохоли-Наги напълно променят и задават нови траектории,
по които тръгват следващи поколения творци от средата и края на 20 век.

Това е и времето, в което скулптурата и като цяло изкуството поема в коренно различни и
вариантни посоки от познатите до този момент.

Със смелата творческа еволюция и амбицията да развие своята художествена кауза и стил
Наум Габо се освобождава като творец и най-вече в този процес има голямо значение и
вдъхновяващата роля на руския авангарден художник Владимир Татлин, неговото
програмно за конструктивизма произведение – кулата на Татлин, проектирана да се
построи в Петербург и висока 40 м. – „паметникът проект „Кула на III комунистически
интернационал“ (1919) обединява принципите на архитектурата, скулптурата и живописта
и в нея се прокарва пътя на модернистичната концепция, че човекът е машина и
конструкцията, инженерството, машинното и серийно производство са истинските
вдъхновители за художествено творческо мислене и негов реален обект.

Това мислене ще разчисти пътя на много нови модернистични течения на 70-те години на
20 век, но дори продължава да вдъхновява и сега, през постмодерното време, без
утопични и геройски каузи, времето на миксирани и ен-вариантни авто-стилове, в което
всеки е художник и всичко е изкуство.

Бележки:

Фотограметрията (от гръцки: фотос – светлина; грама – чертеж; метрео – измерване) е научна
дисциплина, занимаваща се с определяне формата, размерите, положението и други
количествени и качествени характеристики на различни обекти от земната повърхност по
тяхна фотоснимка.

Конструктивизмът (от лат.: constructio – построяване) възниква като концепция в изкуството около
1913 година (контрарелефите на Татлин), а като стил се обособява около 1920 година. Обхваща
различни сфери на изкуството, архитектурата и дизайна. Главната идея на конструктивизма е
търсенето на образното начало. От изображението към конструкцията и от конструкцията към
производството – това е манифестът на конструктивизма. Той се стреми към максимална
икономичност и целесъобразност по отношение на материалите, обема, формата и конструкцията.
Конструктивистите смятали, че всички части на създавания обект – сграда, интериор или друг вид
дизайн, трябва да се намират в строго единство, в което няма случайни, емоционално-спонтанни и
необмислени елементи. Както в добре работещия механизъм, не може да има излишни или
недостигащи детайли, така и в добрия дизайн е нужна целесъобразна оправданост на всяка част от
композицията.

Едно от програмните произведения на конструктивизма е Кулата на Татлин. Паметникът проект
„Кула на III комунистически интернационал“ (1919) обединява принципите на архитектурата,
скулптурата и живописта. Създаден да се реализира, според Татлин, от „желязо, стъкло и
революция“, той се превръща в символ на руската авангардна архитектура и на
модернизма. Отношението на Татлин към материала като определящ за композицията
вдъхновява конструктивизма в архитектурата и дизайна.

ИЛИЯН ШЕХАДА – ДАРЪТ НА ОТЧАЯНИЕТО

„Убийството на свещения елен” („The Killing of a Sacred Deer”, 2017) – Йоргос Лантимос
В ролите – Колин Фарел, Никол Кидман, Бари Коган, Рафи Касиди, Алисия Силвърстоун, Бил
Камп, Съни Сулджич и други.

Така се случи, че в навечерито на Нова година се оказах в компанията на интересни хора,
сред които и неизвестна за мен режисьорка, която споделяше,че не е гледала новия филм
на Лантимос, но пък зададе интересен тон на обсъждане. Дамата с открит гръб и сияен
поглед разказа за трейлър на филма, който изглежда така: празна католическа църква, във
вътрешността й се разхожда на воля елен, който по думите й, някак натрапчиво
обезмълвява гледащия с почти евристичното оръжие, че това е Святия дух. Положих доста
усилия да открия въпросния трейлър, но не успях, но пък шикозната ексцесивност, която
носеше образът на тази картина отеква в ума ми като ехо.

Д-р Стивън Мърфи (Колин Фарел) е секси брадясал кардиохирург, собственик на лустросан
публичен и семеен живот, щедро гарниран от красива съпруга офтамолог Анна (Никол
Кидман) и две богоподобни деца – 12-годишния Боб (Съни Сулджич) и 14-годишната Ким
(Рафи Касиди). От другата страна на идилията, от другата страна на ,,непринудеността“ е
тийнейджърът Мартин (Бари Коган) с баща, издъхнал в ръцете на Мърфи. Воден от
угризения, докторът поддържа тесни отношения с момчето, купува му символични
подаръци, води го в дома си. Експанзията на напрежението затлачва пищните картини на
разточителен живот и всякакви удоволствия веднага след завръзката на филма, събрана в
признанието на Мартин, че за да се възстанови балансът в семейството (едното дете вече
започва да страда от мнима болест), един член на скъпоценното му семейство ще трябва
да умре. И от тук нататък започват старозаветните изпитания, които с поразяваща
устойчивост изтъняват телата и душите на всички. Филмът персонифицира някакъв
абсолютен зов за трансцедентост, преоблечен като зловещи страдания и
самоунищожителни действия. Постепенно и двете деца на доктора се обездвижват,

превръщайки се в универсални метафори на вкочанените възможности на новото живеене
да се отърси от важността на успеха и консумацията. Ако има нещо съществено важно в
търсенията на Лантимос тук, то това е радикалната и ескалираща вивисекция на това,
което ни структурира като модерни човеци, точките на нашата идентичност, които
отчайващо се нуждаят от трансцедентно, от отсамно, от нещо, което няма референт.
Тоталната загуба на метафизичен взор е и причината, поради която през цялото време в
киноразказа тече един неумолим афект на удивление и неразбиране какво се случва.
Сякаш болестта, която превзема телата на децата, изопачава в прогресия самото усещане
за действителност, за да зарази зрителя с една опасно голяма нужда от вяра. Това е филм
за самоунищожителната обсесия от липса на сакралност, за реда, който санкционира чрез
забрани (Роже Кайоа), за кризата, от която излаз има само чрез жертвата. Това е и
причината докторът да намери сили да вземе решението да убие един от членовете на
семейството си, когато медицината не успява да отговори на инстинкта му за
действителност. Това е филм за неминуемата жертва, разпозната като дар на отчаянието.

В края на филма „остатъците“ от семейството обядват в ресторанта, в който докторът се е
срещал с Мартин, самият Мартин се появява, всички мълчат. Архиредът е възстановен,
всички сме утопично обладани от усещането за справедливост. Независимо от трагичната
смърт на едно дете, станало жертва в една кървава апология на общността, зрителят
застива в собствената си жажда за повторения.

ПРЕПРОЧЕТЕНО

АНИ ИЛКОВ – ТЕХНИКА

Събират се покрай бараките
край складовете слушат музика
разговарят танцуват
подготвят се.

Сутрин когато стават за работа
някои от дях дъхтят на алкохол
други гледат с класово презрение.

Започват първите заплахи:
блъскаш се в стената
тя ти отвръща с непознати лозунги

галиш цвете то ти се смее
гледаш небето минава робот
и го покрива с пушек.

В града замръкват почернели машини
и цяла нощ гризат от глад асфалта.

В планините е все още тихо
Балканът пее хайдушка песен
а нейде в полето
денонощно роботите жънат.
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